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Medverkande
Planprogrammet har upprättats av samhälls-
byggnadsförvaltningen genom plankonsult Nyréns 
arkitektkontor under hösten 2010. Planprogrammet 
har efter samråd reviderats av Upplands-Bro kom-
mun. 
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1. Inledning

Bakgrund

Ådöhalvön är belägen vid Mälaren, ca tre km sö-
der om Bro centrum. Befintliga fritidshusområden 
övergår allt mer till permanentboende, vilket medför 
önskemål om expansionsmöjligheter för privata fast-
ighetsägare, behov av förbättrade kommunikationer 
och uthålliga vatten- och avloppslösningar. Området 
hyser stora naturvärden men är idag till stora delar 
svårtillgängligt. Samtidigt växer Bro som tätort, vil-
ket ger ett ökat tryck på Ådöhalvön som rekreations-
område. Upplands-Bro kommun beslutade därför den 
2 december 2009 att påbörja programarbete för Ådö-
halvön i syfte att se till helheten istället för till varje 
enskild bebyggelsegrupp. 

En förstudie för Ådöhalvön har tagits fram i syfte att 
informera nuvarande fastighetsägare på Ådöhalvön 
om detaljplaneprocessen och kostnader förknippade 
med denna samt bredda kommunstyrelsens besluts-
underlag. Av den enkätstudie som gjorts framgår det 
att fastighetsägarna har varierande åsikter om Ådö-
halvöns utveckling samt att de värderar närheten till 
orörd natur och vägarnas sträckning som mycket vik-
tiga faktorer för Ådöhalvöns karaktär. 

Avgränsning 

Programområdet avgränsas i norr mot Tammsvik 
konferensanläggning och i söder av Stora Lugnet och 
Ekbacken. I öst och väst avgränsas området av Mäla-
rens vatten. Området är totalt ca 174 ha. 
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Syfte

Planprogrammet ska undersöka möjligheter till kom-
plettering i befintliga bebyggelsestrukturer samt 
eventuellt tillägg av ny bebyggelse. Bebyggelsen 
inom planområdet kan utvecklas som ett landsbygds-
boende nära tätorten med hållbarhet i fokus. Områ-
dets landbygdskaraktär bör bevaras och mötet mellan 
stad och land förstärkas.

Ett huvudsyfte med planprogrammet för Ådöhalvön 
är att tillvarata och förstärka de kvaliteter som finns 
genom att se till helheten. Planprogrammet baseras på 
en avvägning mellan intresset för utökad bebyggelse 
och andra samhällsintressen som natur- och land-
skapsvärden, kulturhistoriska värden, teknisk försörj-
ning, mm. Programmet skall fungera som riktlinjer 
vid placering och utformning av nya bebyggelsegrup-
per, enskilda byggnader, vägar, mm. Planprogrammet 
ska också ge riktlinjer för hur landskapsvärdena tas 
tillvara, för hur mark och vegetation kan stärkas och 
utvecklas. Ytterligare en fråga är hur förutsättning-
arna för det rörliga friluftslivet kan utvecklas.

GenomförandeProgram-
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2. Planeringsförutsättningar 

Regional Utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS) 2010

Bro är utpekat som regional stadsbygd med utveck-
lingspotential i RUFS 2010. Målsättningen i RUFS:en 
är att en spridd bebyggelse ska motverkas, så att grön-
områden kan bevaras. Tätortsnära grönområden och 
övriga natur- och kulturmiljöer ska i största möjliga 
utsträckning bevaras samt utvecklas för att bidra till 
regionens goda miljövärden och invånarnas hälsa.

Ådöhalvön utgör i sin helhet en del i den regionala 
grönstrukturen i form av Görvälnkilen och är marke-
rad som grön kil i markanvändningskartan i RUFS 
2010. En värdekärna i grönkilen gränsar till pro-
gramområdet i söder.  Värdekärnan sammanfaller 
med Ådö-Lagnö naturreservat och riksintresse för 
naturvård norra Björkfjärdens övärld. Görvälnkilen 
har en passage söder om Bro och med kommande 
utvidgningar av samhället riskerar den att försvagas. 
Att planera Ådöhalvön så att grönkilens värden bi-
behålls och stärks är därför väsentligt ur ett regionalt 
perspektiv.
 
Översiktsplan 

Ådöhalvön ligger utanför tätortsavgränsningen för 
Bro enligt gällande översiktsplan, Öp 2010 (anta-
gen 2011-12-15). Programområdet är markerat som 
prioriterat omvandlings-/förtätningsområde med ett 
grönt samband i nord-sydlig riktning som ansluter 
till norr om liggande grönstruktur och stråk genom 
Görvälnkilen.Inriktningen i arbetet med kommunens 
översiktsplan är att samhället ska växa söderut mot 

Programområdet i relation till Bro och planerade utbyggnadsområden, enligt översiktsplan 2010. Ådöhalvön (hela pro-
gramområdet) ingår som ett prioriterat omvandlings- och förtätningsområde enligt översiktsplan 2010.
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Mälaren. Planering pågår för utbyggnad i anslutning 
till stationen och vid Tegelhagen i ett stråk mot Mäla-
ren öster om Rättarboda. I detta sammanhang hamnar 
halvön strax utanför tätortsavgränsningen. 

Gällande detaljplaner

Området är detaljplanelagt. För Ådö Skog gäller 
byggnadsplan för del av Ådö från 1982 (7808-F), vil-
ken anger markanvändningen bostadsändamål. Kring 
vägen finns en remsa parkmark på ömse sidor, det 
finns även ett parkområde i nordvästra delen samt en 
ö öster om programområdet. För Ådö 1:92-93 gäller 
en särskild detaljplan från 1997 (9507). 

För norra Ådöhalvön gäller byggnadsplaner från 
1950- och 60-talen (5601-F och 6302-F). För Verka-
viken och Sågbacken gäller användningen bostadsän-
damål. Kring Björknäs gård anges markanvändning-
en handelsträdgård, idrottsändamål och friluftsbad. I 
norra delen är marken planlagd för koloniområde och 
camping. Övrig mark anges för jordbruksändamål. 
För Björknäs, öster om Sågbacken, gäller en detalj-
plan från 1997 (9701) som säkrar befintlig använd-
ning. 

Riksintressen

Området ligger vid Mälaren vars vatten, strandom-
råden och öar är utpekade som riksintresse, enligt 4 
kap 2 § MB, där turismens och det rörliga frilufts-
livets intressen särskilt ska beaktas. Utvecklingen i 
programområdet bör ske så att det rörliga friluftslivet 
stärks och säkras. De höga natur- och rekreationsvär-
den som finns på Ådöhalvön bör tillgängliggöras och 
landskapsvärden förstärkas och förtydligas. Området 
gränsar till riksintresse för naturvård norra Björkfjär-
dens övärld i söder. 

Vision framtid Bro

En ansats till att se på Ådöhalvön i ett större samman-
hang och i relation till bebyggelseutvecklingen av 
hela Bro samhälle gjordes i Vision framtid Bro 2008-
06-19. I visionen föreslås en bebyggelseutveckling 
i nordsydlig riktning, från Bro ner mot Mälaren, ut 
på Ådöhalvön och hela vägen ned mot Ådö. Visio-
nen syftar till att visa på bebyggelsemöjligheter och 
någon avvägning mellan intresset för bebyggelseut-
veckling och andra samhällsintressen, naturvärden, 
teknisk försörjning mm har inte gjorts. 

Skydd 

Vattenområdet öster om Ådöhalvön samt landom-
rådet inom 50 meter från strandlinje vid medelvat-
tenstånd ligger inom primär zon för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. Marken öster om Ådövägen 
ligger inom sekundär zon för Östra Mälarens vatten-
skyddsområde. För området gäller särskilda skydds-
föreskrifter.

För området norr om Ådö Skog gäller 100 m strand-
skydd. I Ådö Skog är strandskyddet upphävt på land-
område och ca 10 meter från strandlinje med undan-
tag från detaljplanerat parkområde och område för 
småbåtshamn. Strandskydd har ej upphävts för om-
råde söder om Ådö Skog, där gäller strandskydd på 
300 m.

Natur- och kulturvärden 

Mälaren väster om Ådöhalvön ingår i Ekologiskt 
särskilt känsliga vattenområden (ESKO). Två större 
naturområden i anslutning till Verkaviken och Såg-
backen är utpekade som områden med stora naturvär-
den i “Naturinventering för Kvista och Norra Ådö” 
2008-09-02. Ett fornminnesområde finns inom den 
södra delen av programområdet, övriga fornlämning-
ar är hällristning, sågverk, stensättning och hägnad 
med RAÄ-nummer Låssa 96:1, 90:1, 48:1 respektive 
48:2. 

Natur- och kulturvärden finns sammanfattade på intil-
liggande karta. 
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Illustration: natur- och kulturvärden Illustration: strandskydd, översvämningsrisk samt Östra 
Mälarens vattenskyddsområde

Hela programområdet ligger inom riksintresset 
Mälaren vars vatten, strandområden och öar är 
utpekade som riksintresse, enligt 4 kap 2 § MB 
och ingår i Görvälnkilen, en regional grönkil.

