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1. INLEDNING
Sammanfattning

Vad är ett program?

I maj 2016 fattades beslut av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ett
program som utreder möjlig utveckling av
tätorten Landfjärden. Bakgrunden till beslutet
är det akuta behovet att lösa vatten- och
avloppssituationen i området. Sedan början på
1990-talet har det genomförts provtagningar
som visar brister i de befintliga enskilda vattenoch avloppsanläggningarna med läckage av
avloppsvatten från enskilda avlopp till diken
och vattendrag som mynnar ut i havsvikarna
Landfjärden och Sittuviken. Landfjärden har med
anledning av detta hög prioritet i kommunens VAplan, som anger den långsiktiga utbyggnaden för
det kommunala VA-ledningsnätet.

Ett program är ett verktyg som ger kommunen
tillfälle att utreda övergripande förutsättningar och
möjligheter för ett område innan detaljplanearbete
påbörjas. Programmet innebär en möjlighet
för kommunen att i ett tidigt skede lyfta frågor
om olika alternativa lösningar till diskussion
och presentera kommunens viljeriktning,
utgångspunkter och mål. I ett program utreds
förutsättningarna för förändring av bland annat
bebyggelsestruktur, vägnät och allmäna ytor.

Området som består av cirka 200 fastigheter, är
idag delvis detaljplanelagt för fritidshusändamål.
I dagsläget uppskattas cirka 70% av de boende
i området som permanentboende. Landfjärden
saknar tillgång till service, såsom förskola/
skola och dagligvaruhandel. Området är delvis
kollektivtrafikförsörjt genom buss 847 som
trafikerar Ösmo – Västerhaninge med som tätast
timmestrafik. Området är i hög utsträckning
bilberoende.
Förslaget som presenteras tar sikte på år 2030
och redovisar möjlighet till förtätning genom
avstyckningar i det befintliga bostadsområdet med
cirka 75 nya bostäder, framförallt småhus.
För att tillgängliggöra strandkanten till havsviken
som idag till stor del är privatägd föreslås
anläggandet av en allmän badplats i den norra
delen av havsviken i anslutning till Haninge
kommungräns. För att förbättra kopplingen
till Segersängs pendeltågsstation föreslås en ny
gång- och cykelbro över riksväg 73, söder om
våtmarken Lässmyran. Den nya bron fungerar
även som en länk i ett redan befintligt vägsystem
med potential att utgöra ett sammanhängande
motions- och rekreationsstråk. Övriga allmänna
funktioner som föreslås i anslutning till väg 545 är
återvinningsstation och resecentrum.
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Programarbetet bedrivs enligt plan- och
bygglagen, PBL 2010:900 (i dess lydelse efter
2015). Programmet samråds med allmänheten
och övriga intressenter enligt PBL 5 kap 11 §.
Inkomma synpunkter på förslaget sammanställs
i en samrådsredogörelse och därefter revideras
programmet. Programmet antas sedan av miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 2016-05-19 § 113 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta ett program för Landfjärden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 2017-04-27 § 105 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
samråda Program Landfjärden.

Revideringar efter samrådet
Samråd av Program Landfjärden pågick under
tiden 2 maj - 15 juni 2017. Under samrådstiden
inkom 21 yttranden från såväl sakägare som
regionala och statliga organ. Synpunkter som
framförts under samrådsskedet redovisas i en
samrådsredogörelse och programhandlingen
har reviderats i enlighet med kommunens
kommentarer. Nynäshamns kommun hörsammar
de yttranden som inkommit från statliga och
regionala instanser under samrådet. Deras
samstämmiga bedömning pekar mot att
samrådsförslagets redovisade utbyggnadsalternativ
inte skapar befolkningsmässigt underlag för en
förbättrad kollektivtrafik inom området vilket
därmed borgar för ett ökat bilberoende. Se
dokumentet samrådsredogörelse för yttrandena i
sin helhet samt kommunens kommentarer.

Korrigerade uppgifter/tillägg

Här listas i huvuddrag de ändringar som har
gjorts i programförslaget samt vissa korrigerade
uppgifter och tillägg. I övrigt har mindre
redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts i
programhandlingen.

•

Ändringar i programförslaget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förtätning med flerbostadshus (äldreboende,
eller LSS-boende) längs väg 545 utgår.
Ny exploatering av norra Landfjärden med
200 nya bostäder utgår.
Ny exploatering av södra Landfjärden med
200 nya bostäder utgår.
Breddning av väg 545 med gång- och
cykelbana utgår.
Två nya matargator för bostadsområden med
anslutning till befintligt vägnät utgår.
Förlängning av buss 850 från Grödby samt ny
busshållplats i anslutning till Segersängsvägen
utgår.
Ny kommunal förskola utgår.
Återetablering av drivmedelstation utgår.
Dagvattenhantering med fördröjningsmagasin
eller våtmark vid Ådalabäckens utflöde utgår.
Möjlighet att pröva busshållplats vid
Trafikplats Segersäng för buss 861 utgår.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

Riksväg 73 är riksintresse för
kommunikationer. (Sida 22, Riksintressen.)
Illustration över fornlämningar har korrigerats
efter information från FMIS. (Sida 23,
Planeringsförutsättningar.)
Information om telestation. (Sida 22.)
Reviderad illustration. (Sida 25,
Förtätningsförutsättningar)
Kompletterande information om att
utmarkerade skyddsvärda träd ska värnas
vid utvecklingen av området. (Sida 29,
Naturvärden)
Svagt samband, klass 3, utmarkerat. (Sida 29,
Naturvärden.)
Lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse
bör vara 2,7, räknat i höjdsystem RH200.
(Sida 32, Klimat och miljö).
Illustration för bronsålder korrigerad till +15
meter. (Sida 35, Fornlämningar.)
Kompletterande information om att väg 545
är regionalt cykelstråk. (Sida 38-39, Trafik.)
Kompletterande information om att väg 545
och väg 546 ingår i det strategiska vägnätet
för temporära volymer av tyngre transporter.
(Sida 38-39, Trafik.)
Detaljplaner för Södra och Norra Landfjärden
utgår helt. (Sida 44-45, Genomförande)
Uppdelning av området i detaljplaner
har reviderats efter information om
indelning i olika vägföreningar. (Sida 44-45,
Genomförande.)
Kompletterande information om utredningar
som kvarstår: risk för ras och skred,
miljöteknisk utredning, fastighetsbestämning.
(Sida 44, Genomförande.)
Tidplanen revideras, antagande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden flyttas till kvartal 4
2017. (Sida 44, Genomförande.)
Information om att kostnadskonsekvenser
av enskilt huvudmannaskap ska redovisas i
planhandlingarna för kommande detaljplaner.
(Sida 46, Konsekvenser.)

Inledning
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Landfjärden
Landfjärden räknas till en av Nynäshamns
kommuns åtta tätorter och bebos idag av strax
under 300 invånare. Tätorten är belägen i den
nordöstra delen av kommunen och gränsar
till Haninge kommun. Landfjärden planlades
delvis under 1950-talet, ursprungligen som
fritidshusområde. Bebyggelsen är småskalig
och har anpassats väl till terrängen. Karaktären
på området har dock ändrats sedan många
fastighetsägare har byggt om och byggt ut
fritidshusen i olika omgångar. Idag uppskattas
cirka 70% av bostadsbeståndet fungera som
permanentbostäder vilket skapar ett ökat behov av
funktioner såsom kollektivtrafik och fungerande
lösningar för vatten- och avloppshantering. I
dagsläget finns ingen tillgång till handel eller
service såsom skola eller förskola. Närmaste
matvaruaffär finns i Ösmo, Tungelsta eller
Västerhaninge och närmaste grundskola i
Nynäshamns kommun är Vanstaskolan eller
Tallbackaskolan i Ösmo.
I öster sluttar landskapet dramatisk ner mot
havsviken som fått ge namn åt tätorten,
Landfjärden. Norra delarna av tätorten präglas av
skogsbeklädda höjder medan södra Landfjärden
karaktäriseras av kulturlandskap med inslag av
hällmarksskog och jordbruksmark som än idag
brukas. Stora delar av sydöstra Landfjärden
skyddas som riksintresse för kulturmiljö med
anledning av kulturlandskapet med historisk
koppling till Hammersta gård belägen sydöst
om programområdet. I området finns enstaka
torp som bevarats, Ådala torp, Landbergastugan,
Lillbacken och Storbacken.
Samhället genomskärs av tidigare riksväg 73,
numera väg 545, som fungerar som Landfjärdens
livsnerv. Den tunga genomfartstrafiken sker
numera framförallt på nya riksväg 73, väster om
samhället. För gamla riksvägen kvarstår dock
upplevda trygghetsproblem bland invånarna
delvis på grund av många raksträckor med
hastighetsbegränsningen 50-70km/h. Trafiksäkra
gång- och cykelbanor såväl som belysning
saknas längs med stora delar av sträckan genom
samhället och förekommer endast i anslutning till
busshållplatserna.
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Landfjärden är ett traditionellt fritidshusområde,
bestående av stora tomter sammanbundna med
snirkliga grusvägar. Topografin är delvis brant och
utmanande för bostadsbebyggelse. I anslutning till
området finns goda möjligheter till rekreation och
friluftsliv, dock saknas tillgång till havsviken för
allmänheten i anslutning till samhället då stranden
i stor utsträcknig är privatägd och bebyggd med
bostäder, vilket kraftigt begränsar allemansrätten.
Från Landfjärden finns, ur ett avståndsmässigt
perspektiv, goda förutsättningar att ansluta
till pendeltågsstationerna i Segersäng eller
Hemfosa, dock saknas förbindelse för gång- och
cykeltrafikanter i dagsläget.

