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4 Inledning

INLEDNING

PLaNProcEssEN och tIDPLaN
Detaljplanearbetet befinner sig i planprocessens 
första skede, programskedet. Enligt tidplanen 
skickas programmet ut på programsamråd under 
sommaren 2010. Under samrådet finns möjlighet att 
inkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna 
sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse. 
Denna ska godkännas av samhällstekniska nämnden, 
enligt tidplanen under början av hösten 2010. Därefter 
följer flera skeden innan planen kan antas och vinna 
laga kraft. Läs mer om planprocessen på kommunens 
hemsida.

BakGruND
Del av Östra Mörtnäs finns med i kommunens gällande 
översiktsplan från 2003 som möjligt utvecklingsområde 
för bostäder. Detta förutsätter att en ny tillfartsväg till 
Mörtnäs anordnas som löser dagens problematiska 
situation. Idag får fordon inte korsa det närmsta 
körfältet vilket gör att man måste åka till närmsta 
cirkulationsplats för att byta färdriktning. 

Grisslingehöjden KB äger större delen av 
programområdet. De har tagit upp frågan om att starta 
ett detaljplanearbete för bostäder på sina fastigheter i 
ett tiotal år. Även SL äger en fastighet och har utryckt 
önskemål om att utveckla denna när de inte längre ser 
behov av att ha kvar fastigheten för bussuppställning. 

syftE 
Stockholmsregionen är i stort behov av bostäder. 
Syftet med planarbetet är att utreda förutsättningar 
för nya bostäder och ny förskola i Östra Mörtnäs 
samt en ny tillfart till Mörtnäs. Östra Mörtnäs har ett 
kollektivtrafiknära och centralt läge i Värmdö. 

MåL
Målet med planarbetet är att utforma ny 
bostadsbebyggelse som utformas i samklang med 
naturen. Bebyggelsen anpassas till områdets topografi 
och karaktär. Upplåtelseform och bostadstyp varieras 
inom området. Höga rekreations- och naturvärden 
bevaras och skyddas. 

huvuDDraG
Den nya huvudsakliga markanvändningen 
som prövas i planarbetet är nya bostäder. 
Plats för, och behov av, förskola, småskalig 
service och verksamheter prövas också. All 
ny bebyggelse utformas i samklang med 
naturen, höga rekreations- och naturvärden 
identifieras och bevaras. Inom området prövas 
blandade bostadstyper och upplåtelseformer. 
Även utformning av ny infart till Mörtnäs och 
läge för ny infartsparkering prövas. Läge och 
utformning av en ny gång- och cykelväg längs 
Grisslingerakan samt åtgärder på befintlig 
gångport är andra frågor som berör planarbetet, 
även om det ligger utanför själva planområdet. 

ProGraMhaNDLINGar
Programmet utgörs av denna skrift med texter och 
illustrationer. Bilagor till programmet är:

Behovsbedömning med checklistao 
Utformningsalternativ, bygga i naturo 

Underlag som använts är:

Bullerutredning o 
Riskanalys för Västra Mörtnäso 
Pågående naturinventeringo 

LäGE och avGräNsNING
Östra Mörtnäs ligger, som namnet antyder, i de östra 
delarna av Mörtnäs. Området ligger norr om väg 222, 
Grisslingerakan. Handelsområdet Mölnvik ligger ca 1,5 
km västerut. Till Värmdös centralort Gustavsberg är 
det ca 4 km. Nordöst kommer man till Hemmesta efter 
ca 2 km och i sydöstlig riktning är det drygt 6 km till 
Strömma och ytterligare 8 till Stavsnäs.

Planområdet avgränsas i öst av en vik av Torsbyfjärden. 
I norr och väster följer plangränsen fastighetsgränser 
och här omges planområdet av småhusbebyggelse. I 
söder slutar programområdet norr om väg 222.

Programområdet omfattar i sin helhet 15 hektar.

Detaljplaneprocessens olika skeden.
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Programområdets gräns i rött. Fastighetsbeteckningarna i svart börjar alla med Mörtnäs.

Programområdets gräns i rött. 

Mörtnäs

Väg 222 mot Stockholm

Väg 222 mot Stavsnäs

Väg 274 mot Hemmesta

Ålstäket

Grisslingen

Mörtnäs-
viken

INLEDNING

1:68

1:42

1:12

1:12

1:587

1:499

1:315

1:318

1:582
1:56



6 Tidigare ställningstaganden

tIDIGarE stäLLNINGstaGaNDEN

ÖvErsIktsPLaN 2003
I kommunens gällande översiktsplan från 2003 
finns del av Östra Mörtnäs redovisat som möjligt 
utvecklings område för bostäder. 

DEtaLjPLaNE ProGraM fÖr 
MÖrtNäs & korPhoLMEN
Ett Detaljplane program för Mörtnäs & Korpholmen 
utarbetades 2003 med fokus på frågor som gäller 
förändringsområden. I programmet redovisades 
Östra Mörtnäs översiktligt som område för ny 
bostadsbebyggelse och verksamheter samt som 
närströvområde. 