Höga naturvärden 

Jätteekar

Fornlämning

Nyckelbiotop

Översvämningsrisk

Låglänta delar av Ådöhalvön ligger inom område 
med översvämningsrisk från Mälaren. Ny bebyg-
gelse ska utföras på sådant sätt att den inte skadas 
eller på annat sätt påverkas negativt av högvatten 
upp till +2,3 meter över nollplanet räknat i höjd-
systemet RH00. Bostäder eller lokaler bör inte 
tillåtas under denna nivå.

Markägoförhållanden 

Samtliga fastigheter inom Ådö Skog, Stora Lug-
net och Ekbacken, bortsett från fastigheterna Ådö 
1:10, 1:13-14 och 2:1 som ägs av Stockholms 
stad, är av privat ägo. Privata fastigheter återfinns 
även i Verkaviken och Sågbacken samt fastighe-
ten Björknäs 2:42, angränsande till Sågbacken. 
Inom Verkaviken och Sågbacken upplåter också 
kommunen ett flertal fastigheter med tomträtt. 
Övrig mark ägs av kommunen.
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Landskapskaraktärer 

Rumslighet, öppet - slutet
På och kring Ådöhalvön finns tre typer av öppna 
landskapsrum i olika skala. Landskapsbilden präglas 
av topografin och öppna ängs- och odlingsytor res-
pektive slutna skogsområden som är orienterade i 
nord-sydliga stråk. 

Norr om halvön finns storskaliga öppna landskap, 
som övergår i avlånga dalstråk med långa utblickar 
på norra delen av Ådöhalvön. De öppna dalarna har 
en tydlig rumslighet och avgränsning genom sam-
manhängande skog på kringliggande höjdpartier. I 
områden kring äldre torp och gårdar finns mer intima 
och småskaliga landskapsrum, uppbrutna av åkergi-
par och åkerholmar. 

Kännetecknande för landskapet är även de långa 
brynkanter som avgränsar landskapsrummen. Smala 
skogsremsor med tydliga brynkanter ramar även in 
bebyggelsegrupper och följer höjder längs strandzo-
nen.

Illustration: Rumslighet

3. Ådöhalvön idag

Området idag

Halvön är smal och långsträckt och domineras av 
omväxlande skogspartier och ett äldre kulturlandskap 
med lång kontinuitet. Skogsmarken har höga natur-
värden med gamla ekar, partier med ädellöv, äldre 
barrträd och berg i dagen. I anslutning till odlings-
landskapet finns bevarade åkerholmar och brynzoner 
och ett stort antal jätteekar. Halvön är kraftigt kupe-
rad, med skogsbevuxna höjdpartier och branta klip-
por mot Mälaren mot väster. Jordbruksmarken ligger 
i de flackare partierna, centralt och på halvöns östra 
delar.

Ådövägen löper i mitten av halvön och binder sam-
man området. Inom området finns spridda men väl 
sammanhållna bebyggelsegrupper och ett fåtal soli-
tära gårdar.
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landskapsrum

Brynkant

Sluten skog

Höjdparti/
klippor mot 
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Upplevelse av landskapet
Större delen av Ådöhalvön är otillgänglig till följd 
av topografi, åkermark och ett begränsat utbud stigar 
och vägar, vilka främst har karaktär av återvändsvä-
gar. Landskapet upplevs därför främst från Ådövägen 
som leder genom området. Resan kännetecknas av en 
stor variation mellan öppna och slutna partier, och en 
variation av utblickar över små och stora landskaps-
rum. Vägformen är smal och småskalig, resan sling-
rande och kuperad, vilket ger en dramatik med spän-
nande kurvor och krön, där vägen syns försvinna och 
återkomma längre fram. Från vägen finns ett fåtal fina 
vyer mot enskilda byggnader eller bebyggelsegrup-
per, karaktäristiskt är annars att bebyggelsen inte syns 
utåt i landskapet och att det är ont om landmärken. 
Mobilmasterna i höjd med Granskog syns från vägen 
och utgör landmärke men medför samtidigt negativa 
effekter för landskapsbilden. 

Den gamla ladan vid Björknäs gård utgör ett positivt 
landmärke som bärare av halvöns historia. Resterna 
av den gamla gårdsmiljön och dess hagmarker, till-
sammans med badplatsen och tillhörande parkering 
bryter av karaktären mot landskapet i övrigt. Fina 
kvalitéer skapas genom tillgängligheten till vatten 
och gårdens placering, som understryker utblickar 
och upplevelsen av landskapet.  Vid badplatsen finns 
den enda synliga vattenkontakten, trots halvöns sma-
la bredd. Här borde nya utblickar vara möjliga att till-
skapa. 

Illustration: Upplevelser av landskapet
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Strandkaraktärer - vattenrum
Ådöhalvön har utåt vattnet två skilda karaktärer, på 
västra respektive östra sidan. På båda sidor halvön 
finns stora öppna vattenrum, som övergår i smala 
vikar i sydväst respektive nordost. En skillnad i vis-
telsekvalitéer längs stränderna över dagen är att östra 
sidan har morgonsol och den västra kvällsol.

Västra sidan domineras av höga branta klippor som 
dramatiskt kastar sig i vattnet, med hällmarksskog på 
höjden och bakom denna sammanhängande skogs-
områden. Längs stränderna i norra delen och i vikarna 
finns stora sammanhängande vassar. Småbåtshamnen 
vid Verkaviken, ett fåtal hus och små enskilda bryg-
gor syns utåt längs västra sidan, men stränderna har 
i hög grad bevarad naturkaraktär, liksom det bortom-
liggande landskapet västerut längs Mälaren.

Östra sidan har en flackare topografi och högre an-
del lövvegetation längs stränderna. En smal skogs-
remsa på höjdrygg längs stranden omöjliggör ut-
blickar mot vattnet från stora delar av halvön. Till 
skillnad från västra sidan annonserar sig bebyggel-
se, bryggor och badplats mer utåt mot vattnet och 
i norr, där landskapet flackar ut, skymtar odlings-
landskapet fram bakom ett vassbälte. Tvärs över 
viken, i den nordöstra delen av programområdet, 
återfinns bebyggelsefronten i Rättarboda och det 
planerade utbyggnadsområdet i Tegelhagen.

Illustration: strandkaraktärer
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Kommunikationer
 
Ådövägen ägs av Trafikverket och löper i mitten av 
halvön och binder samman området. Från halvön 
finns endast en vägförbindelse mot Bro. Resvägen är 
betydligt längre än fågelvägen och utbyggda gång- 
och cykelbanor saknas helt. En bussförbindelse tra-
fikerar halvön, men med gles turtäthet och hållplat-
serna är undermåliga. Nyinvigda Jurstabergsvägen 
norr om Rättarboda ger förbättrad tillgänglighet för 
resande mot E18. 

Service 

I Bro centrum, ca 5 km från centrala programområ-
det, finns kommersiell och offentlig service. På Ådö-
halvön finns viss säsongsbetonad service i anslutning 
till badet och campingen. 

Bebyggelsekaraktärer 

Inom området finns några väl sammanhållna mindre 
bebyggelsegrupper, i huvudsak för fritidsboende och 
ett fåtal enskilda gårdar. Centralt på halvön, i dess 
smalaste parti, finns en campingplats, badplats och 
stugby. En camping återfinns även i skogen i norr. I 
planområdets närhet finns även två konferensanlägg-
ningar, Tammsvik och Hackholmssund, som utgör 
målpunkter.

Befintlig bebyggelse

Gårdsmiljöer

Konferensanläggning

Stugby

Camping

Illustration: bebyggelsekaraktärer
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Sågbacken

Sågbacken uppfördes i slutet av 1950-talet som det 
första samlade fritidshusområdet på Ådöhalvön. Tan-
ken var att möjliggöra ett fritidsboende för ”vanligt 
folk”. På platsen låg tidigare en såg. Området är belä-
get på en höjd öster om Ådövägen. Delar av fastighe-
terna kan skymtas från vägen i norr, men större delen 
ligger avskilt från Ådövägen med en trädridå. 

Området utgörs av 41 fastigheter och följer topogra-
fin och vägen i nord-sydlig riktning.  En majoritet av 
husen i Sågbacken upplåts idag med tomträtt och de 
flesta används för fritidsändamål, främst under som-
marmånaderna. De flesta huvudbyggnaderna är mel-
lan 30 och 50 kvm och på varje tomt finns mindre 
uthus. Husen är i en våning och nästan uteslutande 
trähus. 

Området har små tomtstorlekar, mellan 500 till 1000 
kvm. Bebyggelsen har en småskalig karaktär där hu-
sen är centralt placerade på tomterna, med långsidan 
mot gatan. I och med detta skapas ett grönt gaturum 

och en tydlig trädgårdskaraktär i området. Inom om-
rådet är vägarna grusade och det saknas gatubelys-
ning. Naturen som bitvis är kuperad finns bevarad 
och är synlig mellan bebyggelsen i form av berghällar 
och uppväxta träd.  Mindre parkeringsplatser finns på 
tomtmark och är ofta anpassade till tomten. 