Fakta Landfjärden
Antal invånare
274 personer

Medelålder
44 år

Antal sysselsatta

146 personer (20-64 år)

Medianinkomst
315 800 kr/år

Totalt antal bostäder
180

Andel fritidshus
33%

Avstånd (med bil)

Segersäng		
Ösmo 			
Nynäshamn centrum
Västerhaninge		

6 km
9 km
18 km
16 km

Uppgifter enligt SCB, Nyckelkodsområde: 890420
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Landfjärden med omkringliggande orter
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Bakgrund
Fram till 1929 bestod Landfjärden av skog och
jordbruksmark som hörde till torpen eller de
större gårdarna, Hammersta och Häringe. 1929
påbörjades den markexploatering som blev
startskottet för Landfjärdens nuvarande utseende.
Under 1950- och 60- talet pågick planläggning och
avstyckningar av framförallt västra Landfjärden.
Efter cirka 1970 har mycket få nya byggnader
tillkommit, delvis på grund av otillräckliga
vatten- och avloppsledningssystem. I dagsläget
finns cirka 15 obebyggda tomter. Fram till
kommunsammanslagningen 1974 hörde området
kring Landfjärden till Ösmo kommun.
Under åren 1991-1992 hade miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta
fram en fördjupad översiktsplan för Landfjärden.
Fokus i arbetet var att utreda omdragning av
riksväg 73, men arbetet avstannade och den
fördjupade översiktsplanen antogs aldrig.
År 2004 var finansieringen klar för ombyggnad av
riksväg 73 och den nya vägen togs i bruk under
2009-10.
2006 fattades beslut av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett planprogram
för Landfjärdens utveckling. Arbetet genomfördes
aldrig på grund av brist på personal. I samband
med uppdraget att ta fram ett program för
utvecklingen av Landfjärden lämnade byggbolaget
Veidekke in ett förslag som redovisar en
utbyggnad av norra Landfjärden med cirka 350
nya bostäder, framförallt småhus.
Under 2012 köpte Nynäshamns kommun in mark
norr och söder om samhället Landfjärden från
Stockholm stad. Med anledning av markförvärvet
gav Nynäshamns kommuns enhet för markoch exploatering konsultfirman SVEFA år
2013 i uppdrag att ta fram en strategi för
bebyggelseutveckling och förtätning i Landfjärden.
Förslaget redovisar nyexploatering i anslutning
till befintlig bebyggelse i såväl norra som södra
Landfjärden, totalt 300-350 nya bostäder.

Vatten- och avlopp (VA)

Sedan början på 1990-talet har provtagningar
gjorts som visar brister i de befintliga
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enskilda vatten- och avloppsanläggningarna.
Provtagningarna visar att det förekommer
läckage med avloppsvatten till diken och
vattendrag som mynnar ut i havsvikarna
Landfjärden och Sittuviken. Konsekvenserna
är förhöjda halter av fosfater samt kolibakterier
i ytvattnet. Uppskattningen är att cirka 20% av
avloppsanläggningarna är godkända i dagsläget.
Båda recipienterna, Landfjärden och
Sittuviken, har dålig omsättning på vatten och
är idag övergödda. Bakgrunden till det ökade
trycket från enskilda avloppslösningar är att
området förvandlats från fritidshusområde till
permanentbostäder med påföljd att enskilda
avloppsanläggningar är underdimensionerade.
2014 togs beslut om att genomföra den VA-plan
som föreslår utbyggnad av kommunalt VA till
Landfjärden. I samband med planläggning inför
utbyggnaden av VA och den för fastighetsägare
obligatoriska anslutningen kommer möjlighet ses
över att stycka av befintliga fastigheter och/eller
möjlighet till att få ökad byggrätt inom befintlig
fastighet som kompensation för obligatorisk
anslutningsavgift. Dialog har hållits med invånarna
i Landfjärden vid flertalet tillfällen.

Översiktsplan

I Nynäshamns kommuns översiktsplan från
2012 pekas Landfjärden ut som utvecklingsort.
Bakgrunden till detta är delvis behovet av
att att lösa vatten- och avloppssituationen
men även möjligheten att se över behovet av
service och infrastruktur med anledning av
omvandlingen av orten från fritidshusområde till
permenentbostadsområde.

294 villor/parhus på Nynäshamns

-294 villor,parhus på
kommuns mark
Stockholm stads mark
=
38villor
radhus/parhus/villor
-20
på privatägd mark
= Nynäshamns kommuns mark
-38 radhus, parhus, villor på
Nynäshamn kommuns mark
20 villor på privatägd mark
=

totalt 352 bostäder

motionsspår:
motionsspår:
skogsslingan 2 km
sjöslingan
5 km

skogsspa

skogsspa i träkar
bland trädstammarna

S orbacken

framtida utvecklingsområde för bebyggelse
med hänsyn till
strandskydd

Framtida utredningsområde för bebyggelse
med hänsyn till strandskydd

motionsspår:
sjöslingan 5 km

motionsspår:
sjöslingan 5 km

badbrygga på den
nya barnvänliga
stranden

badbrygga

Strandpromenaden-

Landfjärdens
strandpromenad
naturliga mötesplats

100 m

2014-01-10

21(34)

Utredningsskiss, Veidekke, 2006
Skissen föreslår totalt 352 nya bostäder, framförallt
småhusbebyggelse, ett nytt motionsspår och en
strandpromenad.

Utredningsskiss, SVEFA, 2013
Skissen föreslår en utbyggnad i två etapper med totalt 300-350
nya bostäder, framförallt småhusbebyggelse. Flera av vägarna
föreslås knytas ihop och det interna huvudstråket föreslås
trafikeras med en lokal buss.
Kartan visar förslag på utveckling av Landfjärden på lång sikt. Ljuslila områden markerar de områden som kan
adderas i en nästa planeringsetapp av landfjärden. Streckad linje är en illustration av huvudväg genom
området.

Inledning
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Syfte

Program Landfjärden ska beskriva de specifika
begränsningar och förutsättningar som finns för
tätorten, men även ge konkreta förslag till framtida
utveckling. Programmet ska fungera som ett
initialt strategiskt dokument som länkar samman
översiktsplanen med kommande detaljplaner och
ligger till grund för fortsatt utveckling tillsammans
med både befintliga och framtida boende och
näringslivsaktörer.
Program Landfjärden ska se över möjligheten
att öka antalet bostäder, verksamheter och lokal
samhällsservice som till exempel skola eller
förskola inom området. Programmet ska lägga
grunden för kommande detaljplanering i samband
med utbyggnad av vatten- och avloppsledingsnät
för befintliga fastigheter.
De övergripande frågor som programmet syftar
till att utreda och redovisa är:
• Vilken är Landfjärdens identitet idag, sett från
olika perspektiv?
• Hur ska fritidshusfastigheterna utvecklas för
att ekonomiskt hållbart kunna vara med i
utvecklingen?
• Vilka kvaliteter är viktiga att bevara och vilka
kvaliteter är viktiga att skapa och utveckla i
framtiden?
• Hur skapas en säker trafikmiljö?
• Var kan och bör helst ny handel och service
lokaliseras?
• Vilka kopplingar finns till Segersäng, Grödby
och verksamhetsområden vid motorvägen?
• För vem bygger vi framtida Landfjärden?
• Ska hela livssituationen få plats i Landfjärden?
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Avgränsning

Programmet fokuserar på utvecklingen fram till
2030. Programmets fysiska avgränsning utgörs
av riksväg 73 i väster, Haninge kommungräns
i norr, Landfjärden och Häringe-Hammersta
naturreservat i öster och Segersängsvägen i söder.

HANINGE KOMMUN

5

7
6
10
1

4

2
9

8
12
3

11

1. Riksväg 73
2. Väg 545
3. Hammersta gård
4. Ösmo båtklubb
5. SMÅAs båtklubb
6. Landberga scoutgård
7. Lässmyran (våtmark)
8. Trafikplats Segersäng
9. Kolbottenån
10. Ådalabäcken
11. Ekeby
Häringe-Hammersta 		
12
naturreservat
Programområde

Samhället Landfjärden med målpunkter, verksamheter och allmänna funktioner.
Inledning
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2. FÖRSLAG
Vision

Strategier

År 2030 är Landfjärden en tätort som
präglas av en högre grad av hållbarhet och
tillgänglighet än i dagsläget. I Landfjärden finns
närheten till ett brett utbud av såväl natur- och
rekreationsupplevelser och förbindelsen till
Segersängs pendeltågsstation har förbättrats med
en ny gång- och cykelväg över riksväg 73.

Koppla ihop!

I takt med att fritidshusområdet förvandlas till
permanentbostadsområde är utgångspunkten att
bevara befintliga värden och kvaliteter. Samtidigt
tillgängliggörs några av de unika kvaliteter med
Landfjärden som idag bara kan nyttjas av få,
såsom åtkomst till havsviken. Den ständigt
pågående utvecklingen sker på naturens villkor
och ledorden är:
• Friska vatten
• Förbättrad tillgång till rekreation- och
naturområden
• Förbättrad anslutning till Segersängs
pendeltågsstation
• Småskalig bebyggelse i samklang med levande
landsbygd - möjlighet till egna verksamheter

När Landfjärden utvecklas finns möjlighet
att se över de kopplingar, framförallt till
pendeltågsstationen i Segersäng, som skulle skapa
förutsättningar för att minska bilberoendet.
Framförallt anslutningen till trafikplats Segersäng
i sydväst har kapacitet att koppla ihop befintlig
bostadsbebyggelse och vägnät med ett nytt
gång- och cykelstråk som minskar avståndet till
kollektivtrafik.

Variera!

I dagsläget består Landfjärdens bostadsbestånd
uteslutande av småhus med stora tomter. Behov
finns att utöka utbudet av bostadsformer
för såväl familjer, som ensamstående och
äldre. Ny bostadsbebyggelse bör därför även
välkomna variation av såväl bostadstyper och
upplåtelseformer som arkitektonisk gestaltning
med utgångspunkt att bevara områdets
befintliga karaktär. Möjligheten finns även att
ge utrymme för variation i naturupplevelser
med rekreationsstråk som upplevs som allmänt
tillgängliga.

Stärk!

Stärk Landfjärdens identitet och den historiska
kopplingen med kulturlandskapet genom att
fortsättningsvis möjliggöra småskaligt skogsoch jordbruk. Erbjud möjlighet för egna konsteller hantverksrelaterade verksamheter inom
bostadsområdet.
Stärk Landfjärdens unika värden genom att
förbättra den allmänna tillgängligheten till
havsviken, de kulturhistoriskt intressanta platserna
och de många strövområdena.
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Förslag
Huvuddragen i programförslaget för utvecklingen
av Landfjärden är att:
•
•
•
•

Ansluta fritidshusfastigheterna till kommunalt
vatten- och avloppsledningsnät (VA).
Möjliggöra småskalig förtätning genom
avstyckning av befintliga fritidshusfastigheter.
Förbättra möjligheten till rekreation för alla
och tillgängliggöra havsviken för allmänheten.
Förbättra möjligheten till
kollektivtrafikresande.