En planprocess med nyexploatering omfattar delvis 
andra frågor än de som planprogrammet från 2003 
belyste. Därför inleds planarbetet för Östra Mörtnäs 
med ett nytt detaljplaneprogram.

rIksINtrEssEN
Östra Mörtnäs omfattas inte av några riksintressen.

straNDskyDD
I den del av programområdet som omfattas av stadsplan 
24 (se gällande planer nedan) har strandskyddet 
upphävts. I övriga delar finns 100 m strandskydd. 

När stadsplanen ersätts med en ny detaljplan återinförs 
strandskyddet automatiskt. Hela programområdet 
kommer då att omfattas av 100 m strandskydd. 

Strandskyddet måste upphävas om framtida bebyggelse 

ska kunna placeras närmare strandlinjen än 100 m. 
Detta prövas i planarbetet och ansökan om upphävande 
skickas in till Länsstyrelsen i samband med 
detaljplanens utställning. 

kuLturMILjÖ
I programområdets norra del finns lämningar i form av 
delvis stensatta, överväxta skyttegravar från tiden för 
första världskriget. Syftet med anläggningen i Östra 
Mörtnäs var sannolikt att skydda förbindelserna från 
Värmdölandet över Gustavsberg in mot Stockholm. 

Ett fornminne, en så kallad milsten, finns registrerad 
intill väg 222 strax söder om programområdet. Stenen 
flyttades i samband med den senaste vägombyggnaden.

0 100 200 300 400 500 meter

Befintlig strandskyddsgräns i orange. När strandskyddet 
återinträder blir blåskrafferat område strandskyddat.

En av skyttegravslämningarna.

Milsten intill väg 222.
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GäLLaNDE PLaNEr
För en del av programområdet finns en nu inaktuell 
stadsplan (spl 24) som fastställdes 1980-10-13. Planen 
upprättades för att ett reningsverk skulle kunna byggas, 
detta skedde dock aldrig. 

Byggnadsplan 63 är fastställd 1959-12-12. Den anger 
garage- och bostadsändamål och gäller främst Mörtnäs 
1:587 som idag används som bussuppställningsplats.

I övrigt finns inga planer i området.

BEhovsBEDÖMNING av 
MILjÖBEDÖMNING
Planens genomförande bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan då området till stora delar idag utgörs 
av obebyggd naturmark och till delar ligger inom 
strandskyddat område. En miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer att 
utföras. Avgränsningen i miljöbedömningen föreslås 
vara följande:
- natur- och rekreationsvärden
- strandskydd

koMMuNaLa BEsLut I ÖvrIGt
2004-04-05 § 59 beslutade kommunstyrelsens tekniska 
utskott att förslag till detaljplan för Mörtnäs 1:12 m 
fl ska upprättas samt att när planarbetet avslutats ska 
berörda fastigheter anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp. 

2006-06-19 § 139 beslutade kommunstyrelsens 
tekniska utskott att arbete med ett start-PM för 
detaljplanearbetet ska inledas.

0 100 200 300 400 500 meter

Befintliga planer. Sp - stadsplan. Dp - detaljplan

tIDIGarE stäLLNINGstaGaNDEN

Sp24

Bp63

2006-03-27 § 65 beslutar kommunstyrelsens tekniska 
utskott att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
fullfölja planläggningsuppdrag och förhandlingar om 
exploateringsavtal för Östra Mörtnäs. En förutsättning 
är att angöring till Mörtnäs kan lösas i samverkan med 
exploatören. Detta  beslutades efter att Hedviggruppen 
presenterat en konsekvensanalys av föreslagna 
nyexploateringsområden.  

2007-12-04 § 274 återremitterar samhällstekniska 
nämnden ett start-PM för detaljplanearbete i Östra 
Mörtnäs.

2008-12-04 § 341 antar kommunstyrelsen ett start-
PM för detaljplanearbete i Östra Mörtnäs. Samtidigt 
beslutades även att samhällstekniska nämnden 
i programfasen ska återkomma till frågan om 
exploateringsgrad.
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oMråDEsfÖrutsättNINGar 

hIstorIk
Det har varit svårt att få fram information om områdets 
historia. Lämningarna i områdets norra del skvallrar 
dock om att området varit ianspråktaget för en militär 
fältbefästning för ca 70 man under första världskriget.

Området har också utnyttjats som grus- och 
stentäkt, ingen datering för detta har dock hittats. 
Av vegetationen att döma startade täktverksamheten 
i områdets nordöstra hörn. Här är såren efter 
täktverksamheten till stora delar överväxta och träden 
är gamla. Verksamheten har därefter successivt rört sig 
söderut och efterhand övergivits. Lövskogen mot väg 
222 är relativt ung, ca 30-50 år. 