År 2005 köpte Upplands-Bro kommun in området av 
Solna stad. Sågbackens samfällighetsförening ansva-
rar för bland annat dricksvatten, skötsel av vägar inom 
området samt en båtbrygga vid Verkaviken. 

Öster om Sågbacken ligger Björknäs som utgörs av 
en äldre mangårdsbyggnad med tillhörande uthus på 
en ca 2 500 kvm stor fastighet. Byggnaderna ligger 
inbäddade i ett äldre kulturlandskap med hagmarker 
och större ädellövträd. 

Gällande plan 
För Sågbacken gäller byggnadsplan, fastställd 1956-
07-24 med ändrade bestämmelser fastställda 1984-
01-30. Planen medger en största bruttoarea för hu-
vudbyggnad på 60 kvm med rätt att även uppföra ett 

uthus om 20 kvm. Planen reglerar även att huvud-
byggnad ska vara högst en våning och att vind inte 
får inredas samt att källare ej får anordnas. Minsta 
tomtstorlek är 500 kvm. 

För Björknäs, öster om Sågbacken, gäller detaljplan, 
laga kraftvunnen 1997-06-25. Planen medger en 
största byggnadsarea om 300 kvm varav uthus får ut-
göras av högst 80 kvm. Huvudbyggnad får vara högst 
två våningar och vind får ej inredas. Uthus ska vara i 
en våning. Fastigheten får inte delas. 

T a m m s v i k

bad/
brygga

konferensanläggning

N o r r a
c a m p i n g e n

Säbyholms-
viken

parkering
entré

Befintlig fastighetsstruktur i Sågbacken

Sågbacken

Ådövägen

Björknäs
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Verkaviken

Verkaviken byggdes ut på 1960-talet som ett fritids-
husområde med sammanlagt 47 tomter. Området är 
beläget på en höjd i södersluttning ned mot Mälaren 
och terrängen är lätt kuperad. Till skillnad från Såg-
backen saknar Verkaviken visuell kontakt med Ådö-
vägen. 

Tomterna är kring 1000 kvm. Området har en träd-
gårdskaraktär med staket eller häck som gräns mot 
de grusade vägarna. Husen är i en våning och ore-
gelbundet placerade på tomten med hänsyn till ter-
rängen. Många har utnyttjat gällande byggrätt för 
huvudbyggnad om 60 kvm. Byggnaderna är nästan 
uteslutande trähus och flertalet av husen är utbyggda 
eller tillbyggda genom åren. Fastighetsägarna har 
själva satt sin personliga prägel på husen och trädgår-
darna. Altandäck, skärmtak och mindre tillbyggnader 
är vanligt.  

Vägarna inom området är grusade. Från vändplaner-
na vid slutet av samtliga vägar kan man till fots röra 
sig ut i naturen. Vid Verkaviken finns en småbåts-
hamn och gemensamma ytor tillhörande Verkavikens 
Samfällighetsförening. Föreningen ansvarar även för 
vägarna inom området, dricksvatten samt parkmarks-
skötsel. 

Gällande plan 
Byggnadsplanen är fastställd 1963-03-09 med änd-
rade bestämmelser fastställda 1984-01-30. Planen 
medger en största bruttoarea för huvudbyggnad på 60 
kvm med rätt att även uppföra ett uthus om 20 kvm. 
Planen reglerar även att huvudbyggnad ska vara högst 
en våning och att vind inte får inredas samt att källare 
ej får anordnas. Minsta tomtstorlek är 800 kvm. 

bad

stugby se detaljerad karta på sid X för utveckling 
av Björknäs gård och friluftsområde

Befintlig fastighetsstruktur i Verkaviken

Verkaviken
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Ådö Skog, Stora Lugnet och Ekbacken

Ådö Skog samt området vid Stora Lugnet och Ek-
backen består av ca 45 fastigheter och är belägna på 
en smal del av Ådöhalvön på båda sidor om Ådövä-
gen. Terrängen är kraftig kuperad mot vattnet, särskilt 
på den västra sidan, men bildar en platå centralt på 
halvön.  

Fastighetsindelningen på den östra sidan av Ådö 
Skog är förhållandesvis jämn med flera långsmala 
fastigheter, mellan ca 6 000 och 11 000 kvm. På den 
västra sidan samt vid området kring Stora Lugnet och 
Ekbacken är fastighetsstrukturen mer oregelbunden 
och det finns en större variation på tomtstorlekarna. 

Till skillnad från den norra delen av Ådöhalvön har 
området en mer privatiserad karaktär, trots de stora 
tomterna. Dels löper fastigheterna ända ner till vatt-
net, dels finns få naturområden eller vägar som är till-
gängliga för allmänheten. 

Ådövägen löper centralt genom området och har en 
tydlig skogskaraktär, med en uppvuxen naturmark 
nära inpå vägen. Husens placering långt inne på 
tomterna förstärker den gröna skogskaraktären. Att 
områdena närmast stranden samt delarna närmast 
Ådövägen är obebyggda kan delvis förklaras med 
terrängförhållandena samt att gällande plan har varit 
restriktiv till att uppföra bebyggelse i närheten av vä-
gen och strandområdena.      

Bebyggelsen är varierad, allt från sommarstugor av 
enklare karaktär till fullstora villor med åretrunt-
standard. Endast ett fåtal fastigheter är obebyggda. 
Centralt i området finns en fastighet med outnyttja-
de byggrätter. Området upplevs därför idag som ett 
skogsområde som delar av bebyggelsen. Vid Stora 
Lugnet och Ekbacken är bebyggelsen av en mer per-
manent karaktär. Här finns även en större grad av an-
lagda trädgårdar, garage och angöring lika ett vanligt 
villaområde. 

Gällande plan 
Byggnadsplanen för Ådö Skog är fastställd 1982-06-
01. Byggrätten uppgår till 60 kvm för huvudbyggnad 
och 20 kvm för uthus. En särskild detaljplan gäller för 
fastigheterna Ådö 1:92-93, lagakraftvunnen 1997-06-
25, där gemensam byggrätt för huvudbyggnad är 120  
kvm och för uthus 40 kvm.

Befintlig fastighetsstruktur i Ådö Skog, Stora Lugnet och 
Ekbacken

Ådö skog

Stora Lugnet

Ekbacken

Åd
öv

äg
en
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Sammanfattning av området idag

En offentlig del – en privat del
Den norra delen av Ådöhalvön är offentlig med över-
vägande natur- eller jordbruksmark och stränderna 
är tillgängliga med en mer offentlig karaktär. Det är 
möjligt att röra sig runt och genom bebyggelsegrup-
perna. Den södra delen av Ådöhalvön är privatiserad, 
med övervägande tomtmark och privatiserade strän-
der.

Gårdsmiljö samlande centrum
Området kring Björknäs gård med den äldre gårds-
miljön, badplats och camping är öns mest offentliga 
område, placerad på halvöns smalaste del. Fina kva-
litéer skapas genom tillgängligheten till vatten och 
gårdens placering, som understryker utblickar och 
upplevelsen av landskapet.  

Tydliga karaktärer och sammanhang
På Ådöhalvön finns få men inbördes tydliga karaktä-
rer: bebyggelse – naturmark – åkermark – gårdsmiljö.
Det finns en tydlighet i landskapet med sammanhäng-
ande landskapsrum, riktningar och brynzoner. Varje 
bebyggelsegrupp har sin egen karaktär.

Sammanhållna bebyggelseområden
Karaktäristiskt för halvön är de sammanhållna bebyg-
gelsegrupperna i tydligt avgränsade områden, i norra 
delen inplacerade med stor respekt för kulturlandska-
pet. Bebyggelsen i Ådö Skog underordnar sig i hög 
grad den ursprungliga naturkaraktären. Enskilda går-
dar ligger fint inplacerade i landskapet och samspelar 
med kringliggande naturmark.

Dålig vattenkontakt
Trots halvöns smala bredd är vattenkontakten dålig 
från huvudvägen. Stränderna är i hög grad svårtill-
gängliga. De oexploaterade stränderna är ett värde 
och har potential att utvecklas vidare.

Otillgänglighet
En stor del av landskapet är otillgängligt pga topo-
grafi, vegetation eller odling och vägarnas struktur.

Värdefullt kulturlandskap och väg med kulturhisto-
riskt värde
Kulturhistoriskt värdefullt landskap med lång konti-
nuitet, småskaliga landskapsrum med både natur- och 
upplevelsevärden som idag är ovanliga pga av ra-
tionaliserat jordbruk. Vägen följer den ursprungliga 
dragningen och fungerar som en central pulsåder, 
upplevelserik och småskalig med fin inpassning i 
landskapet. Flera fornlämningar finns inom program-
området. 

Höga naturvärden
Område tillgängligt 
för rekreation
Fornlämning
Värdefullt träd
Sammanhållna 
bebyggelseområden

Öppet landskapsrum
Kulturhistorisk väg

Illustration: Sammanfattning av analysen och värden

Björknäs gård

Sågbacken

Verkaviken

Ådö skog
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Värdefull natur
Inom Ådöhalvön finns flera områden med värdefull 
natur med nyckelbiotoper och nyckelarter, bla en 
sumpskog och lundmiljöer med ädellöv. Det stora 
antalet mycket gamla och bredkroniga ekar utgör 
ett karaktärsträd i området. Naturområdena har stora 
ekologiska och rekreativa värden och utgör del i den 
regionala grönstrukturen.