Förslaget tar avstamp i behovet av att bygga
ut kommunalt VA samt önskemål från
fastighetsägare om att få utveckla och avstycka
sina fritidshusfastigheter. Förslaget bygger
på att utveckla ortens identitet genom att
möjliggöra småskalig förtätning i det befintliga
fritidshusområdet. För att bevara ortens
lantliga och småskaliga karaktär föreslås minsta
tomtstorlek för bostadsändamål vara 1 500
kvadratmeter för småhus.
För att förbättra tillgängligheten till rekreation,
redovisar förslaget ett tillskott på en ny
allmän badplats samt en ny gen gång- och
cykelförbindelse till Segersängs station som
möjliggör ett rekreationsstråk runt Lässmyran. För
att främja och underlätta kollektivtrafikresande
föreslås en genare gång- och cykelväg till
Segersängs pendeltågsstation samt ett resecentrum
intill busshållplatsen Landfjärden Norra.
I programmet föreslås ingen ny service i området
så som förskola, skola eller dagligvaruhandel.
Den angränsande orten Segersäng kommer i
framtiden sannolikt att utvecklas till ett samhälle
med kapacitet för såväl dagligvaruhandel som
skola och arbetsplatser på grund av det strategiska
läget intill pendeltågsstationen. Vid en utveckling
av Segersäng så får även Landfjärden nya
förutsättningar att växa. Hur de förutsättningarna
ser ut beror på omfattningen av exploatering
i Segersäng. Att Landfjärden kan komma att
utvecklas med nya bostadsområden efter år 2030
är därmed inte uteslutet.

Bostäder
•

Befintliga fastigheter som är större än
3 000 kvadratmeter tillåts avstyckning för
bostadsändamål där så är möjligt i förhållande
till befintlig topografi och infrastruktur.

Infrastruktur
•
•
•

Ny gång- och cykelförbindelse över riksväg 73
med möjlighet att ansluta till befintligt vägnät.
Gångförbindelse till havsviken söderifrån som
möjliggör rekreation.
Vägarna inne i området förvaltas fortsatt med
i enskilt huvudmannaskap.

Allmänna funktioner
•

•

•
•

Lokalt resecentrum med utrymme för
cykelparkering, parkeringsficka för en till två
bilar med begränsningen 30 minuter, samt
digital informationstavla för SL-trafiken och
en biljettautomat.
Allmän badplats med toalett, omklädning och
kiosk och strandpromenad som förlänger
havsvikens strand och därmed tillgängliggör
en större del av viken för fler.
Anläggande av en återvinningsstation vid den
tidigare bensinstationstomten.
Motionsspår med belysning runt Lässmyran,
cirka 6 kilometer. Motionsspåret går på
befintlig stig och ansluter till den nya gångoch cykelvägen som går på bro över riksväg
73.

Övrigt
•

Lämpligheten att som egenföretagare inom
egen bostadsfastighet bedriva småskaliga
verksamheter såsom odling i växthus
med servering och försäljning, konstnärseller hantverksateljéer samt barnomsorg
i privat regi, bör studeras i det fortsatta
detaljplanearbetet.

Antal bostäder
Befintliga småhus 			
Förtätning i centrala Landfjärden /
Avstyckningar av befintliga fastigheter

Totalt: 				
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Allmänna funktioner
I samband med att invånarna i Landfjärden
fick möjlighet att svara på en enkät om vad de
upplever som positivt med Landfjärden och vad
som behöver utvecklas så nämner flera att de
stora kvaliteterna med Landfjärden är närheten
till naturen och havet. Majoriteten av de svarande
har nämnt tillgång till kollektivtrafik som den
största bristen. Det som framgår av enkätsvaren
är att kvaliteterna och bristerna varierar beroende
på vem man frågar och är färgat av vilken typ av
invånare man är, fritidshus- eller fastboende. De
fastighetsägare som har strandtomt förknippar
Landfjärden med de kvaliteter som ett strandnära
boende ger medan de boende på andra sidan väg
545 i bästa fall kan få en glimt av havsviken och
snarare förknippar Landfjärden med lantlighet och
närhet till naturen.
Ett av huvudmålen med Nynäshamns kommuns
utvecklingen av Landfjärden som samhälle är att
genom utbyggnaden av det kommunala vattenoch avloppsledningsnätet stoppa läckande enskilda
avlopp och därmed skapa förutsättningar för
friska vatten. En konsekvens av att vattenstatusen
förbättras är att havsviken kan bli tjänlig för bad
och därmed bör tillgängligöras för allmänheten.
Förslaget för allmänna funktioner utgår från att
ta tillvara på och förbättra tillgängligheten för
såväl invånare i Landfjärden som besökare till
de unika kvaliteterna som både havsviken och
strövområden erbjuder.
Nedan beskrivs förslagen på allmänna funktioner
som alla är viktiga delmål i att skapa ett mer
hållbart Landfjärden.

1) Resecentrum

Möjligheten finns att utveckla ett lokalt
resecentrum för att främja kollektivtrafikresandet.
Den hållplats som idag har flest på- och
avstigande är busshållplatsen Landfjärden norra
(se illustration). Intill hållplatsen kan funktioner
såsom biljettautomat, digital informationstavla
med information om ankomsttider och övriga
förbindelser, cykelparkering och en parkeringsficka
med laddinfrastruktur och maxtid 30 minuter,
anläggas.
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2) Allmän badplats

I dagsläget är stora delar av havsviken otillgänglig
för allmänheten. Bäst förutsättningar att anlägga
en allmän badplats, både vad gäller marktillgång
och vattenkvalitet, är i norra delen av havsviken i
anslutning till Haninge kommungräns. Badplatsen
bör innehålla allmän brygga och toaletter. Om
intresse finns så bör också möjligheten att anlägga
verksamheter såsom kanotuthyrning, kiosk,
café eller restaurang utredas i samband med
planläggning. Möjligheten bör även undersökas
att anlägga en strandpromand längs viken söderut
och anlägga en kompletterande badplats söder om
SMÅA’s båtbryggor.

3) Återvinningsstation

I dagsläget saknas helt återvinningsstation i
Landfjärden. Närmaste återvinningsstation finns
i anslutning till infartsparkeringen vid Segersäng
pendeltågsstation. Ny återvinningsstation
föreslås på fastigheten som tidiagre huserat en
drivmedelsstation.

Motionsspår (ej med i detta kartutsnitt)

I dagsläget finns en skogsväg som sträcker sig
ungefär 6 kilometer runt våtmarken Lässmyran.
Skogsstigen kan kopplas ihop med en ny gångoch cykelbro äver riksväg 73 och på så sätt bilda
en slinga som lämpar sig väl för motion och
rekreation.

Privat mark som ej är tillgänglig
genom allemansrätten
Allmän funktion
Rensa befintlig stig
Möjlig lokalisering av badplats
Busshållplats: Landfjärden norra
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Hållbarhetsanalys
Nuläge

Landfjärden har under de senaste hundra åren
utvecklats från landsbygd till fritidshusområde
och sedan vidare, under de senaste trettio
åren, successivt övergått till en tätort med
permanentbostäder. Förändringen har skett
organiskt och oplanerat, vilket resulterat i ett
samhället som inte är rustat för de behov som
uppstått i och med omvandlingen. Stora delar
av bebyggelsen i Landfjärden ligger idag längre
än 700 meter från en busshållplats och det
befintliga samhället är i nuläget bilberoende i
hög utsträckning. Bebyggelsen i Landfjärden
är låg och gles, utplacerad på stora fastigheter.
Hushållningen med mark är i dagsläget dåligt
utnyttjad. I Landfjärden finns ingen lokal service
så som förskola, skola eller dagligvaruhandel.
Tätorten är helt beroende av omkringliggande
orter för service. I Landfjärden finns inte heller
något utbud av verksamheter eller arbetsplatser.
Samhället saknar helt allmänna mötesplatser
och trots att samhället ligger samlat kring en
havsvik så finns ingen allmän vistelsyta för
rekreation vid havsviken. Havsviken är övergödd
vilket är en följd av de många enskilda avloppen
med otillräcklig standard som inte klarar den
belastning som ett permanentboende innebär. Ur
ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv så behöver
situationen med avloppen lösas omgående för
att kunna reparera de skador på miljön som
uppstått på grund av åratal av läckande avlopp.
Vägarna i området är inte utformade för att
hantera mjuka trafikanter, och belysning samt
trafiksäkra gång- och cykelbanor saknas vilket
påverkar invånarnas möjlighet till att resa på ett
mer hållbart sätt negativt. Den enda kollektivtrafik
som delvis försörjer området idag är buss 847 som
trafikerar Ösmo - Västerhaninge med som mest
timmestrafik. Bussen kan idag inte konkurrera
med bilen som transportmedel.
Sammanfattningsvis så är Landfjärden idag
dåligt rustat för att klara Nynäshamns kommuns
miljömål som är: 1) Effektivare användning av
energi och transporter, 2) Hushållning med mark,
vatten och bebyggd miljö, 3) Friska vatten och 4)
Giftfria och resurssnåla kretslopp.
18
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RUFS 2050

I den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2050, läggs
tyngd vid att utveckla de orter som har goda
kollektivtrafikförutsättningar. Som syns i
illustrationen på sida 19, så förespråkas framförallt
orter med pendeltågsstation. Under samrådstiden
för programmet inkom samstämmiga yttranden
från Stockholms Läns Landsting, Trafikverket
och Länsstyrelsen. Av yttrandena framgår att
området ligger utanför den regionalt utpekade
bebyggelsestrukturen och därför inte är lämpligt
för utbyggnad med ytterligare småhusbebyggelse
framförallt på grund av det ökade bilberoendet
som dessa områden genererar. Med endast
småhusbebyggelse har området svårigheter
att komma upp i ett befolkningsunderlag som
möjliggör investeringar i förbättrad trafiksäkerhet
för gång- och cykeltrafikanter, ökad turtäthet på
kollektivtrafiken, underlag för en förskola eller
skola samt underlag för dagligvaruhandel.

Landfjärden: 2030

I Nynäshamns kommun bör finnas samhällen med
olika karaktärer. I kontrast till Nynäshamns stad,
Ösmo eller Segersäng som har goda möjligheter
till kollektivtrafikförsörjning med spårbunden
trafik, så har Landfjärden en annan karaktär
och andra förutsättningar. Landfjärden ligger
utanför den i RUFS 2050 utpekade regionala
bebyggelsestrukturen vilket dock inte betyder att
Landfjärden inte kan utvecklas alls. Vatten- och
avloppssituationen i Landfjärden måste lösas
och det snart. Fokus i den reviderade versionen
av Program för Landfjärden har varit att fortsatt
skapa förutsättningar för utbyggnaden av det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet samt
att tillföra samhället gemensamma funktioner.
Den befintliga bebyggelsen i Landfjärden
består av stora fastigheter, cirka 3 000 – 5
000 kvadratmeter. Flertalet av de nuvarande
fastighetsägarna ser möjligheten till avstyckning
och försäljning av delar av sina fastigheter inom
bebyggelseområdet som en möjlighet i samband
med den obligatoriska anslutningen till det
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet som
kommer vara förenat med en anslutningskostnad.
Den typen av småskalig utveckling vill
Nynäshamns kommun inte motverka.
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR
Detaljplaner
Programområdet berör och gränsar till flera
befintliga detaljplaner, enligt listan nedan. Inom
området finns även delar som saknar detaljplan, se
illustration.
•
•
•
•
•
•

B512, 1953-04-08
B535, 1959-11-28
B522, 1957-09-28
B541, 1961-07-17
B595, 1982-07-14
B562, 1967-11-02

Detaljplanerna i Landfjärden omfattar
knappt hälften av fastigheterna. De rådande
detaljplanerna medger byggrätt på cirka 100150 kvadratmeter för huvudbyggnad. Fritidshustomterna varierar i storlek minsta storlek är
dock 2 500 kvadratmeter.