NuvaraNDE MarkaNväNDNING
Programområdet består idag till största del av 
ett naturområde som i tillgängliga delar används 
för rekreation, främst av boende i närområdet. I 
programområdets västra del finns två fastigheter med 
enfamiljshus samt en uppställningsplats för bussar.

MarkäGofÖrhåLLaNDEN
Den största markägaren inom området är 
Grisslingehöjden KB som äger Mörtnäs 1:12, 1:42 och 
1:68. SL Fastigheter äger bussuppställningsplatsen i 
väster, Mörtnäs 1:587. Inom området finns även två 
privatägda fastigheter (Mörtnäs 1:315 och 1:318). Inom 
planområdet finns dessutom del av två kommunalägda 
fastigheter (Mörtnäs 1:56 och 1:582) och del av en 
privatägd fastighet (Mörtnäs 1:499). Vem som äger 
vattnet är inte utrett.

Natur, DjurLIv och rEkrEatIoN

Landskapsbild och topografi
Bussuppställningsplatsen i väster har en hårdgjord 
plan yta några meter ovanför väg 222. Nedanför 
en brant stödmur ligger en gångväg. De två 
enbostadsfastigheterna har huvudsakligen naturtomter.

Resterande delar utgörs av naturmark som till stor 
del präglas av den täktverksamheten som ägt rum 
inom området. Landskapet är dramatiskt med mer 
eller mindre överväxta rasbranter, stenupplag och 
murfragment. Även nivåskillnaderna bidrar till 
landskapets dramatik. Från strandlinjen till den 
högsta punkten skiljer det ca 33 meter vilket ger 
branter med lutningar på upp till 30 °. Området delas 
på så sätt in i två delar, en lägre zon och en högre 
platå. På den lägre nivån ligger stranden, en låg ås 
med rester från stentäktsverksamheten och området 
närmast Grisslingerakan som delvis har karaktär av 
impediment. Platån präglas av olika skogskaraktärer 
i kuperad terräng. Mormors ängar bildar det största 
öppna landskapsrummet.  

vegetation
Naturmiljön inom programområdet är varierad men 
består i huvudsak av en kuperad barrblandskog. 
I de högre partierna växer tallskog med inslag av 
hällmarker och värdefull död ved. I sluttningarna finns 
barrblandskog med inslag av lövträd och grövre tallar. 

Mot vattnet i nordost finns en strandskog med lövträd. 
Trädens sockelbildning visar att området översvämmas 
regelbundet och att miljön utvecklats under en 
längre tid. Inslag av död ved och hålträd bidrar till 
områdets naturvärde. I områdets sydöstra del mot 
Grisslingerakan finns en förhållandevis ung och trivial 
lövskog. Längst i väster finns en öppen gräsmark 
kallad ”Mormors ängar” som är i behov av hävd. 
Runtom ängen växer en lövrik blandskog med öppna 
brynmiljöer.

Områdets värden för biologisk mångfald är främst 
knuten till den äldre barrblandskogen på höjderna i 
områdets norra del, strandskogen mot Torsbyfjärden 
och de öppna sandiga miljöerna.

Området omfattas inte av Nacka-Värmdökilen enligt 
utställningsförslaget för RUFS 2010 utan ligger i 
glappet mellan kilarnas två olika sträckningar.

En naturinventering påbörjades hösten 2009. 
Området ska inventeras ytterligare under vår- och 
sommarmånaderna 2010.

1:68

1:42

1:12

1:587

1:499

1:315

1:318

1:582

1:56

Markägare. 
SL 
Enskilda ägare 

Värmdö kommun 
Grisslingehöjden KB 
Outrett område
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1 2 3

54

Översiktlig presentation av områdets natur. Siffrorna på ortofotot ovan visar vart fotografierna nedan är tagna.

1
2

3

4 5

oMråDEsfÖrutsättNINGar 

Lövskog 
Barrskog 
Tallhällmark
Rasbranter med barrskog 
Ängsmark
Naturtomter
Asfalterad och bebyggd tomt
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En av grusslänterna.

tillgänglighet
På grund av områdets topografi har vissa delar mycket 
dålig tillgänglighet. Människor med begränsad 
rörlighet har svårt att röra sig i området.

Bussuppställningsplatsen och de privata fastigheterna 
är privatiserade. Naturområdet upplevs inte som 
privatiserat utan allmänt tillgängligt.

Mark och vattEN

Geologi och vatten
Jordarterna i planområdet består av isälvssediment 
och urberg. Där naturområdet består av isälvsmaterial 
infiltreras dagvattnet vilket är av värde för 
grundvattenbildningen. 

Bebyggda fastigheter inom programområdet är anslutna 
till kommunens verksamhetsområde för dagvatten.

Mormors Ängar.