Outnyttjad närhet till Bro
Ett ökat tryck kan väntas när samhället expanderar 
och Bro som tätort kommer närmare. Idag finns då-
liga kommunikationer med väg av låg standard, gles 
bussturtäthet och undermåliga busshållplatser. Områ-
det ligger inom cykelavstånd från pendeltågsstationen 
i Bro men gång- och cykelförbindelse saknas helt.

4. Vision för Ådöhalvön

Framtidsbild för Ådöhalvön

Ådöhalvön utgör ett upplevelserikt, vackert och lätt-
tillgängligt rekreationsområde för Bro som tätort, 
kommunen som helhet och utgör ett regionalt be-
söksmål. Funktionerna och boendemöjligheterna på 
halvön stärker förutsättningarna för andra verksam-
heter i kommunen att utvecklas, tex golfbanor och 
konferensanläggningar. Ådöhalvön stärker kommu-
nens attraktivitet och används aktivt i kommunens 
marknadsföring.

Hållbarhet

Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt värna Ådö-
halvöns funktion som regional grönkil. Det är därför 
betydelsefullt att spara sammanhängande grönom-
råden och inte fragmentisera landskapet. Funktioner 
bör tillföras som stärker attraktiviteten för rekrea-
tions- och friluftslivet och för att öka tillgängligheten. 

Resor utan bil behöver underlättas och göras attrak-
tivt, både för boende på Ådöhalvön och för invånar-
na i Bro som har området som rekreativ målpunkt. 
Upprustade, lättillgängliga och trygga busshållplatser 
och förbättrade kopplingar för gång- och cykeltrafik 
till tätorten och exploateringsområdena söder om Bro 
behöver tillskapas. 

Genom att hålla samman bebyggelsen kan värdefull 
naturmark sparas och möjlighet finns till kollektiva 
och miljövänliga lösningar för ex uppvärmning, ener-
giförsörjning och avlopp. 
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Övergripande förhållningssätt 

• Ådöhalvön delas i två delområden med varsin 
karaktär. Övervägande rekreation och friluftsliv 
i norr och övervägande bebyggelseområden i sö-
der. 

• Björknäs gård centralt på halvön utvecklas som 
samlande målpunkt för friluftsliv och rekreation 
året runt, samtidigt som de kulturhistoriska och 
upplevelsemässiga värdena tas tillvara. 

• Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till 
befintliga bebyggelsegrupper för att undvika en 
utspridning av bebyggelsen och påverkan på den 
regionala grönkilen. 

• Bevarade landskapsrum och kulturhistoriskt vär-
defulla miljöer. Landskapet tillgängliggörs och 
lyfts fram genom nya utblickar och gångvägar. 
Vid äldre kulturmiljöer är det viktigt att hänsyn 
tas och anpassning sker till landskapsbilden, om-
rådets karaktär och den lokala byggnadstradi-
tionen. Tillkommande strukturer utvecklas med 
utgångspunkt i befintliga landskapsmönster och 
karaktärer. 

• Fortsatt samlade bebyggelsegrupper med egna 
karaktärer och identiteter. Sammantaget ska en 
bredd finnas i utbudet av boendealternativ, från 
kortare och enklare fritidsboende till permanenta 
boendemöjligheter året runt.

• Tydlig gradient från stad till natur, från den täta 
tätorten Bro i öster, via utbyggnadsområdena vid 
Rättarboda/Tegelhagen och den glesare bebyg-
gelsen på Ådöhalvön, till en orörd naturfront 
längs Mälaren i väster.

• Två strandkaraktärer, en med annonserad bebyg-
gelse och anordningar så som bryggor, badplats 
som hör tätorten till i öster och en oexploaterad 
vild naturstrand mot väster.

• Förbättrad vattenkontakt och utblickar över land-
skapet, tillskapa nya vyer.

• Ådöhalvöns naturvärden ska tas tillvara och lyf-
tas fram som en resurs, både för den ekologiska 
mångfalden och för sitt rekreativa och upplevel-
semässiga värde. Informationen till allmänheten 
om naturvärdena behöver förbättras. Möjligheten 
att bilda naturreservat för norra delen av halvön 
bör utredas vidare under kommande planering.

• Ådövägen behålls som samlande väg med befint-
lig sträckning och med bibehållen karaktär. Vä-
gen ägs idag av Trafikverket men föreslås övergå 
till kommunalt huvudmannaskap.

• Hållbart resande genom planering som i första 
hand gynnar transporter med annat färdsätt än 
bilen, t.ex. gång- och cykeltrafik och kollektiv-
trafik.

Illustration: Övergripande förhållningssätt

Norra delen: 
övervägande 
rekreation/ 
friluftsliv

Södra delen: 
övervägande 
bebyggelseområde

Ordnad
strand 
med an-
ordningar 
som hör 
tätorten till

Vild natur-
strand

Väg i bevarat läge

Regional/ 
kommunal 
målpunt för 
friluftslivet.

Förstärkt vat-
tenkontakt, 
utblickar.
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Pga topografi är det inte möjligt att göra alla stråk 
fullt tillgängliga. Det finns samtidigt ett värde i att 
kunna erbjuda olika karaktärer, från den lilla smala 
skogsstigen till det gena och lättframkomliga gång- 
och cykelstråket. Samtliga gång- och cykelvägar ska 
placeras in varsamt i terrängen med hänsyn till to-
pografi och karaktärsträd, så att sprängningsarbeten 
undviks. Där markutfyllnad krävs ska marken mjukt 
släntas ut och återställas för att på ett naturligt sätt 
möta kringliggande terräng. Gång- och cykelvägar 
bör vara grusade och utformas i samspel med områ-
dets natur- och kulturmiljöprägel.  

Gång- och cykelstråk
Gena gång- och cykelvägar är väsentliga för att kunna 
utgöra konkurrenskraftiga alternativ till bilen, vilket 
får ökad betydelse när områdets funktion som tät-
ortsnära rekreationsområde stärks. 

Ett nytt cykelstråk föreslås anläggas parallellt med 
Ådövägen fram till Tammsvikskonferensanläggning 
där den ansluts till stråk i väst/östlig riktning , längs 
konferensanläggningens område, och vidare runt vi-
ken mot Rättarboda. Kopplingen innebär att ett nytt 
gent stråk skapas mellan rekreationsområdet och tät-
ortsområdet. Gång- och cykelstråket skulle innebära 
en förkortad resväg med ca 1 km till ca 5 km mellan 
centrala Ådö och järnvägsstationen i Bro. Från Rätt-
tarboda till badplatsen på Ådöhalvön blir sträckan 2,5 
km, dvs inom cykel- och gångavstånd. 

Genom varsamma breddningar och lägesjusteringar 
kan en stor del av stigsystemet i skogen tillgäng-
lighetsanpassas. Framförallt viktigt är detta längs 
stranden för att kunna förbättra och erbjuda vatten-
kontakten för samtliga invånare. Att stråken följer 
topografin och bevarar karaktären av skogsstig är 
väsentligt. Nya gångstråk föreslås även anläggas på 
spänger längs strandlinjen kring Verkaviken och i 

Utveckling av rekreation och kommunikation

Möjligheterna till rekreation föreslås framförallt ut-
vecklas i norra delen, genom utbyggnad av stigsys-
temet, förbättrade entréer och parkeringsmöjligheter 
samt tillägg av nya målpunkter. 

Utveckling av nya kopplingar 
Genom att komplettera befintligt stigsystem med nya 
länkar kan sammanhängande stråk och slingor skapas 
för alternativa passager över halvön. Sammanhäng-
ande kopplingar föreslås skapas genom en kombina-
tion av nya stigar och av olika tillgänglighetsgrad, 
spångsystem längs stranden och den nya gång- och 
cykelvägen. På lågtrafikerade vägar kan delar av pas-
sagerna även ske längs gatan. Även vägarna i bostads-
områdena bör ha en allmän och tillåtande karaktär för 
tillfälliga besökare att passera. 

Referensbilder för utveckling av rekreation och friluftsliv.
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Riktlinjer för rekreation och kommunikation

•	 Utveckla ett sammanhängande system av stigar 
med alternativa promenadstråk på Ådöhalvön.

•	 Skapa en ny gen gång- och cykelväg från Ådö 
Skog mot Rättarboda.

•	 Utveckla nya målpunkter längs gång- och cykel-
stråken.

•	 Tillskapa nya målpunkter och funktioner för fri-
luftslivet. Samtliga funktioner utformas i samspel 
med områdets natur- och kulturmiljöprägel. 

•	 Gång- och cykelvägar bör vara grusade och var-
samt inplacerade i terrängen.

•	 Tillgänglighetsanpassa befintliga gångstråk där 
så är möjligt med hänsyn till topografin, utan att 
ge avkall på karaktären.

•	 Tydliggör entréplatser och förbättra skyltningen.
•	 Parkering anordnas genom ett flertal mindre och 

undangömda parkeringsplatser.

vassen längs trädridån norr om Sågbacken. 