Markägande

Som visas i illustrationen nedan ägs marken i
de centrala delarna av Landfjärden framförallt
av privata fastighetsägare. Övrig mark inom
programområdet ägs av Nynäshamns kommun.

Planlagd mark, orangemarkerat område

Geo- och hydrologiska förutsättningar

Huvuddelen av området ligger 35-45 meter
ö.h. Högsta punkten är cirka 65 meter ö.h. De
geologiska förutsättningarna i området är av
varierande karaktär, 55% av marken består av
berg i dagen, 27% är lera, 14% morän och 4% är
organiska arter. Områden kring bäckar och åar
samt i anslutning till andra vattendrag består till
stor del av lera och/eller torv kärr och är mindre
lämpliga för bebyggelse.

Nynäshamns kommun
Skärgårdsstiftelsen
Privata markägare
Markägoförhållanden
20

Förutsättningar

Jordartskarta

Urberg
Glacial lera, ospecifierad
Torv, kärr
Morän, sandig
Isälvssediment, grovsilt, block

Förutsättningar
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Sammanfattning av planeringsförutsättningar
1) Fornlämningar

I Landfjärden finns flertalet kända fornlämningar
och naturminnen. Programområdet gränsar i
sydost till Häringe-Hammersta naturreservat
och ett område som skyddas av riksintresse
för kulturmiljö breder även ut sig inom
programområdet. Stora delar av programområdet
som är tänkt för nyexploatering befinner sig på
en höjd av över + 25 meter ö.h och därmed finns
hög sannolikhet att det förekommer lämningar
från bronsålder och stenålder i området. Se vidare
information om fornlämningsbilden i området på
sida 34-35.

2) Kraftledningar

En luftburen kraftledning med spänning på 77 kV
löper i nord-sydlig riktning längs med riksväg 73
i Landfjärdens västra del. Kraftledningen hör till
regionnätet som kommer från Haninge kommun.
Den befintliga ledningen har en skyddszon på
cirka 30 meter åt vardera håll från strömförande
ledning.
I Landfjärden finns även mindre kraftledningar
med spänningsstyrka på 20 kV. Dessa
kraftledningar ägdes tidigare av Kraftringen
men har sedan 2017 övergått i Ellevios ägo.
Skyddsavståndet för dessa ledningar är mindre
och mer flexibelt med anledning av den lägre
spänningsgraden.

annan verksamhet. Samtliga riksintressen ska
värnas.

5) Skred

I bäckravinerna till Ådalabäcken och Kolbottenån
förekommer risk för skred. Avstånd mellan dessa
områden och nyexploatering bör närmare studeras
i samband med planläggning.

6) Sankmark / kärr / sumpskog

Inom programområdet finns två befintliga
kärr, ett i den norra delen i anslutning till
kommungränsen mot Haninge och ett i den
sydvästra delen intill den befintliga kraftledningen.
Båda fungerar som fördröjningsmagasin vid
kraftiga regn och är olämpliga för placering av
byggnader eller vägar.

7) Förorenad mark

Marken vid den tidigare drivmedelstationen intill
väg 545 har sanerats. Inom fastigheten som ägs av
Ösmo båtklubb förekommer båtuppläggning och
i samband med framtagande av detaljplaner kan
det bli aktuellt med inventering och provtagning
av marken.

8) Lägsta grundläggningsnivå

En mindre del av området berörs av riktlinjen
för lägsta grundläggningsnivå som gäller för
havsnivåhöjning.

3) Strandskydd

9) Telestation

Strandskydd gäller även med 100 meter från
havsviken inom programområdet.

Buller och vibrationer

Kolbottenån som ansluter till Hammerstaån i höjd
med Hammersta gård, skyddas av strandskydd 100
meter åt vardera håll.

4) Riksintressen

Inom programområdet ryms riksintressena;
högexploaterad kust, kulturmiljövård,
värdefull jordbruksmark samt riksintresse för
kommuikationer (riksväg 73). Riksintressena
skyddas av kapitel 3 och 4 i miljöbalken.
Riksintresset innebär inte ett förbud mot åtgärder,
men områdets värde får inte påtagligt skadas av

22

Förutsättningar

Befintlig telestation finns på fastigheten Kolbotten
1:8. Önskemål finns fån Telia Company att denna
kvarstår.

Buller och vibrationsdämpande åtgärder behöver
studeras såväl för de västra delarna av Landfjärden
på grund av trafikbuller från riksväg 73, som de
centrala delarna kring väg 545 på grund av buller
från genomfartsleden.
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Förtätningsförutsättningar
Landfjärden präglas av dramatisk topografi med
gles och småskalig bebyggelse på stora lummiga
naturtomter. Fritidshusfastigheterna varierar i
storlek mellan cirka 2 500-5 000 kvadratmeter.
Tio till femton fastigheter i storleksordningen
5 000- 20 000 kvadratmeter som är belägna i
den centrala delen av Landfjärden är idagsläget
obebyggda. Utöver fritidshusfastigheter finns ett
knappt tiotal jordbruksfastigheter i varierande
storlek inom programområdet.

1) Västra Landfjärden

Förtätningsprinciper

2) Östra Landfjärden

Samtliga befintliga fritidshusfastigheter inom
programområdet ska anslutas till kommunalt
vatten- och avloppssledningsnät och kommer
inför det att planläggas. I samband med
pågående medborgardialog kring utbyggnaden
av vatten- och avloppsledningsnätet, har flertalet
fastighetsägare i Landfjärden visat intresse för
att avstycka sina fastigheter. I samband med
planläggningen kommer de fastigheter som är
större än 3 000 kvadratmeter och som ligger
lämpligt i förhållande till terräng och möjlighet
till anslutning till befintlig insfrastruktur prövas
möjlighet för avstyckning. Rekommenderad
minsta tomtstorlek är 1 500 kvadratmeter. För
de fastigheter där avstyckning inte är möjligt på
grund av terrängförhållanden eller att fastigheten
är mindre än 3 000 kvadratmeter erbjuds ökad
byggrätt. Dock maximalt 250 kvadratmeter.
Nytillkommen bebyggelse bör i största möjliga
mån värna befintlig vegetation samt topografi
för att bevara Landfjärdens lantliga och lummiga
karaktär. Byggnadernas takvinklar bör optimeras
för solenergiupptagning.
Möjligheten att tänka i nya boendeformer
såsom parhus eller radhus i småhusform kan
tillgodose behovet av mindre bostäder och nya
upplåtelseformer.
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För fritidshusen i västra Landfjärden som
omfattas av detaljplanerna (B512, B522, B535,
B541, B562) är byggrätterna idag begränsade
till en sammanlagd byggnadsarea, (motsvarande
bruttoarea BTA) på 100-150 kvadratmeter.
Flertalet av de befintliga fastigheterna i västra
Landfjärden är inte lämpliga för avstyckning då de
understiger 3 000 kvadratmeter, samt är belägna
i kuperad terräng. Samtliga fastigheter föreslås
byggrätter på 250 kvadratmeter BTA.
Fritidshusbebyggelsen i östra Landfjärden består
av fastigheter på cirka 3 000-5 000 kvadratmeter.
Samtliga fritidshusfastigheter i den östra delen
saknar idag detaljplan. Förutsättningarna
för avstyckning och förtätning med andra
bostadsformer är mer lämpligt i detta läge, dels
på grund av de goda möjligheterna att ansluta
till befintlig infrastruktur men också på grund av
det mer centrala läget i anslutning till det centrala
huvudstråket, väg 545. Samtliga fastigheter
föreslås byggrätter på 250 kvadratmeter bruttoarea
(BTA).

3) Strandfastigheter

För majoriteten av de strandfastigheter som är
belägna öster om väg 545 finns ingen möjlighet
till avstyckning. Fastigheterna är i regel långsmala
vilket försvårar möjligheten för tillfartsvägar
samt placering av byggnader och terrängen är
kraftigt kuperad på flertalet av fastigheterna.
För strandfastigheterna föreslås byggrätter på
maximalt 200 kvadratmeter bruttoarea (BTA),
uppdelat på maximalt två våningar.
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Målpunkter
Enligt Nynäshamns kommuns översiktsplan
(2012), så är Landfjärden och Segersäng
utpekade som utvecklingsorter. Bakgrunden till
detta är det omvandlingsarbete som möjliggörs
genom utbyggnaden av kommunalt vattenoch avloppsledningsnät (VA) till befintliga
fritidshusfastigheter. I samband med utbyggnaden
av VA kommer fritidshusfastighetsägare att ges
möjlighet att stycka av befintliga fastigheter
alternativt ges ökade byggrätter inom befintlig
fastighet för att möjliggöra förtätning och/eller
nyexploatering.

attraktivt för såväl verksamheter inom handel
och tillverkning samt logistik. Det är viktigt att
området studeras vidare i såväl översiktsplan
som i kommande detaljplanering med hänsyn till
parametrarna:
• Riksintressen: kulturmiljö, naturvärden
• Geotekniska förhållanden
• Miljöpåverkan
• Möjlighet att ansluta till befintlig infrastruktur

Landfjärden-Segersäng
•

Kollektivtrafik

Segersäng har potential att utvecklas till en
målpunkt för såväl invånare i Grödby som
Landfjärden. Det goda kollektivtrafikläget bör
stärkas genom att tillföra anslutningar med
busslinjer samt gena och trygga gång- och
cykelvägar för att minska det upplevda avståndet
till Segersäng pendeltågsstation. För att stärka
möjligheten till hållbara transporter bör även
kapaciteten på infartsparkeringar i anslutning till
kollektivtrafiken ökas.
I dagsläget har Nynäsbanan endast dubbelspår
fram till Hemfosa, därefter är det enkelspår ner till
Nynäshamns station. I dagsläget är turtätheten i
rusningstrafik begränsad till halvtimmestrafik. En
viktig förutsättning för den framtida utvecklingen
av de befintliga tätorterna är utbyggnaden av
sträckan till dubbelspår för att skapa möjlighet att
öka turtätheten och därmed öka möjligheten för
hållbara transporter.
I enkätundersökningar med såväl invånare
i Landfjärden som Segersäng framkommer
önskemål om en hållplats för buss 861
(Nynäshamn-Gullmarsplan) i anslutning till
trafikplats Segersäng. I dagsläget är en ny hållplats
inte aktuell men frågan bevakas av i samband med
utvecklingen av Segersäng och Landfjärden.