BEfINtLIG BEByGGELsE
I områdets västra del finns en garagebyggnad. Öster om 
denna ligger två enbostadshus och i strandlinjen finns 
en övergiven mindre stuga.

offentlig och kommersiell service
Mörtnäs hör till Ösbyskolans upptagningsområde. På 
skolan finns klass F-9. Närmsta förskolorna finns i 
Mörtnäs samt i Vik och Grantomta. I Gustavsberg och 
i Hemmesta finns ytterligare offentlig service såsom 
bibliotek, vårdcentral och vårdboende.

Djurliv
Den rödlistade mindre hackspetten har rapporterats i 
området liksom de rödlistade insekterna svävfluglik 
dagsvärmare och liten bastardsvärmare. De sandiga 
miljöerna ska inventeras ytterligare under vår- och 
sommarmånaderna 2010.

rekreation
Naturområdets lättillgängliga delar används för 
närrekreation, främst av boende i omgivande 
bebyggelse. Snöiga vintrar används några slänter 
för pulkaåkning. Ungdomar cyklar i rasbranter och i 
sandiga skogspartier. Mormors ängar används bland 
annat för midsommarfirande av boende i Mörtnäs. För 
rekreation finns även Värmdöleden som löper genom 
områdets östra del.

Söder som planområdet finns en badplats vid 
Grisslingen och även en scoutstuga. Norr om 
planområdet håller Värmdö jolleseglare till. 

oMråDEsfÖrutsättNINGar 

0 100 200 300 400 500 meter

Översiktlig jordartskarta
Isälvssediment
Urberg
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Grisslingerakan och gångbanan på dess norra sidan. På södra 
sidan infartsparkering.

Cirkulationsplatsen söder om planområdet. Busshållplats till 
höger.

Söder om planområdet och väg 222 finns idag 
restaurang, bageri och badplats. Öster om 
cirkulationsplatsen vid Ålstäket finns en bensinstation 
och en blomsterhandel. I Mölnvik, Gustavsberg och 
Hemmesta finns ett större utbud av handel. 

Gator och trafIk

Gatunät
Området gränsar i söder till väg 222, Grisslingerakan. 
Det är en relativt hårt trafikerad väg som leder ut från 
Stockholm och Gustavsberg, vidare till Värmdölandet 
och skärgården. Vägen utgör sekundär transportled för 
farligt gods.  
Grisslingerakan byggdes år 2006 om med ett 
reversibelt körfält. Då anlades även en cirkulationsplats 
söder om programområdet och förbereddes för att ett 
”ben” norrut mot Mörtnäs skulle kunna byggas. Öster 
om cirkulationsplatsen är Grisslingerakan fyrfilig.

oMråDEsfÖrutsättNINGar 

Befintliga in- och utfarter till Mörtnäs är inte bra med 
avseende på säkerhet och framkomlighet. I och med 
att Grisslingerakan byggdes om blev det inte tillåtet 
att korsa den närmaste körbanan. Det innebär att man 
för att komma in i Mörtnäs från väster måste åka till 
cirkulationsplatsen vid Östra Mörtnäs, köra runt och 
tillbaks för att kunna nå infarten. Vill man åka ut från 
Mörtnäs och österut måste man först köra bort till 
Mölnvikskrondellen för att kunna byta färdriktning.

Gång- och cykelvägar
När Grisslingerakan byggdes om med reversibelt 
körfält utnyttjades den del som var tänkt som gång- och 
cykelbana till det extra körfältet. Kvar blev endast en 
1,5 meter bred gångbana i norr. Det finns därför ett 
stort behov av en utbyggnad för cykeltrafik.  
Vid ombyggnaden placerades ett signalreglerat 
övergångsställe mellan busshållplatserna på den 
fyrfiliga sträckan. Vid västra delen av planområdet 
finns en gångport under väg 222 som på grund av 
utformningen endast används i begränsad omfattning.

Kollektivtrafik
Planområdet har ett unikt läge i kommunen avseende 
kollektivtrafik. Direkt söder om planområdet finns 
hållplatser som trafikeras av bussar som går i princip 
överallt i kommunen. Utöver målpunkter inom 
kommunen finns även motorvägsbussar som tar dig 
in till Slussen i Stockholm på 30-40 min beroende på 
busslinje. Turtätheten till och från Stockholm är hög, 
exempelvis angör så många som 14 bussar mellan kl 7 
och 8 mot Slussen.

Parkering och angöring
På södra sidan av väg 222 finns två infartsparkeringar. 

Mörtnäs 1:587 angörs idag via Mörtnäsvägen liksom 
de intilliggande bostadsfastigheterna.
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tEkNIsk fÖrsÖrjNING

vatten och avlopp
Bebyggda fastigheter inom programområdet är anslutna 
till kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 

El och tele
El- och teleledningar finns framdraget till bebyggda 
fastigheter.

värme
Fjärrvärme finns inte utbyggt till området.

avfallshantering
Närmaste återvinningsstation finns vid Grisslingebadet. 
Återvinningscentral finns vid Hemmesta vägskäl. 