Nya målpunkter och funktioner
Längs det utvecklade gång- och cykelsystemet fö-
reslås ett antal nya målpunkter tillskapas, i form av 
grill- och rastplatser, bryggor och småskaliga bad-
möjligheter. Målpunkterna kan kombineras med 
funktioner kopplade till områdets naturvärden, som 
informationstavlor eller fågeltorn. Även bryggor för 
småbåtshamn eller tillfälliga båtbesökare föreslås ut-
vecklas i den centrala delen av halvön. Under fort-
satt planering kan även funktioner som elljusspår och 
skidspår utredas vidare.

Parkerings- och entréplatser 
Entréer till stigsystemen eller andra för friluftslivet 
viktiga funktioner bör tydliggöras genom skyltning 
och utformning. Ett flertal mindre parkeringsytor 
placeras ut över området i anslutning till entréerna. 
Parkeringar göms undan i skogspartier med generösa 
trädridåer sparade mot vägen. Trafikytorna bör vara 

grusade och passas in med stor hänsyn till topogra-
fin. 

Kollektivtrafik
Andelen resande med kollektivtrafiken kan antas öka 
när området får en högre andel permanentboende och 
besökare. Dagens busshållplatser ligger direkt vid 
vägkanten utan trygga vistelseytor för väntande re-
senärer. Hållplatserna behöver ges en bättre standard 
med ökad trafiksäkerhet och en varsam breddning av 
Ådövägen är därför motiverad vid hållplatslägena. 
Behov av sittplatser och väderskydd kan även bli ak-
tuellt. Hållplatserna behöver placeras in med varsam-
het i terrängen och med känsla för områdets karaktär. 
Fina kvaliteter kan skapas för väntande genom att 
omhänderta utblickar över landskapet.

Referensbilder för utveckling av rekreation och friluftsliv. Befintlig busshållplats med utblick över landskapet.
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Befintlig busshållplats med utblick över landskapet.
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Sågbacken 

Rådande fastighetsstruktur i Sågbacken ska bibehål-
las, varför inga nya avstyckningar föreslås. Den små-
sakliga miljön med de gröna gaturummen och med 
bebyggelsen centralt placerad på tomterna med lång-
sidan mot gatan är viktiga för områdets karaktär vil-
ket bör regleras i en framtida detaljplan. 

I Sågbacken föreslås en byggrätt för huvudbyggnad 
om 100 kvm byggnadsarea (BYA) och sammanlagt 
20 kvm för komplementbyggnader. Den utökade 
byggrätten föreslås för att kunna möjliggöra en ut-
veckling av fastigheterna. En anpassning och hänsyn 
till tomtens naturliga terräng och vegetation är viktiga 
aspekter vid förändringar. På varje fastighet får en 
huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader 
uppföras. 

Gaturummet ska ha en småskalig och sammanhål-
len karaktär. Fastigheterna avgränsas med häck eller 
staket för att uppnå ett sammanhållet gaturum med 
tydliga gränser mellan allmänt och privat. För att bi-
behålla områdets karaktär bör vägar inom området 
vara grusade. 

Riktlinjer för Sågbacken

•	 Byggrätten föreslås till 100 kvm byggnadsarea 
(BYA) för huvudbyggnad och sammanlagt 20 
kvm för komplementbyggnad. 

•	 Varje tomt får bebyggas med en huvudbyggnad 
och högst två komplementbyggnader.

•	 Byggnaderna föreslås uppföras i högst en vå-
ning med möjlighet att inreda vind.

•	 Den småskaliga miljön med det gröna gaturum-
met, är viktigt att värna om och karaktären bör 
regleras i kommande planläggning.

•	 Byggnader och uteplatser underordnas och an-
passas till befintlig terräng.

•	 Parkering ska lösas inom respektive fastighet 
och tillfart ska anordnas med hänsyn till topo-
grafi och vegetation.

•	 Vägar inom området föreslås även i fortsätt-
ningen vara samfällda. De grusbelagda vägarna 
bidrar till områdets karaktär och bör bibehållas.  
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Stora och Lilla Granskog 

En förtätning kring Stora och Lilla Granskog är möj-
lig med enstaka tillägg i fastighetsstrukturen.  Be-
byggelsen ska vara inordnad i den övergipande land-
skapsstrukturen, med enskilda bostadshus placerade 
i skogsdungar med en grön vegetationsfront mot od-
lingsmarken. Fastigheterna placeras enkelsidigt kring 
vägen och avstånd mellan byggnaderna säkras. Det är 
betydelsefullt att dagens småskaliga variation mellan 
öppet och slutet där en fortsättning av öppna land-
skapsrum kan anas bibehålls. Nya visuella siktlinjer 
föreslås öppnas upp mot vattnet och bakomliggande 
landskapsrum.

Förtätning föreslås även ske genom att en gårdsbild-
ning utvecklas vid Stora Granskog genom tillägg av 
en ny bostadslänga mitt emot dagens. 

En utveckling av bostadsområdet förutsätter anslut-
ning till kommunalt vatten- och avlopp. 

Riktlinjer för Stora och Lilla Granskog

•	 Stora krav på utformning och gestaltning med 
hänsyn till landskapet och kulturmiljön.

•	 Ny bebyggelse bör tillkomma som enskilda 
punkter i landskapet. Cirka 1000 kvm stora fast-
igheter med sparade naturmarkssläpp emellan, 
av minst samma storlek som de tillkommande 
fastigheterna.

•	 Bevarande av befintliga och utveckling av nya 
siktlinjer mot kringliggande landskapsrum.

•	 Byggnader, angöring och uteplatser underord-
nas och anpassas till befintlig terräng.

•	 Nya gångförbindelser, angöringsvägar och sti-
gar bör vara grusade underordnat landskapet 
och kulturmiljön.

•	 Området bör få en särskild miljöprofil, både vad 
gäller området som helhet och för respektive 
hus. Produktion av energieffektiva byggnader 
med liten klimatpåverkan, t ex passivhus, bör 
eftersträvas och uppmuntras, liksom lokalpro-
duktion av värme och el. 
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Norra Campingen

Campingområdet föreslås ersättas med ett  bostads-
område. Vidare utredning bör ske för en försiktig ex-
ploatering med ca 30 mindre enfamiljshus för perma-
nentboende, med en sammanhållen gestaltning och 
en tydlig egen karaktär. Bebyggelsen bör ha karaktär 
av hus i skog och stor hänsyn tas till topografi och 
markbehandling. En trädinventering bör göras och 
husplaceringarna anpassas så att värdefulla karak-
tärsträd och ädellöv sparas. Byggnadernas skala och 
storlek bör studeras för att underordnas naturmark-
skaraktären och inte bli visuellt dominerande från 
vattnet. Området avgränsas utåt med en skogsridå 
mot Ådövägen lika övriga bebyggelsegrupper, men 
från vägen kan det vara möjligt att ana bebyggelsen. 
Angöringsvägar och parkeringsplatser bör utföras i 
grus och andelen hårdgjorda ytor minimeras. Områ-
det ska ges en utformning som känns tillåtande för 
det rörliga friluftslivet att passera genom och strand-
området tillgängliggöras för allmänheten. En utveck-
ling av bostadsområdet förutsätter en anslutning till 
kommunalt vatten- och avlopp. 

Riktlinjer för Norra Campingen 

•	 Området föreslås utvecklas med en samman-
hållen gestaltning med en tydlig egen karaktär. 

•	 Bebyggelsen lokaliseras utanför område för 
strandskydd. Område inom strandskydd ut-
vecklas för det rörliga friluftslivet.

•	 Tillkommande bebyggelse ges karaktären hus 
i natur, med små fastigheter med sparade na-
turmarkssläpp emellan.

•	 Byggnader, angöring och uteplatser underord-
nas och anpassas till befintlig terräng.

•	 Värdefull natur, berghällar samt karaktärsträd 
och ädellöv sparas.

•	 En grön front behålls mot Ådövägen.
•	 Området bör få en särskild miljöprofil, både 

vad gäller området som helhet och för respek-
tive hus. Produktion av energieffektiva byggna-
der med liten klimatpåverkan, t ex passivhus, 
bör eftersträvas och uppmuntras, liksom lokal 
produktion av värme och el.
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Verkaviken 

I Verkaviken föreslås en möjlig komplettering av be-
byggelsen med ca 6 nya tomter för bostadsändamål 
vid Björktoppvägens förlängning. Tomtstorlek och 
byggrätt ska stämma överens med övrig bebyggelse i 
Verkaviken. Utformningen av de nya tomterna ska ta 
hänsyn till befintlig vegetation och terräng samt all-
mänhetens tillträde till naturmarken. I övrigt föreslås 
inga förändringar i  fastighetsstrukturen.  

I Verkaviken föreslås en byggrätt för huvudbyggnad 
om 100 kvm byggnadsarea (BYA) och sammanlagt 
30 kvm för komplementbyggnader. Den utökade 
byggrätten föreslås för att kunna möjliggöra en ut-
veckling av fastigheterna samtidigt som den gröna 
trädgårdskaraktären och befintliga naturvärden kan 
sparas. 