Trafikplats Segersäng

I samband med detaljplanering av Landfjärden
och Segersäng bör möjligheten att etablera ytor för
verksamheter i området kring trafikplats Segersäng
utredas. Marken ägs till största del av Nynäshamns
kommun och det goda infrastrukturella läget är
26
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•

Avståndet mellan Landfjärden tätort och
Segersäng station är cirka 4 kilometer
fågelvägen. Möjligheten finns att skapa en ny
gång- och cykelväg med förbindelse via en
ny gång- och cykelbro över riksväg 73, med
vidare anslutning till pendeltågsstationen
genom befintliga väg 546.
Segersäng har potential att fungera som en
målpunkt för Landfjärdenborna genom att
erbjuda ett utbud av service och handel i
anslutning till pendeltågsstationen.

Landfjärden-Ösmo

I samrådshandlingen till RUFS 2050 (Regional
utvecklingsplan för Stockholmsområdet) som var
på samråd under 2016 pekas Ösmo ut som en
viktig regional nod i Stockholms län. Ösmo utgör
idag en central knutpunkt för norra Nynäshamns
kommuninvånare och det finns goda möjligheter
att utveckla den befintliga infrastrukturen
mellan kommunens norra tätorter, Ösmo,
Segersäng, Grödby och Landfjärden. I Ösmo
finns idag ett visst utbud av service och handel,
såsom F-9 skola, simhall, vårdcentral, apotek,
dagligvaruhandel, bankomat med mera. Avståndet
med bil är idag nio kilometer.
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Naturvärden
Landfjärden karaktäriseras av framförallt fyra
olika typer av landskap som var och ett bildar
sammanhängande rumsligheter; skogslandskapet,
det halvöppna landskapet, årummen och
havsviken. Den glesa bebyggelsen harmoniserar
med landskapet och införlivar sig på topografins
villkor.

Skogslandskap

Skogslandskapet i den norra delen av Landfjärden
domineras av barrskog med den karaktäristiska
hällmarkstallskogen som är typisk för Södertörn. I
de låglänta och fuktiga delarna finns inslag av gran
och granplanteringar.
Hällmarkstallskogen är en viktig marktyp
för Södertörn. Det är en mager skog som
växer långsamt och har lång kontinuitet.
Hällmarkstallskogen utgör ett viktigt habitat
för djur och växter liksom lavar och mossor.
Trots att hällmarkstallskogen tidigare inte har
värderats högt som naturtyp så är den viktig för
den biologiska mångfalden. Hällmarkstallskogen
har vissa samband norr- och västerut från
programområdet. Delvis finns det passager under
riksväg 73 för den specifika faunan som hör
hemma i hällmarkstallskogen, delvis utgör riksväg
73 en spridningsväg för vissa växter.
Skogslandskapet är en ekosystemtjänst för
Landfjärden då skogen fungerar som en
bullerbarriär mot riksväg 73 men också som
rekreationsmiljö för Landfjärdenborna. Dock
behöver skogen underhållas och gallras,
framförallt för att stärka tallarnas livsmiljö men
också för att inte tidigare hagmarker ska växa
igen helt. En utmaning för framtiden är att
värna och stärka variationen i landskapet, såväl
av upplevelsemässiga skäl som för att stärka den
biologiska mångfalden.

I de fria siktlinjerna över viken mot Häringe
såväl som genom de öppna jordbrukslandskapen
tillåts ekmiljöerna att rama in och skapa en
kulturhistorisk koppling mellan det gamla
och det nya Landfjärden. Flera av ekarna som
utgör spridningsväg i nord-sydlig riktning är
skyddsklassade och ska värnas vid framtida
utveckling av Landfjärden. För ekarnas fortlevnad
behövs aktiv skötsel såsom gallring men också
i form av insatser som främjar succession av
nya ekar. Ekmiljön som sträcker sig längs med
väg 545 och även löper parallellt över havsviken
och förbinder Häringe och Hammersta är i
RUFS utpekat som en regional värdekärna i
Hanvedenkilen.
Inom programområdet finns två sumpskogar, en
i den norra delen och en i den södra intill riksväg
73. Den södra sumpskogen utgör nyckelbiotop
där den innersta delen består av mosseskog som
domineras av tall och den yttre delen består av
en blandning av löv och barrträd. I anslutning
till den södra sumpskogen sträcker sig ett
område västerut mot riksväg 73 som är utpekat
som nyckelbiotop på grund av förekomsten av
värdefull kryptogramflora.
Skogen i vissa delar av det bebyggda Landfjärden,
exempelvis Vretabacken, skulle behöva gallras
på träd då mycket av de tidigare karaktäristiska
utblickarna mot havsviken numera är igenvuxna.
De områden som pekas ut som “skyddsvärda
trädmiljöer” ska värnas vid förtätning av området.

Halvöppet/öppet landskap

De ”landskapsöar” som sticker upp i
kulturlandskapet är tidigare hagmarker
som numera växt igen och förvandlats till
skogsliknande brynmiljöer. Här samsas blandskog
med hällmarkstallskog och inslag av ek.

Med det halvöppna/öppna landskapet menas det
kulturlandskap som präglas av delvis öppna vidder
med jordbruks- eller hagmark i varierande storlek
som brukats i flera generationer. Mellan dessa
låglänta partier med bördig jord finns inslag av
mindre trädbevuxna kullar eller åsar som skapats
av inlandsisen. Den diffusa gränsen mellan skog
och landskap utgör gräns mellan två livsmiljöer
och de breda brynzonerna med hög variation av
växtlighet fungerar bra som spridningsväg för
såväl djur som växter.

En karaktärsskapande och unik tillgång för
Landfjärden är de sammanhängande ekmiljöerna.

Det öppna kulturlandskapet har ett högt historisk
värde och delar av detta landskap skyddas som
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riksintresse för kulturmiljö enligt kulturmiljölagen.
De rester av tidigare beyggelse såsom stenmurar
utgör gynnsam livsmiljö för insekter och
mindre djur till exempel salamander. Vidare
fungerar det öppna landskapet som kontrast till
skogslandskapet och bidrar till att stärka den
biologiska mångfalden. Landskapet är beroende
av hävd och Nynäshamns kommun uppmuntrar
till att bevara och värna möjligheten till fortsatt
djurhållning genom småskaligt jordbruk.

Årum och bäckravin

Två vattendrag rinner i nord-sydlig riktning genom
Landfjärden, Kolbottenån och Ådalabäcken. Båda
skapar unika landskapsrum, så kallade årum eller
bäckraviner och är viktiga spridningsvägar för
såväl djur som växter. Gränslandet mellan vatten
och land utgör ett viktigt habitat för många djur
och växter.
Från Lässmyran norr om riksväg 73 rinner
Kolbottenån söderut och ansluter till Muskån/
Hammerstaån intill Hammersta gård. Kolbottenån
rinner genom ett kraftigt kuperat och historiskt
intressant kulturlandskap som delvis bevarats
intakt. Då Kolbottenån är svårtillgänglig för
människor så har miljön tillåtits utgöra en
en ostörd miljö för såväl djur som växter.
Kolbottenån utgör nyckelbiotop genom sina
ravinmiljöer. Växtligheten domineras av al och
sälg och vegetationen är frodig. De hävdade
markerna i anslutning till bäckravinen har en rik
ängsflora.
I Kolbottenån finns bäver och bäverdammen som
behöver rivas då dessa hindrar havsöring från att
vandra upp i ån och lägga ägg om hösten.
Ådalabäcken rinner främst genom privatägd mark
och ansluter i söder till havsviken Landfjärden.
Den frodiga bäckravinen domineras av al, älgört,
tibast, skärmstarr och stinksyska. I anslutning
till bäckravinen växer vild murgröna som är
hotklassad kvarleva från värmetiden.

Havsviken

Den del av havsviken Landfjärden som ryms
inom Nynäshamns kommun präglas idag av
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otillgänglighet för allmänheten. Merparten av
strandlinjen som inte är privatägd domineras av en
10-20 meter bred vasslinje och topografin sluttar
framförallt i den norra delen av stranden brant
ner mot havet. Den vassbevuxna strandlinjen är
en konsekvens av övergödningen som orsakats av
bland annat otillräckliga enskilda VA-anläggningar.
Viken är grund vilket underlättar för vassen att
etablera sig i den gyttjiga botten. Vattenkvaliteten
i viken är dålig och vattnet är grumligt med
förekomst av fintrådiga alger. Fiskar gillar grunda
och näringsrika vatten och i viken finns abborre,
gädda, gös och öring. Öringen använder sig av
Kolbottenån för att om hösten vandra upp och
lägga sina ägg varefter de sedan simmar ut i
havsviken igen.

Sociala värden

Naturen i Landfjärden har höga sociala
värden som skulle kunna tillgängligöras för
allmänheten. Landskapet erbjuder en rikedom av
varierande rum med olika karaktär som passar
för rekreation såsom svamp- och bärplockning
i strövområdena och bad eller fiske i havsviken.
Ett av de mest använda rekreationsstråken kring
Hammarberget som är beläget i den södra delen
av den nuvarande bebyggelsen är en barrskog som
också utgör nyckelbiotop. Området utgörs av ett
sammanhängande system av stigar i anslutning till
Kolbottenån som används av boende i området.
Dessa ska värnas vid utveckling av Landfjärden.

Häringe-Hammersta naturreservat

Området Hammersta består av en halvö som
tillsammans med halvön Häringe bildar HäringeHammersta naturreservat och förvaltas av
Skärgårdsstiftelsen. Naturreservatet bildades
1990 och omfattar cirka 1 050 hektar mark.
Delar av området utgör Natura 2000-habitat, ett
skyddsklassat område med anledning av dess stora
artrikedom. Syftet med reservatet är att skydda
och vårda de höga natur- och kulturmiljövärden
som finns i innerskärgårdslandskapet. Området
präglas av omväxlande rekreationsupplevelser från
herrgårdsmiljöer till grottlabyrinter och klippiga
badplatser. Området skyddas av riskintresse
för natur- och kulturmiljö och ingår inte i
programmet.