MILjÖfråGor och 
rIskfaktorEr

Markföroreningar
En inventering och riskklassning utfördes år 1992. Den 
innehåller uppgifter om att det dumpats schaktmassor 
på Mörtnäs 1:68.

År 2003 genomförde Tyréns en miljöteknisk 
undersökning på Mörtnäs 1:587. Den visade inga 
värden som överstiger de generella riktvärdena för 
känslig markanvändning (exempelvis bostäder).  

radon
Hela Östra Mörtnäs ligger i ett högaktivt område för 
radon.

Ekvivalent ljudnivå år 2002. Beräkning baserad på 18 000 
fordon/dygn, 5 % tunga fordon. (Scandiaconsult, 2002)

Exempel på olika ljudnivåer (Scandiaconsult, 2002).

Buller
Väg 222 söder om området är relativt hårt trafikerad 
och ger upphov till buller. 

Riktvärde utomhus vid fasad samt för rekreationsytor i 
tät bebyggelse är 55 dB(A). Buller av sådan styrka når 
drygt 100 meter in i området, från vägen. 

För friluftsområde är riktvärdet 40 dB(A) vilket nåt 
långt in i området, ca 300 m. 

oMråDEsfÖrutsättNINGar 

störande verksamhet
En bensinstation finns öster om cirkulationsplatsen 
vid Ålstäket. Avståndet mellan bensinstationens 
fastighetsgräns och programområdet är som minst 100 
m. Detta avstånd är Länsstyrelsens rekommenderade 
mellan befintlig bensinstation och ny bebyggelse. 
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ÖvErGrIPaNDE 
MarkaNväNDNING
Viktiga beståndsdelar för projektet presenteras nedan 
för att slutligen landa i ett övergripande förslag till 
framtida markanvändning. Som bilaga finns idéer 
kring byggande i natur samt presentation av tre olika 
exploateringsnivåer.

Gatustruktur
En förutsättning för planarbetet är att en ny tillfart till 
Mörtnäs anläggs. Vägens sträckning har studerats. 
För god trafiksäkerhet ansluts den till den befintliga 
cirkulationsplatsen och bildar ett fjärde ben norrut. För 
att ta sig upp för den kuperade terrängen med godkända 
väglutningar föreslås följande sträckningsalternativ. Parkering

En viktig aspekt i planarbetet är att behovet av 
infartsparkering ska tillgodoses. I begreppet 
infartsparkering inkluderas parkering för bilar samt 
cyklar och mopeder. För att kollektivtrafiken ska 
bli ett attraktivt alternativ till bilen är det viktigt 
att en infartsparkering placeras i direkt närhet till 
busshållplats i båda riktningarna. Placering av ett 
100-tal bilparkeringsplatser för infartsparkering 
med möjlighet till utökning i framtiden studeras 
i planarbetet. Den parkeringen kan till 50% 
dubbelutnyttjas med bostadsparkering. Storlek och 
läge för cykel- och mopedparkering studeras i det 
fortsatta arbetet liksom parkeringsnorm för den nya 
bebyggelsen.

En parkering ger inte förutsättningar för stadigvarande 
uppehälle och kan förläggas inom riskzonen som 
beskrivs ovan.

rIktLINjEr fÖr koMMaNDE DEtaLjPLaNEr

Längs med den nya infartsvägen ska en gångväg finnas. 
Behov av separata gångvägar längs lokalgator studeras 
i det fortsatta arbetet. 

Tillgängligheten inom området ska förbättras genom 
ytterligare gångstråk som knyter samman de olika 
delområdena och höjdnivåer i Östra Mörtnäs.

Då väg 222 är sekundär transportled för farligt 
gods behöver risker i och med detta ses över. I 
detaljplanearbetet för Västra Mörtnäs utfördes en 
riskanalys (WSP, 2005). Den kom fram till att ett 
område på 30 m intill väg 222 ska lämnas fritt från 
sådant som kan uppmuntra till stadigvarande uppehälle. 
Förutsättningarna för Östra och Västra Mörtnäs är 
liknande varför 30 m lämnas fritt även här.

Sträckning för ny infartsväg till Mörtnäs.

30 m riskområde från väg 222.

Förslagen plats för infartsparkering markerad i grått. 
Busshållplats markerad med HPL.
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Natur och rekreation
De platsbesök och naturinventeringar som hittills har 
gjorts har identifierat delområden i Östra Mörtnäs 
som viktiga ur natur- och rekreationssynpunkt. 
Tallhällmarken i norr är viktig för att den har lång 
skoglig kontinuitet, det vill säga att den varit just skog 
under en mycket lång tid så att även långsamväxande 
arter har hunnit etablera sig. Även barrblandskogen på 
höjden är värdefull på grund av sin ålder. 

De sandiga miljöerna som återfinns i Östra Mörtnäs 
finns endast på ett fåtal platser i kommunen. De bidrar 
även till områdets speciella karaktär. Intill rasbranterna 
måste skredrisken ses över i det fortsatta planarbetet.  