Gaturummet ska ha en småskalig och sammanhål-
len karaktär. Fastigheterna avgränsas med häck eller 
staket för att uppnå ett sammanhållet gaturum med 
tydliga gränser mellan allmänt och privat. För att 
bibehålla områdets karaktär bör vägar inom områ-
det vara grusade. Området har god tillgänglighet till 
omkringliggande naturområden vilket ska säkras och 
förbättras, med bland annat tydligare entréer. 

En utveckling av småbåtshamnen föreslås som binds 
samman med campingen och miljön vid Björknäs 
gård. Strandzonen kan tillgängliggöras genom att en 
strandpromenad och brygga anläggs längs stranden, 
mot vilken nya båtbryggor kan dockas på. Gestalt-
ningen av strandområdet bör skapa en sammanhållen 
helhet varvid vikens form förstärks. Genom att sepa-
rera olika funktioner undviks intressekonflikter vid 
bruk av vattenområdet.

Småbåtshamnen bör förläggas i norr närmast Verka-
viken, gemensamma ytor för boende vidareutvecklas 
längst in i viken och den södra sidan kan samman-
kopplas med funktionerna vid Björknäs gård.
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Riktlinjer för Verkaviken

•	 Minsta tomtstorlek för nya fastigheter föreslås 
vara 1000 kvm.

•	 Vid en utvidgning med nya fastigheter vid 
Björktoppvägens förlängning ska hänsyn tas 
till topografi och befintliga naturvärden samt 
allmänhetens tillträde till naturområden. 

•	 Byggrätten föreslås till 100 kvm byggnadsarea 
(BYA) för huvudbyggnad och sammanlagt 30 
kvm för komplementbyggnad.

•	 Varje tomt får bebyggas med en huvudbygg-
nad och högst två komplementbyggnader. 

•	 Byggnaderna föreslås uppföras i högst en vå-
ning med möjlighet att inreda vind.

•	 Byggnader och uteplatser underordnas och an-
passas till befintlig terräng.

•	 Parkering ska lösas inom respektive fastighet 
och tillfart ska anordnas med hänsyn till topo-
grafi och vegetation.

•	 Allmänhetens tillträde till omkringliggande 
naturområden ska säkras och entréer till dessa 
ska tydliggöras. 

•	 Vägar inom området föreslås även i fortsätt-
ningen vara samfällda. De grusbelagda vä-
garna bidrar till områdets karaktär och bör 
bibehållas.

•	 Strandområdet i Verkaviken bör få en sam-
manhållen gestaltning med syfte att stärka 
vikens form, sammanhang med Björknäs gård 
och strukturera de olika funktionerna.
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Björknäs Gård 

Gårdsmiljön centralt på halvön utvecklas till ett nav 
för friluftsliv och rekreation året runt, samtidigt som 
de kulturhistoriska och upplevelsemässiga värdena tas 
tillvara. En liknande miljö saknas idag helt i nordväst-
ra Stockholm och platsen har möjlighet att utvecklas 
till en regional målpunkt för de nordvästra kranskom-
munerna. Småskaliga förebilder är t.ex Nyckelviken i 
Nacka och Överjärva gård i Sollentuna.

Befintliga funktioner som bad, stugby och camping 
vidareutvecklas och nya tillkommer, tex trädgårds-
café, odling, båt- och kanotplatser, vandrarhem och 
stadsjordbruk (”4H-gård”). Vid gården kan möjlighet 
ges till föreningsverksamhet och olika publika evene-
mang som valborgs- och midsommarfirande, jul- och 
skördemarknader etc. Med gården som utgångspunkt 
kan även olika former av friluftsaktiviteter som natur-

vandringar och skridskoåkning anordnas. Säbyholms 
naturbruksgymnasium ligger i närområdet och möj-
ligheten att hitta samverkansprojekt bör undersökas 
vidare.

Landskapets struktur som ram till nya funktioner
Med utgångspunkt i den befintliga landskapsbilden 
på Ådöhalvön, gårdens bebyggelsestruktur och om-
rådets tidigare markanvändning skapas en ny struktur 
som ram för de nya funktionerna. Genom nyplante-
ring av trädrader eller transparenta trädridåer, som i 
placering och karaktär bygger vidare på de övergri-
pande dragen i landskapet, kan nya mindre och struk-
turerande rumsbildningar skapas. 

Referensbilder för olika funktioner och karaktärer vid Björknäs gård.
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Ytorna kan därefter fyllas med olika innehåll, bero-
ende på områdets framtida funktion. Tillkommande 
bebyggelse placeras för att förstärka gårdsbildningar, 
rumsligheten och upplevelsen av kulturlandskapet. 
Förslaget har därmed en hög grad av flexibilitet så 
länge den övergripande strukturen bibehålls.

Rumsliga samband och utblickar förstärks genom att 
vegetation rensas bort och strandremsan öppnas upp. 
Delar av befintliga trädridåer kan även glesas ut till en 
transparant parkskog. Ett visuellt samband är möjligt 
att skapa tvärs över ön mellan badplatsen och Verka-
viken. Även från odlingsmarken norr om gården kan 
nya utblickar skapas mot vattenrummen på ömse si-
dor halvön. Utblickar kan även lyftas fram lokalt mel-
lan olika landskapsrum och mot vattnet.

Illustration: Ny landskapsstruktur med visuella och rumsliga samband vid Björknäs gård

Slutna skogspartier

Öppet landskapsrum

Genomsiktliga partier, 
parkskog/dungar eller 
enskilda träd

Övergripande visuella 
samband
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Badplatsen
Badplatsen utökas och upprustas. En större gräsmatta 
bör anläggas på yta som idag är grusad för att utöka 
ytorna för solbad och lek. Norr om badplatsen finns 
möjlighet att anlägga bryggor för tillfälliga båtbesö-
kare till området. Byggnader för servicefunktioner i 
anslutning till badplatsen liksom övriga tillägg bör 
ges en enkel och småskalig karaktär, underordnat 
naturlandskapet och kringliggande grönska. Bygg-
naderna uppförs med fasader i målat trä och ges en 
enhetlig utformning. 

Stugbyn
För att stugbyn ska kunna utvecklas behöver förut-
sättningar ges för att bygga till och isolera dagens 
stugor för åretruntbruk. Stugorna är fint inplacerade 
i terrängen bakom brynkanten och denna kvalité ska 
bibehållas. 
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Eftersom stugorna är synliga från Ådövägen och iden-
titetsskapande för området är en fortsatt sammanhål-
len och småskalig gestaltning väsentlig. Stugorna ska 
ha en fortsatt placering innanför brynkanten och om-
rådets naturmarkskaraktär bibehållas, varför perma-
nenta trädgårdsanordningar bör undvikas. Stor hän-
syn behöver tas till topografi och terränganpassning 
vid fortsatt utveckling. 

Norra delen hyser stora naturvärden med ett flertal 
äldre jätteekar.  Ekarna inom området behöver säker-
ställas i kommande planläggning med hänsyn tagen 
till fortsatt goda livsbetingelser för ekarna. 

I södra delen gränsar stugorna till Ådö Skog, som på 
sikt kommer övergå till en allt mer bebyggd karaktär. 
Stugorna kan här ges en något större byggrätt, som 
övergång till bostadsområdet och för att möjliggöra 
fler bäddplatser i samma stuga. 

Camping
Campingfunktionerna omlokaliseras och inordnas 
i skogen norr om badplatsen och längs skogsbrynet 
mot Ådö skog. Mellan campingen och gårdsmiljön 
bör en ny landskapsstruktur byggas upp som gräns 
mellan funktionerna, förslagsvis en fruktträdplan-
tering i vilken campingen kan inordnas. 

Västra stranden
Strandområdet i väster tillgängliggörs och utvecklas 
för rekreation, genom småskaliga tillägg som flyt-
bryggor och enklare sittplatser. Gångsystemet i om-
rådet bör kopplas ihop mellan gårdsmiljön, stranden 
och Verkaviken.

Parkering och angöring
Ett flertal mindre parkeringsytor placeras ut över om-
rådet och göms undan i anslutning till skogspartier 
eller nya trädplanteringar. Angöringsvägar och parke-
ringsplatser bör vara grusade.

Stigsystem, angöring och transportvägar i området 
föreslås bygga vidare på historiska väglägen som ett 
sätt att visa upp områdets tidigare användning.

Referensbilder för olika funktioner och karaktärer vid Björknäs gård.
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Riktlinjer för Björknäs gård 

•	 Området utvecklas som kommunal och regio-
nal målpunkt, med nya funktioner kopplade till 
den äldre gårdsmiljön. 

•	 Utifrån befintlig landskapsbild utvecklas en ny 
landskapsstruktur, som ram till nya funktioner 
i området.

•	 Nya visuella samband bör skapas och vatten-
kontakten stärkas. 

•	 Tillkommande bebyggelse ska utformas i en 
sammanhållen enhet. Nya hus placeras för att 
förstärka gårdsbildningar, den övergripande 

landskapsbilden och den äldre strukturen. 
•	 Nya gångförbindelser, angöringsvägar och sti-

gar utformas i samspel med områdets natur- 
och kulturmiljökaraktär. 