Landfjärdens strandlinje, norrut

Skogsstig, norra Landfjärden

Kulturlandskap med böljande landsväg och jordbrukslandskap

Ådalabäcken

Bro för riksväg 73 över Lässmyran

Åkermark intill väg 545
Förutsättningar
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Klimat och miljö
Det är rimligt att anta att utbyggnaden av
Landfjärden kommer generera ett ökat transportbehov som bidrar till ökade utsläpp. En grundförutsättning för en hållbar utbyggnad av
Landfjärden är bättre möjlighet till kollektivtrafik.
I planeringen av området ska ett nytt gent
gång- och cykelstråk med förbättrad förbindelse
till pendeltågsstationen i Segersäng prioriteras.
Kommunens gång- och cykelplan betonar ett
väl utbyggt gång- och cykelnät, bland annat för
arbetsresor. I den mån bilar ges plats, måste
möjligheter för elbilsladdning finnas.
Ur klimatsynpunkt är en samlad och tät
bebyggelse viktigt, vilket både är mer
energieffektivt och cykel- och gångvänligt.
Gemensamma lösningar som optimerar
användandet hos de boende, som till exempel
bil- och lådcykelpooler, bör finnas tillgängliga.
Vad gäller övrig infrastruktur och service, bör
genomtänkta lösningar finnas för sopsortering
och matavfallsåtervinning, lokala inskick och uttag
på elnätet och laddplatser för elfordon.

Klimatanpassning

I Stockholmsregionen generellt kommer klimatförändringarna innebära en högre medeltemperatur och mer nederbörd. Utbyggnad
av Landfjärden bör därför med god marginal
anpassas till större variationer i vattenflöden och
längre värmeböljor. Reglerande ekosystemtjänster
från olika typer av grönska spelar här en viktig
roll. Till exempel kan gröna tak kompensera
för den förlust av grönyta som en förtätning
kan innebära och gröna ytor bör användas som
tillfälliga vattenmagasin och diken angöras för
fördröjning och rening av dagvatten. Hårdgjord
yta i from av t.ex. parkeringsplatser kan även göras
genomsläpplig. De norra delarna av området
utgörs främst av fastmark, morän och berg,
medan de södra delarna till stora delar utgörs av
finsediment, glaciallera och postglaciallera med
en mäktighet av mer än 20 meter. Utmed fjärden
förekommer också överlagrande gyttjelera.

Havsnivåhöjning

Forskning pekar på att den pågående globala
havsnivåhöjningen kommer att fortsätta under
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lång tid framöver, och antas stiga till mellan
2 och 4 meter till år 2200. Detta medför en
beräknad nettohöjning av Östersjöns nivå i
Stockholms län med cirka 0,5 meter kring år
2100. Nynäshamns kommun tillämpar med
hänvisning till försiktighetsprincipen en lägsta
grundläggningsnivå av ny bebyggelse, såväl
sammanhållen bebyggelse som samhällsviktig
verksamhet, på minst 2,7 meter (räknat i
höjdsystem RH20000) och 2 meter för övrig
bebyggelse (vid normalvattenstånd). Även
ombyggnation av strandpromenad, bryggor, med
mera i Landfjärden bör med god marginal ta
hänsyn till höjda vattennivåer.

Vattenstatus

Programområdet ligger inom två
avrinningsområden, men där vattnet från både
områdena mynnar ut i vattenförekomsten
Horsfjärden. Horsfjärden är en mycket stor
vattenförekomst som idag uppnår Måttlig
ekologisk status. Vattnet har problem med
övergödning där vattnet från Östersjön i stort är
den största påverkanskällan. Miljökvalitetsnormen
säger att Horsfjärden ska uppnå God ekologisk
status år 2027, men att åtgärder bör vidtas senast
2021 för att hinna få effekt till 2027.
I en VA-utredning för Landfjärden som
gjordes 2004 konstaterades att enskilda avlopp,
öppen mark och jordbruk bidrar med ungefär
30% vardera av tillförseln av fosfor till viken
Landfjärden. Gällande kväve bedömdes
öppen mark stå för 40%, kvävenedfall och
skogsmark för cirka 20% var, samt enskilda
avlopp med omkring 10%. I studien gjordes
en avrinningsområdesavgränsning för viken
Landfjärden och siffrorna ovan gäller därmed inte
för hela Horsfjärden.
En beskrivning av berörda vattenförekomster
samt vilka miljökvalitetsnormer som gäller
ska anges i planhandlingarna i det fortsatta
detaljplanearbetet.

1. Landfjärden
2. Byholmssundet
3. Ådfjärden
4. Sittuviken
5. Mysingen
6. Horsfjärden
7. Mälbyfjärden
8. Muskö
9. Herrö
10. Yxlö
11. Långgarn
12. Frinsholmen
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Fornlämningar och byggnadsminnen
Redan en titt i riksantikvarieämbetets fornminnessök (fmis) ger en bild av ett område som är väldigt
fornlämningstätt. Knappt 60 stycken kända
fornlämningar av olika karaktär finns inom och
tätt utanför programområdet. Det rör sig om allt
från mesolitiska boplatser, gravfält från järnålder
till en medeltida borgruin.
Området har alltså utnyttjats under många tusen
år på skilda sätt. Den landhöjning som startade
efter sista istiden för cirka 14 000 år sedan har
förändrat landskapet från ytterskärgård till det
jordbrukslandskap vi ser idag. Landhöjningen
gjorde att goda lägerplatser förlorade sin
vattenkontakt och man fick flytta med det vikande
vattnet. Generellt kan man säga att en fyndplats är
äldre ju högre upp i terrängen den ligger. Därför
är de fornlämningar som är utspridda över hela
ytan olika till sin karaktär och ålder. (Se karta 1.)

Stenålder

Under mesolitisk och neolitisk tid (stenålder
7000-1500 f.kr) nyttjades öarna i det som då
var ytterskärgård av säljägare och fiskare som
hade tillfälliga, säsongsbetonade lägerplatser i
vindskyddade lägen.
Programområdets västra gräns går i riksväg 73
och i samband med att den byggdes gjordes
sju stycken utgrävningar av nyupptäckta
stenåldersboplatser. Dessa dateras via de fynd
som gjordes till mesolitikum (7000-6000 f.kr). En
del av boplatserna har använts vid återkommande
tillfällen ända fram till äldre järnålder (0-200 e.kr).
Stenålderns människor slog sig ner här när de
jagade säl och fiskade. Senare tiders människor
har nyttjat en bra plats men syftet har då inte varit
säljakt eller fiske utan kanske skogsbruk, kolning
eller liknande. (Se karta +50m.)
Stenåldersboplatserna har inte lämnat några
synliga spår ovan jord. För att hitta dessa
måste man titta på nivåkurvor på kartan och
se hur landskapet såg ut för 5000-10 000 år
sedan. Genom detta kan man identifiera vilka
öar som fanns och vilka lägen som kunde
utgöra skyddade lägerplatser. På kartan med 50
meters nivå över havet syns de ovan nämnda
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boplatserna på de öar som då fanns. Dessa
boplatser var inte kända sedan tidigare utan
upptäcktes vid motorvägsbygget. Sannolikheten
att det finns fler mesolitiska-neolitiska boplatser
i området är mycket stor. För att upptäcka
dessa måste en detaljinventering göras. Jämför
specialinventeringen vid Segersäng då ett stort
antal tidigare okända fornlämningar upptäcktes.

Senare tider

I takt med att landhöjningen skapar allt mer
mark att bosätta sig på börjar man bosätta sig
permanent i området. Boplatserna/gårdarna är
svåra att hitta men man kan fånga in dem via
gravfälten. Innan kristendomens intåg i Norden
med byggande av kyrkor och kyrkogårdar hade
varje by/gård sitt eget gravfält. Särskilt i södra
delen av programområdet, söder om Kolbottenån
finns flera gravfält och spridda stensättningar.
De spridda stensättningarna ligger ofta på
höjdsträckningar och kan markera någon form av
ägogränser.
Gravfälten har bevarats tack vare att de ofta
ligger på mark som tidigare inte brukats i
närheten av gården. Gravfälten varierar i
storlek från cirka 5 anläggningar upp till cirka
60 anläggningar. Antalet anläggningar anges
utifrån vad som är synligt i ytan, man brukar
räkna med att det tillkommer cirka 10% som inte
syns. Stensättningarna och gravfälten dateras till
järnålder (cirka 200 f.kr – 1000 e.kr).
Området norr om ån innehåller inte särskilt
många kända fornlämningar. Här var det svårare
att etablera sig på grund av de branta bergen.
Däremot är det troligt att fler stenåldersboplatser
finns här än de redan upptäckta.

Land
Hav
Fornlämning

Historiska vattennivåer

Programområde

Stenåldern (10 000 - 2 000 f.Kr)

Bronsålder (2 000 - 500 f.Kr)

0

0

1000

Vattennivån ligger på +50 m

Vattennivån ligger på +15 m

Järnålder (500 f.kr - 1 000 e.Kr)

År 2016

0

1000

0

500

Vattennivån ligger på +10 m till +5 m

1000
500

500

1000
500

Vattennivån ligger på +0 m
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Hammersta

Under tidig medeltid anläggs Hammersta
gård. Gården anses ha tillhört den så kallade
Hammerstaätten som hade mäktiga medlemmar
under 1300- och 1400-talet. Någon gång under
1400-talet byggs det fasta stenhus som idag är ruin
och kallas borgruin.
Hammersta har varit säteri sedan medeltiden och
så småningom odlades större och större arealer
upp och flera torp anlades inom nuvarande
Landfjärden. På häradskartan från cirka 1906 kan
man se torpens placering och den åkermark de
uppodlat. (Se karta 2.)
Området runt Hammersta gård utgörs av ett
herrgårdslandskap med välbevarade ekar. Väster
om nuvarande väg 545 löper den gamla vägen,
den så kallade Landsortsvägen. Den ena av två
viktiga vägar som fanns på Södertörn, den andra
var Dalarövägen. Två bevarade milstenar finns i
området.

Riksintresse

Området sydöst om programområdet omfattas
av riksintresse för kulturmiljövård. Motiveringen
för riksintresset är ”Herrgårdslandskapet kring
Hammersta säteri av medeltida ursprung med
rötter i järnålder och med en försvarsfunktion vid
farleden”.
Den av herrgårdsdriften präglade landskapet. Fyra
gravfält från järnålder och två fornborgar vilka
troligen är så kallade farledsborgar. Lämningar
av ett medeltida fast hus. De två kvarvarande
flyglarna till 1600-talets säteri. Hammersta gård
från 1914, med tillhörande arbetarbostäder,
ekonomibyggnader och såg. (Se karta 3.)