Mot vattnet lämnas minst 30 meter fritt från bebyggelse 
för att trygga allmänhetens tillgång till stranden. 
Eventuellt upphävande av strandskyddet diskuteras i 
det fortsatta planarbetet. Vandringsleden Värmdöleden 
som löper genom området ska rustas upp och utformas 
mer tillgänglig för alla.

Mormors ängar är en viktig plats för närboende 
och som öppet landskapsrum. Slänterna norr om 
cirkulationsplatsen som används av ungdomar 
för cykling ligger mitt i det område där den nya 
infartsvägen dras. Det område som används för cykling 
i skogen i områdets norra del bevaras. 

Lekplatser som utnyttjar områdets befintliga kvaliteter, 
sand och natur, ska ordnas. 

De grönmarkerade ytorna nedan har inför 
programarbetet bedömts vara viktiga att bevara 
ur natur- och rekreationssynpunkt. De ytterligare 
inventeringar som ska göras under sommaren 2010 kan 
komma att ändra analysresultatet.

Bebyggelse
Befolkningen i Stockholms län ökar kraftigt och 
efterfrågan på bostäder i Värmdö är stor. Östra 
Mörtnäs har samhällsekonomiskt bra förutsättningar 
att förtätas jämfört med om ny bebyggelse skulle 
etableras längre ut i Värmdö. Till Östra Mörtnäs finns 
utbyggd infrastruktur i form av vägar, gångstråk och 
vatten- och avloppsledningar. Offentlig service såsom 
förskolor, skolor och vård finns inom relativt korta 
avstånd liksom kommersiell service. De allmänna 
kommunikationerna är mycket goda såväl mot övriga 
områden i Värmdö som mot Stockholm. 

Förutom det goda läget har även platsen i sig stora 
kvaliteter som kan ge en god boendemiljö. Närhet till 
natur och strövområden, vandringsled, badplats och 
andra former av rekreation. 

De delar av Östra Mörtnäs som ligger nära 
Grisslingerakan är bullerstörda och en god utformning 
av området för att få en bra bostadsmiljö både inne 
och ute när det gäller bullerskydd är för dessa delar en 
grundläggande förutsättning. 

Målet med ny bebyggelse i naturområdet i Östra 
Mörtnäs är att den ska utformas i samklang med 
naturen. Bebyggelsen ska anpassas till områdets 
topografi så att natur kan sparas direkt intill husen.  
Området ska inrymma blandade upplåtelseformer, 
däribland hyresrätter. 

Grönmarkerade områden undantas från bebyggelse.

rIktLINjEr fÖr koMMaNDE DEtaLjPLaNEr

I södra delen av området prövas flerbostadshus som 
vänder sig mot Grisslingerakan i söder. I övrigt 
bebyggelse som anpassas efter befintlig landskapsbild 
med nya byggnader som följer terrängen och i 
volym underordnar sig landskapet. I de högre 

Platser som prövas för ny bebyggelse.
Flerbostadshus
Utredning strandskydd
En- eller tvåfamiljshus
Utredning skog

Radhus/flerbostadshus
Fristående småhus
Förskola
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rIktLINjEr fÖr koMMaNDE DEtaLjPLaNEr

skyddas i en framtida detaljplan. 

Som bilaga presenteras tre utformningsidéer med 
tre olika exploateringsgrader som ryms inom den 
nedan föreslagna markanvändningen. Kontorets 
kommentarer till dessa finns också som bilaga. Vilken 
exploateringsgrad som ska utredas i det fortsatta 
planarbetet diskuteras under programskedet och 
fastställs i anslutning till att samrådsredogörelsen 
för programmet godkänns med riktlinjer för det 
fortsatta planarbetet. Då har även de kompletterande 
naturinventeringarna färdigställts och lägena för ny 
bebyggelse kan preciseras.

Mark och vattEN
Med fler hårdgjorda ytor samlas dagvattnet ihop. 
Förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 
dagvatten är goda, i isälvsmaterial kan stora mängder 
vatten infiltreras som bidrar till grundvattenbildningen. 
För att ta hand om dagvattnet från infartsparkeringen 
och nya vägar kan en dagvattendamm anläggas sydost 
i området. Denna tätas för att få en fördröjning av 
dagvattnet så det renas innan det infiltreras. 

Frågor kring en eventuell möjlighet att anlägga bryggor 
måste utredas vidare i det fortsatta planarbetet. 

tEkNIsk fÖrsÖrjNING 

vatten och avlopp
All ny bebyggelse ansluts till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet. 

El och tele
El- och teleledningar ansluts till befintligt nät.

värme
Ingen fjärrvärme är planerad till området. 
Uppvärmningsfrågan utreds i det fortsatta planarbetet

avfallshantering
Plats för sortering av avfall i en återvinningsstation ska 
finnas gemensamt för den nya bebyggelsen, förslagsvis 
vid infartsparkeringen. 

partierna planeras enbostadshus, på de lägre nivåerna 
flerbostadshus. Omfattning och placering prövas i 
programmet med flera olika alternativ. 