•	 Stugbyn föreslås ha en sammanhållen och 
småskalig gestaltning. Byggrätten begränsas 
till högst 20 kvm byggnadsyta (BYA) i norra de-
len för en fortsatt småskalig karaktär. I södra 
delen tillåts större stugor i anslutning till Ådö 
Skog, byggrätten bör här begränsas till 30 kvm 
byggnadsyta (BYA). 

•	 Under fortsatt planering bör ett gestaltnings-
program tas fram.

Referensbilder för olika funktioner och karaktärer vid Björknäs gård.
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Lokal målpunkt för friluftslivet

Område för ny bebyggelsedär komplettering/förtätning av bostäder är
möjligt enligt vissa kriterier

Del av fastighet som inte bör bebyggas, med hänsyn till
natur- och kulturvärden samt det gröna gaturummet

Kommunalt naturområde i anslutning till bebyggelse

Körbar väg

Ny körbar väg

Ny gång- och cykelväg

Allmän stig/gångväg av enklare karaktär

Markanvändningskarta: 
Ådö skog, Stora Lugnet och Ekbacken

Ådö skog

Verkaviken

Sågbacken

N

skala 1 : 5 000 (a4)

natur

natur

lek

natur

brygga

natur

Å d ö   s k o g 

E k b a c k e n  

S t o r a
L u g n e t  

 7. Utveckling av södra Ådöhalvön
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Ådö Skog, Stora Lugnet och Ekbacken

Ådö Skog och området vid Stora Lugnet och Ek-
backen kommer på sikt utvecklas till ett permanent 
bostadsområde. Övergripande gestaltningsidé för den 
fortsatta utvecklingen är att behålla den gröna karak-
tären, genom reglering av tomtmarken och genom att 
förädla och tillgängliggöra grönytor och strandzonen. 
Kommande detaljplan bör reglera principer för fast-
ighetsindelning och ge möjliga byggrätter för normal-
stora villor utifrån detta syfte. Avstyckningar prövas i 
kommande detaljplanläggning och hänsyn ska tas till 
tomtstorlek, terrängförhållanden, landskapsvärden, 
väganslutning samt möjlig byggbar yta.

Bevarad grön karaktär
Fastighetsstrukturen med stora långsmala fastighe-
ter mot vattnet behålls och huvudbyggnader placeras 
långt in på fastigheterna. Avstyckningar kan ske ca 
50 meter in från stranden. Inom området finns ett fler-
tal större fastigheter varvid avstyckningar är möjligt. 
Minsta tomtstorlek för avstyckningar föreslås vara 
2000 kvm i syfte att säkra områdets naturkaraktär. 

Ådövägen har en bibehållen grön karaktär med 
skogsmark sparad nära inpå körbanan. Område som i 
gällande plan är reglerat som naturmark bevaras och 
bebyggelse på fastigheter som gränsar till Ådövägen  
placeras långt in på tomten, minst 15 m från fastig-
hetsgräns. Liknande förhållningssätt till karaktären 
ska även gälla för övriga vägar i området.

Gräns för 
huvudbyggnad 
mot stranden

Grön strandzon

Grön strandzon

Parallellt system av 
gröna gaturum, grön 
strandzon, sekvens av 
allmänna naturom-
råden.

Illustrationen visar en föreslagen principsektion för Ådövägen med ny gångbana. Kommande detaljplan 
bör reglera naturmarkskaraktären och ett bebyggelsefritt avstånd på minst 15 meter på varje sida om 
Ådövägen för att bevara det gröna gaturummet.  

Konceptbilder som visar en möjlig utveckling av Ådö Skog med bevarande av de gröna värdena. 

15 m                   5 m        2 m                         15 m
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Strandkaraktärerna ska stämma överens med den 
överordnade principen för Ådöhalvön. Det innebär 
naturmarkskaraktären med den dramatiska terrängen 
i väster med klippor och skogsridå på höjden behålls. 
Bebyggelsen kan kompletteras med mindre anord-
ningar som stämmer överens med karaktären, tex 
små bodar och bryggor. I öster tillåts bebyggelsen på 
Ådöhalvön annonsera sig tydligare utåt och mindre 
bostadskomplement, som tex uthus, bodar och bryg-
gor kan accepteras i strandzonen. 

För att utveckla området söder om Ådö Skog behöver 
gällande strandskydd upphävas.

Nya kopplingar och grönytor
Området utvecklas med nya grönområden och till-
gängliggörs för fler med nya kopplingar mot stran-
den och grönområden. Det ska vara möjligt att röra 
sig till fots i en parallell struktur genom området. Ett 
nytt inre kommunikationsstråk utvecklas därför, från 
vilket tillkommande fastigheter kan angöras. En sek-
vens av grönområden placeras längs vägarna, genom 
sparad skogsmark som förädlas till parkskog, med in-
slag av ängsytor eller funktioner för exempelvis lek 
och spontanidrott. Strandområdet tillgängliggörs för 
fler med nya anknytningar och lokala målpunkter vid 
stranden, tex bryggor eller mindre gemensamhetsytor 
för samvaro. 

Angöring till tillkommande fastigheter bör samord-
nas med gemensamma infarter från Ådövägen. Detta 
kan innebära att det i vissa fall blir omöjligt att dela 
enskilda fastigheter om inte även kringliggande fast-
igheter styckas. Samordning mellan gränsande fast-
ighetsägare blir därför väsentligt i genomförandeske-
det. 

Vägar och naturmark inom området föreslås vara 
kommunala. 

I samband med att Ådöhalvön blir allt mer permanent 
bebodd kan behov av servicefunktioner som barnom-
sorg bli aktuellt. Ytor för detta bör reserveras under 
fortsatt planering. 
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Riktlinjer för Ådö Skog, Stora Lugnet och 
Ekbacken 

•	 En struktur med stora långsmala fastigheter be-
hålls närmast stränderna. 

•	 Minsta tomtstorlek för nya fastigheter föreslås 
vara 2000 kvm. Avstyckningar ska prövas med 
hänsyn till tomtstorlek, terrängförhållanden, 
landskapsvärden, väganslutning samt möjlig 
byggbar yta. 

•	 En bred zon närmast stränderna hålls bygg-
nadsfri, i likhet med gällande plan, för att beva-
ra naturmarkskaraktären. Mindre komplement-
byggnader som bastu och båthus bör prövas 
restriktivt i kommande planläggning.

•	 Kommande planläggning bör reglera ett bebyg-
gelsefritt avstånd på minst 15 meter på varje 
sida om Ådövägen för att bibehålla den gröna 
skogskaraktären med ”hus i skog” längs vägen. 

•	 I kommande detaljplan bör bestämmelse om 
bevarad naturmarkskaraktär längs gator och 
stränder införas.

•	 Byggrätten föreslås till högst 160 kvm bygg-
nadsarea (BYA) för huvudbyggnad och 250 
kvm bruttoarea. Sammanlagt 50 kvm för kom-
plementbyggnad.

•	 Varje tomt får bebyggas med en huvudbygg-
nad och högst två komplementbyggnader. 

•	 Sprängning, schaktning och fyllning bör und-
vikas.

•	 Värdefull natur, berghällar och karaktärsträd 
och ädellöv sparas på tomtmark och bör regle-
ras i kommande planläggning.

•	 Byggnader och uteplatser anpassas till befint-
lig terräng.

•	 Parkering ska lösas inom respektive fastighet 
och tillfart ska anordnas med hänsyn till topo-
grafi och vegetation.

•	 Vägar inom området föreslås vara kommu-
nala. Park- och naturområden ska planläggas 
som allmän plats.

Exempel på säker gångväg nära smal körbana i gaturum med bibehållen naturkaraktär
samt referensbilder på terränganpassade villor i naturmark.
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8. Teknisk försörjning 

Energi och uppvärmning

Tillkommande bebyggelse ska uppföras energisnålt. 
Passivhusteknik och andra byggmetoder som syftar 
till att minska energikonsumtionen ska uppmuntras.

Direktverkande eluppvärmning utgör en stor miljö-
belastning och gamla och dåligt byggda permanent 
bebodda fritidshus utgör en särskild negativ påfrest-
ning för miljön. I bebyggelsenområdena bör en suc-
cessiv övergång till energikällor som berg-, jord- och 
luftvärme och solenergi uppmuntras. Komplement 
som solfångare för varmvatten och solceller för el-
produktion är positivt att använda för att minska en-
ergiuttaget. Möjligheten till kollektiva lösningar, ex 
etablering av en lokal värmecentral med berg- eller 
sjövärmepumpar som integreras med bebyggelsen, 
bör utredas vidare under fortsatt planprocess.

9. Service

Vatten och avlopp (VA)

Ådöhalvön saknar idag kommunalt vatten och av-
lopp. Enligt kommunens vatten- och avloppsinven-
tering från 2003 har en stor andel av fastigheterna 
enskilda anläggningar som inte uppfyller Naturvårds-
verkets krav, vilket innebär en belastning för miljön. 
Samtliga fastigheter inom befintliga och tillkom-
mande bebyggelsegrupper ska därför anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet i samband med 
detaljplaneanläggning. 