Immateriellt kulturarv

Arbetarförfattaren Ivar Lo Johansson föddes 1901
på Hammersta där hans föräldrar var statare. Han
växte upp på torpet Ådala tills han var ca 11 år, då
familjen flyttade vidare till Västerhaninge och ett
inköpt egnahem.

Karta 3: riksintresse för kulturmiljövård
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Karta 1: fornlämningar (Källa: Riksantikvarieämbetets fmis)

Karta 2: Häradskartan från ca 1906. Här ser man torpen som lydde under Hammersta;
Solskenet, Katrinelund, Stenbrink, Uggletorp, Landberga m fl.
Förutsättningar
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Trafik
Samhället Landfjärden präglas idag i hög grad
av bilberoende. Området försörjs endast i
begränsad omfattning av buss 847 som trafikeras
som tätast med timmestrafik. I dagsläget finns
inte tillräckligt goda förutsättningar för hållbara
transportalternativ såsom kollektivtrafikresande,
bilpooler eller samåkning.
Inom programområdet finns tidigare riksväg
73 som bytt namn till väg 545, då nya riksväg
73 togs i bruk kring 2010. Nya riksväg 73 tar
majoriteten av den tunga genomfartstrafik som
tidigare trafikerade genom samhället Landfjärden.
Förutom huvudleden väg 545, så består
Landfjärdens vägnät i huvudsak av enskilda vägar
som ägs och underhålls genom vägföreningar.
Vägstandarden på de enskilda vägarna är anpassad
för fritidshusbebyggelse. Vägarna som består
av oljegrus, är smala och saknar separat gångeller cykelbana samt belysning. Lokalgatorna
i bostadsområdena föreslås förbli i enskilt
huvudmannaskap. De eventuella nya vägar som
tillkommer genom avstyckning av befintliga
fastigheter ska även dessa förvaltas med enskilt
huvudmannaskap.

Riksväg 73

Trafikverket är väghållare för riksväg 73 som
skyddas av riksintresse för kommunikationer.
I samband med planläggning av området och
eventuell avstyckning av befintliga fastigheter bör
bullerutredningar genomföras med hänsyn till
buller från riksväg 73. Avståndet mellan befintlig
fritidshusbebyggelse i väst och riksväg 73 är cirka
200-250 meter.

Väg 545

Trafikverket är väghållare för väg 545 och har
i dagsläget inga planer på åtgärder för vägen. I
dagsläget finns avsmalningar, så kallade “midjor”,
i anslutning till busshållplatserna. Eftersom
trafikmängden på vägen har minskat när vägen
slutade fungera som huvudsaklig genomfartsled,
så finns möjligheten att se över åtgärder som
ytterligare reducerar hastigheten och därmed även
buller från vägen.
Såväl väg 545 som väg 546 ingår i det strategiska
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vägnätet för temporära volymer av tyngre
transporter. Väg 545 ingår även i det regionala
cykelstråket.

Gång- och cykeltrafik

I dagsläget saknas trafiksäkra gång- och cykelvägar
i området. Längs med väg 545 finns en cirka
0,75-1,25 meter bred rödmålad remsa för
cykeltrafik. Gång- och cykelförbindelser saknas
till Segersäng pendeltågsstation samt till Hemfosa
pendeltågsstation i Haninge kommun.

Kollektivtrafik

Enligt Nynäshamns kommuns översiktsplan
(2012) ska ny bostadsbebyggelse lokaliseras
inom 700 meter från busshållplats eller inom 1
000 meter från pendeltågsstatoion (fågelvägen).
Landfjärdens enda kollektivtrafikförbindelse
är buss 847 som trafikerar sträckan ÖsmoVästerhaninge med som mest timmestrafik. Se
busshållplatserna utmarkerade i kartillustrationen.
Enligt statistik från SL (2015) är det i dagsläget
hållplatsen Landfjärden norra som har flest påoch avstigande per dygn. (I genomsnitt som mest
8,6 avstigande och 4,8 påstigande per dygn.) För
att SL ska utöka turtätheten på busslinjen krävs i
första hand ett ökat befolkningsunderlag.
Samhället Landfjärden ligger ungefär 4 kilometer
fågelvägen från Segersäng pendeltågsstation. Ett
av utvecklingspotentialen för Landfjärden innebär
att skapa en gen gång- och cykelväg över riksväg
73 och därmed korta avståndet från området till
pendeltågsstationen med cirka 1 kilometer.

Infartsparkering

Närmaste infartsparkering för anslutning till
pendeltåg finns i Segersäng. Kapaciteten är 58
platser och parkeringen är ofta fullbelagd. I
samband med en enkät som skickades ut inför
start av arbetet med Program Landfjärden
framkom att de flesta i Landfjärden reser norrut
och använder infartsparkeringarna i Tungelsta
eller Västerhaninge på grund av möjligheten till
dagligvaruhandel. Vid utvecklingen av Segersäng
kommer infartsparkeringens kapacitet att ses över
och utökas.
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Trafik
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1. Riksväg 73
2. Segersäng station
3. Hemfosa station
4. Trafikplats Segersäng
5. Väg 546
6. Väg 545
7. Avstängd väg till Hemfosa
8. Landfjärden norra
Regionalt cykelstråk
Busshållplatser
Maximalt avstånd till
kollektivtrafik enligt
Nynäshamns kommuns riktlinjer
för hållbart byggande
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Landfjärden är i dagsläget inte anslutet till
kommunalt vatten- och avloppsledningsnät
(VA), men har hög prioritet i kommunens VAplan, som anger den långsiktiga utbyggnaden
för det kommunala VA-ledningsnätet. Sedan
början på 1990-talet finns provtagningar som
visar brister i de befintliga enskilda vattenoch avloppsanläggningarna med läckage av
avloppsvatten till diken och vattendrag som
mynnar ut i havsvikarna Landfjärden och
Sittuviken. Grundvattenytan är i delar av
Landfjärden hög, vilket påverkar möjligheten
till enskilt avlopp negativt. Båda recipienter har
dålig omsättning på vatten och är idag övergödda.
De befintliga avloppslösningarna är av olika
standard och ålder och knappt en fjärdedel av
anläggningarna är godkända av Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbund (SMOHF).
En VA-utredning genomförd av SWECO (2004)
pekar ut tre möjliga alternativ för framtida
lösning av vatten- och avloppsledningsfrågan
i Landfjärden. 1) Lokala gemensamma
avloppslösningar, 2) anslutning av området
till kommunalt avlopssledningsnät och 3)
kretsloppsanpassade lokala enskilda lösningar.
Slutsatsen i utredningen är att kommunalt
avlopppsledningsnät är att föredra ur såväl
miljö- som kostnadsperspektiv. Enligt VA-planen
krävs nyexploatering för att det kommunala
ledningsnätet ska bli ekonomiskt genomförbart.
För Landfjärden redovisar VA-planen att behovet
är 200-300 nya bostäder. I programhandling
föreslås en lägre exploateringsgrad, totalt cirka
50 till 100 nya bostäder, genom avstyckning av
befintliga fastigheter. I enlighet med den regionala
utvecklingsstrategin (RUFS 2050) samt för att
följa Nynäshamns kommun miljömål, är det
kommunens bedömning att Landfjärden fram till
2030 endast kan tillåtas en småskalig förtätning
och att ett större fokus kommer att läggas på att
utveckla omvandlingsområdet i Segersäng till en
hållbar målpunkt i området. Förslaget utgår från
att behovet som redovisades i VA-planen kan
hämtas hem genom den ökade exploatering som
planeras när Segersäng ansluts till VA-nätet.
Anslutningspunkter för såväl avlopp som för
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färskvatten kommer att studeras i samband med
planläggning och samordnas med kommunens
VA-avdelning.

Dagvatten

Kommunens riktlinjer är att dagvatten ska
hanteras genom lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD). Detta innebär i praktiken att
den eventuella nyexploatering som kommer att
ske i området måste tillgodose omhändertagande
av dagvatten då detta kommer öka andelen
hårdgjorda ytor i området. Programområdet
är indelat i två olika avrinningsområden
Landfjärden (norra Landfjärden) och Sittuviken
(södra Landfjärden). Gränsen för de olika
avrinningsområdena går i nord- sydlig riktning
igenom samhället. Dagvatten från väg 545 avleds
idag via öppna diken på båda sidor om vägen.
Hur omfattande reningen bör vara beror på
recipientens ekologiska och kemiska status samt
skyddsvärde. Dagens hantering av vägdagvattnet,
med öppna, gräsbeklädda diken fungerar
både utjämnande och föroreningsavskiljande.
Dagvattnet fördröjs i dikena samtidigt som
föroreningar och partiklar tillåts sedimentera
och infiltrera i dikena. Mer information om
Nynäshamns kommuns dagvattenpolicy finns på
kommunens hemsida.

Avfall

Hämtning av hushållssopor sker vid
respektive fastighet. I dagsläget finns ingen
återvinningsstation i Landfjärden. Närmaste
återvinningsstation i Nynäshamns kommun är
intill Segersängs pendeltågsstation. Vid fortsatt
planarbete ska lämplighet av föreslagen placering
av återvinningsstation studeras.

El, tele och bredband

Ellevio ansvarar för elförsörjning av området.
Elnätet går i luftburna ledningar och i området
finns två olika typer av kraftledningar med olika
spänning, 20 kV och 77 kV.
Området är teleförsörjt med luftburna ledningar.
Utbyggnad av fiber för bredband är under
arbete och kommer troligtvis att föregå arbetet
med dragning av kommunalt VA-ledningsnät.
Utbyggnaden sker i privat regi.

Kärl för hushållssopor intill fritidshusfastighet.

Befintliga telefonledningar parallellt med väg 545.

Befintlig kraftledning, 77 kV som löper parallellt med riksväg 73.

Återvinningsstation på infartsparkeringen vid Segersäng station.

Brevlådor utmed vägen inne i fritidshusområdet
Förutsättningar
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Det jag uppskattar mest med Landfjärden är:
Brister
Kvaliteter
Kvaliteter som bör värnas och utvecklas:
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Fråga 4
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Funktioner som

10%
5%
0%

G

Den fråga som engagerat de svarande mest i
enkäten, är frågan om kollektivtrafiken, där
majoriteten vill se en ökad turtäthet på busslinje
847. Flera har också uttryckt behov av gena gångoch cykelvägar med bättre möjlighet att ta sig till
Hemfosa och Segersängs pendeltågsstationer.