På Mörtnäs 1:587 prövas stadsradhus alternativt 
flerbostadshus med motsvarande småskaliga 
utformning. Gällande Mörtnäs 1:315 och 1:318 prövas 
möjlighet till styckning av fastigheter för enbostadshus. 

Behov av lokaler för till exempel en servicebutik eller 
andra verksamhetslokaler i bostadshusen utreds i det 
fortsatta planarbetet.

Tomt för en ny förskola prövas intill Mormors ängar. 
Det är en ljus och öppen plats med stora möjligheter till 
olika utomhusaktiviteter i närområdet. 

Bebyggelsen ska utformas med miljövänlig teknik och 
energieffektiva lösningar. 

samlat förslag till framtida 
markanvändning
I resonemangen ovan framgår att Östra Mörtnäs har 
många kvaliteter ur flera olika aspekter. Den mest 
framträdande intressekonflikten är mellan bevarande 
av naturmiljöer och lämpliga platser för ny bebyggelse. 
Här har diskussioner förts exempelvis om hur mycket 
ny bebyggelse platsen tål och vilken typ av bebyggelse 
som kan ge ett tillskott till området. En avvägning 
mellan de olika intressena har skett och resultatet 
presenteras nedan. De ytterligare inventeringar 
och utredningar som ska ske kan komma att ändra 
förutsättningarna i kommande skeden. Kvarvarande 
natur och vegetation i anslutning till ny bebyggelse 
samt eventuellt även området med skyttegravar måste 

Samlad bild av föreslagen övergripande markanvändning.
En- eller tvåfamiljshus
Naturvärden
Radhus/flerbostadshus
Fristående småhus
Förskola

Grönområde
Infartsparkering
Väg, ny infart
Flerbostadshus
Strandskydd
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MILjÖfråGor och 
rIskfaktorEr

Markföroreningar
Vid byggnation på Mörtnäs 1:68 ska en 
markundersökning genomföras med eventuella förslag 
till åtgärder. 

Ytterligare utredning på Mörtnäs 1:587 är inte 
nödvändig i dagsläget. 

radon
Eftersom Östra Mörtnäs ligger inom område 
med högaktivt radon ska ny bebyggelse uppföras 
radonsäkert. 

Buller
Bebyggelse intill väg 222 har goda 
grundförutsättningar för att skapa en attraktiv livsmiljö 
med söderläge och sjöutsikt. Dock är området kraftigt 
bullerstört. Närheten till god kollektivtrafik och 
det relativt centrumnära läget ger förutsättningar 
att utnyttja avstegsfall. Länsstyrelsen beslutar om 
avstegsfall kan utnyttjas eller inte. Från riktvärdena 
enligt kvalitetsmålen för buller kan avsteg utomhus 
göras om samtliga lägenheter har tillgång till tyst sida. 
Målet bör vara att avsteg primärt ska göras enligt 
kraven i avstegsfall A som innebär att minst hälften 
av boningsrummen ska ha betydligt lägre nivåer än 
kvalitetsmålen. 

Verksamheter tål generellt en högre bullernivå än 
bostäder. Behov av och möjlighet till lokaler för 
icke störande verksamheter ses över i det fortsatta 
planarbetet. 

I det fortsatta arbetet ska nya bullerberäkningar utföras 
och lösningar för att reducera bullret ska studeras. 

störande verksamhet
Ny bebyggelse följer Länsstyrelsens rekommendationer 
och byggs mer än 100 m från befintlig bensinstation.

rIktLINjEr fÖr koMMaNDE DEtaLjPLaNEr
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GENoMfÖraNDEfråGor

Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige ska 
ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och 
de fastighetsägare/exploatörer som genom planen 
får ny eller större byggrätt. Exploateringsavtalet 
reglerar kostnaderna för genomförandet och åtgärder i 
närområdet.

Exploateringsavtalet ska även reglera eventuella 
marköverföringar och rättighetsupplåtelser, ansvar för 
framtida drift och underhåll m.m.

Bygglovavgift och eventuell planavgift enligt 
kommunens taxa erläggas i samband med bygglov. 
Kostnaderna för vatten och avloppsanslutningen till 
kommunens nät regleras enligt gällande va-taxa och 
erläggs när ledningarna är klara använda.

huvuDMaNNaskaP
Inom en detaljplan skiljer man på kvartersmark och 
allmän plats. Allmän plats kan omfatta gator, gång- och 
cykelvägar, parker, naturmark och liknande. 