Dagvatten

Dagvatten i området ska i första hand omhändertas 
lokalt på egen tomt och så långt det är tekniskt och 
ekonomiskt rimligt renas före utsläpp till recipient.  
Det är önskvärt att vattenflödet ökas i bäcken genom 
skogen norr om Verkaviken. Möjligheten att utnyttja 
dagvattnet från området för detta ändamål bör under-
sökas vidare under fortsatt planering.

Avfallshantering

Sophantering för hushållssopor anordnas på varje 
enskild tomt. Sophämtning sker från gata. Plats för 
retur- och återvinningsplatser behöver reserveras i 
kommande planering. 

Kommunal service

Genom en förtätning och en högre grad permanent-
boende på Ådöhalvön är det rimligt att anta att beho-
vet av service kommer att öka. Någon skola planeras 
inte på Ådöhalvön inom ramen för programmet, då 
underlaget anses för litet. En eventuell förskola på 
Ådöhalvön bör utredas vidare under kommande de-
taljplanearbete.

Övrig service

Utöver området vid Björknäs gård finns ingen mark 
reserverad för kommersiell service inom programom-
rådet. 

Riktlinjer för teknisk försörjning

•	 Samtliga fastigheter inom befintliga och tillkom-
mande bebyggelsegrupper ska anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. 

•	 Utbyggnad av vatten och avlopp ska ske med 
hänsyn till landskap och topografi. 

•	 Dagvatten i området ska i första hand omhän-
dertas lokalt på den egna tomten. 

•	 Möjlighet till kollektiva lösningar för energi och 
uppvärmning bör undersökas vidare.
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Fortsatt planprocess

Planprogrammet var ute på samråd under våren - 
sommaren 2011. Under samrådstiden var planpro-
grammet utställt och ett samrådsmöte hölls. Efter 
samrådstiden har inkomna yttranden sammanställts 
i en samrådsredogörelse och programmet reviderats. 

Fortsatt detaljplaneläggning bör delas upp i etapper 
och genomföras parallellt eller när behov uppstår be-
roende på angelägenhetsgrad. En möjlig etappindel-
ning är följande:

1. Södra Ådöhalvön med Ådö skog, Stora Lugnet och  
    Ekbacken.
2. Björknäs gård/stugbyn
3. Verkaviken
4. Sågbacken
5. Område vid norra campingen
6. Granskog

Även separata detaljplaner för gång- och cykelvä-
gens utbyggnad eller funktioner för friluftslivet kan 
bli aktuellt i den mån de ej kan kombineras med ovan 
nämnda delområden.

Exploateringsekonomi

En planavgift kommer att debiteras fastighetsägare i 
samband med bygglovsprövning. Principen är att den 
som har nytta av en detaljplan ska bekosta de åtgärder 
som krävs. En gatukostnadsutredning kommer att gö-
ras för befintliga fastigheter i samband med detaljpla-
neläggning. Anläggningsavgift för vatten och avlopp 
debiteras enligt kommunens VA-taxa.

11. Behovsbedömning10. Fortsatt planering

Översiktlig bedömning

I enlighet med bestämmelserna i 5 kap § 18 Plan- och 
bygglagen och 6 kap Miljöbalken ska en miljökon-
sekvensbeskrivning upprättas om detaljplaner och 
program kan medföra betydande miljöpåverkan. 

Syftet med behovsbedömningen är att upptäcka even-
tuella konflikter och risker mellan önskemålen om 
exploatering och miljö, hälsa eller hushållning med 
naturresurser. Behovsbedömningen utgör underlag 
för kommunens beslut om en miljöbedömning ska 
utföras för programmet. 

Sammanfattande ställningstagande
Med utgångspunkt från planprogrammet och check-
lista har kommunen gjort bedömningen att genomför-
andet av planprogrammet för Ådöhalvön inte medför 
risk för betydande miljöpåverkan varför miljöbedöm-
ning ej erfordras. I den fortsatta planprocessen kom-
mer programområdet att delas upp i en eller flera 
detaljplaner. För varje detaljplan kommer särskilda 
behovsbedömningar att göras. Ny kunskap kan till-
komma som gör att ställningstagandet revideras i se-
nare skede. 

Följande aspekter har vid bedömningen funnits vik-
tiga att framhålla:

Friluftsliv och rekreation 
Området ligger vid Mälaren vars vatten, strandom-
råden och öar är utpekade som riksintresse, enligt 4 
kap 2 § MB, där turismens och det rörliga friluftsli-
vets intressen särskilt ska beaktas. Området används 
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idag för rekreation och har stor potential till att vida-
reutvecklas som rekreations- och friluftslivsområde. 
Förslaget stärker Ådöhalvön som ett besöksmål för 
friluftslivet och åtgärder för att förbättra tillgänglig-
heten för det rörliga friluftslivet föreslås. Områdets 
betydelse för tätorten Bros rekreationsbehov kommer 
att stärkas vid ett genomförande av planen samt vid 
ett genomförande av pågående planering i anslutning 
till Bro. 

Naturvärden
Programförslaget påverkar inte riksintresse för na-
turvård eller Natura-2000 områden. Ett område med 
höga naturvärden föreslås att tas i anspråk för en min-
dre bebyggelsegrupp i anslutning till Verkaviken. I 
övrigt föreslås ingen ny markanvändning i områden 
med värdefull natur/höga naturvärden. Ett stort an-
tal jättekar finns inom programområdet. Kommande 
planläggning föreslås skydda ekarna. Möjligheten att 
säkra Ådöhalvöns värden genom naturreservatsbild-
ning föreslås utredas vidare. 

Bebyggelseområden 
Programmet ger förslag på utveckling av befintliga 
bostadsområden, områden för nya bostäder och funk-
tioner med hänsyn till landskapsbilden. Kommande 
exploatering bedöms inkräkta ytterst lite på de olika 
värden och intressen som råder. Vid nyexploatering 
ska stor hänsyn tas till bevarandevärden och områdets 
karaktär sparas så långt som möjligt. 

En förtätning och en omvandling till helårsboende ger 
fler trafikrörelser men ger även ett bättre reseunderlag 
för kollektivtrafiken. 

Omfattningen av nya bebyggelsegrupper på natur-
mark är begränsad och till stora delar placerade i 
anslutning till befintlig bebyggelse eller mark som 
används som campingområde. Etableringen av nya 
bebyggelsegrupper på dagens camping och vid torpen 
ändrar dock karaktären i sitt omedelbara närområde 
vilket ger en mindre påverkan genom att fragmenti-
sera grönkilen. 

Strandskydd
För området norr om befintligt bostadsområde Ådö 
skog gäller 100 meter strandskydd. I Ådöskog är 
strandskyddet upphävt. Söder om Ådö skog gäller 
strandskydd på 300 meter. Planprogrammet är res-
triktivt till bebyggelse nära stranden. Tillägg i bebyg-
gelsen och nya bebyggelsegrupper som föreslås norr 
om Ådö skog finns utanför områden för strandskydd. 
Vissa allmänna anläggningar, som bad- och båtbryg-
gor kan bli aktuella inom områden med strandskydd.  
För att utveckla området söder om Ådö skog behöver 
gällande strandskydd upphävas.

Området söder om Ådö skog är sedan tidigare till viss 
del ianspråktaget för bostadsbebyggelse. Växt- och 
djurliv i strandzonen kommer att inventeras genom 
en strandinventering. Upphävande av strandskydd 
inom Östra Mälarens vattenskyddsområde fattas av 
Länsstyrelsen.

En övergripande målsättning i programförslaget är 
att utveckla och förstärka Ådöhalvön som ett rekrea-
tions- och friluftsområde. Ådöhalvöns naturvärden 
föreslås tillvaratas och lyftas fram som en resurs, både 
för den ekologiska mångfalden och för sitt rekreativa 
och upplevelsemässiga värde. Tillgängligheten till 

strandskyddsområde för allmänheten förbättras bland 
annat genom att allmänna anläggningar, som bad- 
och båtbryggor, föreslås anläggas samt nya gångsti-
gar. Sammantaget bedöms strandskyddets intentioner 
kunna bevaras och förstärkas med programförslaget.

Kulturmiljö och landskapsbild
Det öppna kulturlandskapet är av stort värde och fö-
reslås att bevaras. De ängs- och hagmarker som finns 
inom området säkerställs i förslaget. Historiska sam-
band och förståelsen av kulturlandskapet bevaras och 
utvecklas genom förbättrad tillgänglighet. Utveck-
lingen av nya områden och funktioner föreslås ske 
med utgångspunkt i befintlig landskapsbild. Utblickar 
och vyer stärks vid ett genomförande av planen. Kän-
da fornlämningar kommer att skyddas i kommande 
detaljplanering. 

Vattenmiljö
Idag har befintlig bebyggelse inom programområdet 
enskilda avlopp. Vid detaljplaneläggning planeras 
området att anslutas till det kommunala avloppsnä-
tet vilket bidrar till en minskad belastning på Mäla-
rens vattenområden och våtmarker. Befintliga och 
nya bebyggelseområdens dagvatten ska så långt som 
möjligt omhändertas lokalt. Påverkan på Säbyholm-
sviken väster om Ådöhalvön, ett Ekologiskt särskilt 
vattenkänsligt vattenområde (ESKO), bedöms därför 
inte påverkas negativt. 
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