Funktioner som saknas
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Sammanfattningsvis kan man säga att behoven
och önskemål för framtida utveckling ser väldigt
olika ut beroende på om den som svarat är
permanentboende eller fritidsboende.

Lokaltrafik
Gång- och cykelvägar
Belysning
Fråga 5
Matbutik
saknas
Tycker du
att någon funktion saknas i Landfjärden?
50%
Kommunalt
VA
45%
Badplats
40%
Bensinstation
Bättre
35% vägstandard på lokala vägar
Återvinningstation
30%
Bullerreducering
från väg 73
25%
Bättre
20% koppling till Segersäng och Hemfosa
Hastighetsreducerande
åtgärder på gamla 73:an
15%

Skola

Bland fritextsvaren finns ett mönster som visar att
det är flera som även önskar
• bättre cykelvägar
• motionsspår
• mötesplatser
• förskola
• bullerreducering från riksväg 73
• hastighetsbegränsande åtgärder på väg 545
• belysning i området
• tillgång till en allmän badplats

Fråga 4

Vilka brister
ser du att det finns i Landfjärden idag?
Fråga
5
Vad skulle
du vilja
förbättra
förändra i Landfjärden?
Tycker
du att
något
saknas eller
i Landfjärden?

Förskola

På frågan vad invånarna uppskattar mest
med Landfjärden så svarar en majoritet att de
framförallt uppskattar naturen, närheten till havet
och bykänslan (fråga 3). När det kommer till vad
som saknas och vad som behöver förbättras, fråga
4 och 5, så är den mest utmärkande aspekten
kollektivtrafiken, som en majoritet av de svarande
anser behöver förbättras. Vidare är det cirka en
tredjedel av de svarande som saknar tillgång till en
lokal matbutik och/eller en bensinstation.

Ko

pp
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Under sommaren och hösten 2016 har
fastighetsägare i Landfjärden haft möjlighet att
svara på en enkät i syfte att kartlägga vilka behov
som finns bland invånarna i Landfjärden idag.
Enkäten kunde fyllas i på kommunens
hemsida och skickades även ut via post till 220
personer. Totalt svarade 122 personer, 59%
kvinnor och 41% män. Av enkäten framgår
att knappt tre fjärdedelar av de svarande bor
i Landfjärden, övriga bor framförallt i övriga
Stockholmsregionen och ett fåtal bor i övriga
landet eller utomlands och nyttjar sitt fritidshus
endast delar av året.

Fråga 3
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4. MEDBORGARDIALOG

Fråga 3
Det jag uppskattar mest med Landfjärden är:
Kvaliteter som bör värnas och utvecklas:
Natur
Kultur
Bykänsla
Närhet till pendeltåg
Närhet till motorväg
Hammersta
Koppling till Grödby och Segersäng
Närhet till havet
Närhet till Haninge centrum

Medborgardialog
Fråga 5
Tycker du att något saknas i Landfjärden?

dialogverktyg där Landfjärdenborna fick möjlighet att med klisterlappar visa hur de använder orten idag samt
svara på vilka behov och önskemål som finns idag.

Klisterlappar

Kommentarer

platser med kvaliteter som bör bevaras
platsen fungerar dåligt idag
platser som kan förtätas

Platsen fungerar dåligt idag:
1. Bygg en framkomlig gång- och cykelväg med
belysning
2. Buller
3. Det behövs bättre bullerskydd på bron
Platser som kan förtätas:
1. Möjlig plats för förskola
2. Badplatser

2

1

3

1

2

Sammanställning av kommentarer under informationsmöte i Vanstaskolan 2016-10-27 då kommunen informerade
om arbetet med Program Landfjärden. Syftet med kartan var att fungera som dialogverktyg där Landfjärdenborna fick
möjlighet att med klisterlappar visa hur de använder orten idag samt svara på vilka behov och önskemål som finns idag.

Medborgardialog
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5. GENOMFÖRANDE
Genomförandet av programmet kommer
ske under en längre tid och utvecklingen av
Landfjärden är kopplad till såväl möjligheten till
avstyckningar av befintliga fritidshusfastigheter
som kommunala investeringsmedel för att bygga
ut kommunalt vatten- och avloppsledningsnät.
För den fortsatta utvecklingen av Landfjärden
så föreslås en uppdelning av det befintliga
fritidshusområdet i två olika detaljplaner vars
detaljplaneprocesser föreslås löpa parallellt.
Uppdelningen som redovisas i illustrationen
utgår ifrån de fem olika vägföreningar
som området är indelat i. Utvecklingen av
detaljplanerna kommer att vara beroende av
varandra dels på grund av dimensioneringen
av vatten- och avloppsledningsnät men även på
grund av de flertalet utredningar som kommer
krävas för området som helhet, exempelvis
fornlämningsutredning, naturinventering etcetera.
Avgränsningen av detaljplaneområdena som anges
i detta program är ungefärliga och kan komma att
ändras under detaljplaneprocessens gång.

Utredningar som kvarstår
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Arkeologisk utredning
Naturinventering
Geoteknisk samt geohydrologisk
undersökning
Risk för ras och skred
Bullerutredning
Dagvattenutredning
Trafikutredning
Kartläggning av resvanor
Miljöteknisk utredning (utredning av
förorenade områden)
Fastighetsbestämning (gränskvalitet)

Genomförande

Tidplan
2017

Kvartal 2

Programsamråd

Kvartal 3
Samrådsredogörelse
		Revideringar
Kvartal 4
Godkännande i miljö- och
		samhällsbyggnadsnämnden
		
		
Planuppdrag för Detaljplan 1 och
		Detaljplan 2
		

2019

Kvartal 4
Antagande av Detaljplan 1 och
		Detaljplan 2

2021

Kvartal 3

Kommunalt VA färdigutbyggt

Uppdelning i detaljplaner/etapper
UN

HANINGE KOMM

Detaljplan 1
Detaljplan 2

Genomförande
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Konsekvenser
Sociala konsekvenser

Det natursköna läget med mycket orörd
natur, närhet till havet men samtidigt goda
möjligheter till infrastruktur har gjort
Landfjärden till ett attraktivt område. De i
programmet föreslagna förändringarna utgår
ifrån att förbättra tillgängligheten till befintlig
kollektivtrafik och skapa allmänna mötsplatser.
Befolkningssammansättningen i Landfjärden
är relativt homogen, med hög medelålder i
förhållande till resten av kommunen. Möjligheten
att tillföra nya boendeformer såsom, parhus
eller möjligtvis radhusbebyggelse skulle öka
mångfalden i tätorten.
Stora ytor av Landfjärden är idag privatägda och
otillgängliga för allmänheten och övriga invånare.
Förslaget innebär nya allmänna funktioner som i
sig kan öka upplevelsen av tillgänglighet till naturoch rekreationsområden såsom ett allmänt bad vid
havsviken.

Miljökonsekvenser

Huvudsyftet med utvecklingen av Landfjärden
är att skapa bättre förutsättningar för friska
vatten genom att råda bot på de bristfälliga
vatten- och avloppslösningar som finns idag.
Miljökonsekvensen av utvecklingen kommer i
första hand att vara bättre vattenstatus i såväl
bäckar och åar som i havsviken.
Utvecklingen som föreslås förutsätter
ianspråkstagande av befintliga naturområden.
Förslaget fokuserar på att i så stor utsträckning
som möjligt spara befintliga strövområden men
samtidigt öka tillgängligheten till de områden med
höga naturvärden som finns, såsom havsviken.
En genomsnittlig kommuninvånare i Nynäshamn
släppte år 2014 ut cirka 5,2 ton växthusgaser
(exklusive EU:s handel med utsläppsrätter).
Utsläppen i kommunen måste kraftigt minska
och inte öka. För att inte bidra till en långsiktig
ökning av utsläpp i kommunen så utgår förslaget
från att förbättra möjligheterna för en mer hållbar
livsstil med mindre bilberoende genom att skapa
ett nytt gent gång- och cykelstråk med anslutning
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till pendeltågsstationen samt öka förutsättningarna
för samåkning eller bilpoolsanvändande genom ett
resecentrum mitt i samhället.

Ekonomiska konsekvenser

Utbyggnaden av kommunalt vattenoch avloppsledningsnät kommer att
innebära ekonomiska konsekvenser i
form av anslutningsavgifter för befintliga
fritidshusfastighetsägare. Som kompensation för
detta kommer möjliget ges att öka byggrätterna
för vissa fastigheter samt att avstycka fastigheter
där så är lämpligt. Dialog med befintliga
fastighetsägare krävs under det fortsatta
detaljplanearbetet.
Huvudmannaskap på vägar föreslås fortsatt
vara enskilt inom det befintliga området, de
huvudsakliga argumenten för detta är:
• I samband med utbyggnaden av VA kommer
en kostnad för obligatorisk anslutning till
kommunalt VA att läggas på respektive
fastighetsägare. Om fastighetsägarna
dessutom ska betala gatukostnadsersättning
i samband med en standardhöjning vid
en övergång från enskilt till kommunalt
huvudmannaskap så blir kostnaderna för
fastighetsägarna mycket höga och eventuellt
svåra att bära för en enskild fastighetsägare.
• Det finns inga allmänna funktioner inne i
bebyggelseområdet.
• Utvidgningen av vägområdet är
svårgenomförbart på grund av att delar av
fastigheter behöver köpas in för att praktiskt
genomföra en breddning. Vägområdet kan
dock planeras för en breddning i samband
med framtagande av detaljplanerna för
området.
Kostnadskonsekvenser av enskilt huvudmannaskap ska redovisas i planhandlingarna för
kommande detaljplaner.

är 2,5 meter över normalvattennivån för samhällsviktig verksamhet och 2 meter över normalvattennivån för övrig
bostadsbebyggelse.

Checklista för
utformning av cykelparkering
•
•
•
•
Översvämning i Nynäshamns stad, år 2005

Stora delar av Landfjärden är idag otillgängliga för
allmänheten. På bilden: Ösmo båtklubb

40-60 cm per cykel (5 cyklar/2 meter)
Möjlighet att låsa fast ramen
Väderskydd
Belysning

Skapa förutsättningar för hållbart resande.
På bilden: busshållplatsen Landfjärden norra

Bevara känslan av lantlighet med närhet till strövområden.
På bilden: stig kring Hammarberget i västra Landfjärden

Värna möjligheten att bedriva småskaligt jordbruk i samband med utvecklingen av
Landfjärden. På bilden: fårhage i norra Landfjärden

Inga bryggor är idag tillgängliga för allmänheten
På bilden: Privata båtbryggor, norra Landfjärden
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