Med huvudman för allmän plats menas den som 
ansvarar för anläggande samt drift och underhåll 
av allmän platsmark. Man kan inte enligt plan- och 
bygglagen, PBL, blanda kommunalt och enskilt 
huvudmannaskap i en detaljplan. Enligt PBL ska 
kommunen vara huvudman inom områden med 
detaljplan om det inte finns särskilda skäl till annat. 
Historiskt har huvudmannaskapet för gator och andra 
allmänna platser inom Värmdö kommun varit enskilt 
och så även i Mörtnäs. 

I det aktuella detaljplaneområdet föreslås enskilt 
huvudmannaskap. Särskilt skäl för detta är att 
användningen av vägar och grönområden inte är mer 
intensiv än att skötseln bedöms kunna ligga hos enskild 
huvudman. Detta innebär att exploatören ska inrätta en 
gemensamhetsanläggning för driften och överlåta till 
en samfällighetsförening att sköta denna. 
För gemensamma vatten- och avloppsledningar 
inom allmän platsmark föreslås dock kommunen bli 
huvudman.

EtaPPINDELNING
Hela utbyggnadsområdet bör kunna ingå i en 
detaljplan men en etappindelning för genomförandet 
kan vara lämpligt. Dessa frågor ska utredas närmare i 
planarbetet.
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koNsEkvENsEr

Projektet innebär ett tillskott av bostäder i Värmdö 
och i Stockholmsregionen, platsens geografiska och 
platsspecifika förutsättningar ger goda möjligheter för 
att skapa en god boendemiljö. 

Bebyggelse i området kommer att innebära att 
andelen naturmark minskar. Naturområdets karaktär 
förändras i de bebyggda delarna från att ha varit ett 
före detta grustäktsområde med uppvuxen vegetation 
med inslag av öppna grus- och sandytor, till att bli 
ett glest bostadsområde med hög grad av kvarlämnad 
vegetation. 

Bebyggelse på de södra och centrala delarna av 
området innebär att mark tas i anspråk som idag består 
av vegetation i varierade åldrar och delvis av sandiga 
och grusiga branta sluttningar. Den sandiga marken kan 
vara av värde för sandlevande insekter. Den befintliga 
vegetationen kring husen avser att sparas till största 
delen, men för att ge plats åt hus och vägar kommer 
vegetation att tas ned, främst yngre tall och björkskog, 
men också en del medelålders blandskog i botten av 
sluttningarna samt ovanför branterna.

Strandområdet fråntas helt från bebyggelse liksom 
de högre liggande barrskogsmiljöerna som kommer 
att sparas som ett närströvområde för närboende i 
Mörtnäs och Östra Mörtnäs. Värmdöledens sträckning 
och större sammanhängande naturområden i nordost 
bibehålls och det kommer även fortsättningsvis 
finnas goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. 
Möjligheterna att cykla mountainbike i rasbranterna 
norr om cirkulationsplatsen minskar, detta kan dock ske 
i norra delen av planområdet. 

Hårdgjorda ytor kommer främst att bestå av vägar och 
parkeringsytor medan områden kring husen kommer 
att bibehållas som naturmark till största delen. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten kommer att innebära 
att dagvattnet infiltreras på plats kring husen samt i 
en rad dagvattendammar i områdets sydvästra del. 
Dammarna kommer att utformas med hänsyn till de 
genomsläppliga jordarterna i området så att tillräcklig 
uppehållstid och avskiljning uppnås.

Möjligheterna till förhöjd vägstandard för in- 
och utfarter till Mörtnäs kommer leda till bättre 
trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter. 
Åtgärder för att förbättra gång- och cykelmöjligheterna 
även utanför programområdet ska diskuteras i det 
fortsatta planarbetet likaså åtgärder på befintlig 
gångport. Tillgängligheten inom området förbättras 
med nya vägar och gångstigar.

I den västra och södra delen av planområdet kommer 
bullerfrågorna att vara centrala. Bebyggelsen har såväl 

sol som utsikt mot den bullerstörda södersidan mot 
Grisslingerakan. Här måste området på södersidan 
troligen hanteras som avstegsfall med tyst sida och 
bullerdämpande åtgärder ska studeras.

En konsekvens av projektet är även en ökad befolkning 
och med det ökad efterfrågan på offentlig service. 
Inom området planeras tomt för en ny förskola. Även 
om området har goda förutsättningar för att färdas 
kollektivt kommer sannolikt fordonstrafiken att öka 
liksom de avgasutsläpp detta medför.

Några miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas 
vid ett genomförande av planen. 



19Medverkande

MEDvErkaNDE

Programmet har upprättats av Anna-Bie Agerberg, 
projektledare och planarkitekt samt Malin Klåvus, 
planeringsarkitekt. Övriga medverkande tjänstemän har 
varit:

Mats Söderberg - exploatering
Ulrika Hamrén - natur
Isa Lindqvist – kultur
Johanna Danielsson – dagvatten
Mikael Carlsson – VA
Lisa Schild – miljö och hälsa
Gabriel Lundqvist – bygglov  
Hans-Åke Antonsson – ungdom och fritid




