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Förord
Under våren 2017 uppkom idén att formulera en vision för Ornö. Länsstyrelsen i
Stockholms län genomförde vid den tiden Ö för Ö på Ornö och samlade boende,
markägare och näringsidkare tillsammans med tjänstemän och politiker för att
diskutera olika idéer för öns utveckling och framtid.
I samband med detta bildades ett flertal projekt, vilka är olika i omfattning och
karaktär, men som tillsammans utgör en viktig del av utvecklingen. En del av dem
har redan slutförts och bidrar till att få Ornö att nå sin fulla potential. Andra har
påbörjats eller är kvar i idéstadiet – men med goda förutsättningar att förverkligas.
Tillsammans ger idéerna en god bild av hur Ornö skulle kunna komma att se ut i
framtiden, när det som idag inte är projekt istället har blivit en självklar miljö i
skärgårdslivet.
Ett av projekten som startades upp var ”Ornö 2025 – Visionen”. Initiativet att
skapa en större vision för Ornö togs för att sammanföra alla de mindre projekten
som uppkom genom Ö för Ö och visa på förutsättningarna för en framtid där de
alla kan ingå. Kommunikation, boende och service är områden som överlappar
och tillsammans skapar begränsningar för att boende på Ornö på egen hand ska
kunna driva igenom en större förändring. För att Ornö ska utvecklas och nå sin
fulla potential krävs ett helhetsperspektiv och samverkan mellan flera aktörer - det
är vad vi hoppas att visionen för Ornö ska bidra till.
Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att få fram en vision. Arbetet har sedan
dess drivits av projektgruppen med finansiella bidrag från Länsstyrelsen
Stockholm, Stockholms läns landsting och Haninge kommun. Diskussion har förts
med projektets initiativtagare, möten har hållits med markägare och
planeringsunderlag har analyserats.
Syftet med det här dokumentet är att dels skapa en gemensam grund för de boende
på Ornö gällande öns utveckling, dels att vara ett underlag för framtida planering.
En förhoppning är att dokumentet ska kunna förankras hos Länsstyrelsen
Stockholm, Stockholms läns landsting, Haninge kommun och andra relevanta
aktörer så att visionen kan tas vidare och förverkligas.
Vår förhoppning är att detta idéprogram ska leda till samverkan, engagemang och
handling samt utgöra ett underlag för framtida planering.
Ornö behöver ett större befolkningsunderlag och fler besökare. För att få det krävs
utrymme och förutsättningar för fler bostäder, förbättrade kommunikationer,
bättre och utökad service.

Föreningen Ornöborna, april 2018
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En vision för Ornö
Det är befolkningsunderlaget och besökarantalet som ligger till grund för mycket
annan utveckling, utan tillkomsten av människor till Ornö är det svårt att
förverkliga den övriga utvecklingen. Visionen för Ornö är att ön ska utvecklas och
få en ökad befolkning och ett ökat antal besökare. Förutsättningar finns redan nu
för att en sådan utveckling ska unna ske. Vägar och hus kan byggas,
kommunikationer kan förbättras och service kan etableras.
På Stockholms södra skärgårds största ö finns det plats för förändring; outnyttjad
mark, vacker natur, en rik historia. Men vad som kanske är ännu viktigare är att
boende och brukare på Ornö är intresserade av att se ön utvecklas. Det finns flera
olika idéer för vilken ö Ornö skulle kunna bli i framtiden. En plats där utökad
service möter granskogs stilla tystnad, där de äldre lever jämte den växande
barnkullen, där vägen leder till Sundbys öppna fält, ett välkomnande till
restauranger, gästhamn och aktiviteter i Kyrkviken och ett förföriskt vågsvall vid
Degernäs branta klippor och längs öns stränder. Gång på gång ses färjan angöra
bryggan med alla de människor som vill ta del av vad Ornö har att erbjuda. Här
finns möjligheten att bo på landet långt ut i skärgården men fortfarande med
närhet till fastlandet. En plats i förändring men där det gamla lever kvar i harmoni.
Ingen annanstans i Stockholms skärgård finns den här kombinationen av
förutsättningar som på samma vis möjliggör ett förverkligande av visionen.
Med en gemensam vision, gemensamma krafter och samverkan mellan öbor,
myndigheter och andra intressenter, kan Ornö visa att det går att skapa ett nytt,
modernt men samtidigt lokalt anpassat ö-samhälle i Stockholms skärgård. Ett ösamhälle som kan erbjuda tillgång till en rik natur, historiska kulturvärden, samt
innovativa och hållbara lösningar. Ornö kan statuera ett exempel på hur en
gemensam vision är viktigare än olika viljor på detaljnivå; möjligheterna att se
bortom fallgroparna mot en sammanbindande framtid. Ornö kan visa att det
faktiskt ska kunna gå att leva, bo och verka i skärgården – i framtiden och på
riktigt.
Ö för Ö för effektivare samverkan och lokal delaktighet i skärgården
Ö för Ö är en lokalt förankrad process initierad av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med
Stockholms läns landsting.
Processen samlar alla parter som har ansvar eller verksamhet på kärnöarna och dess
omgivande skärgårdssamhällen i Stockholms skärgård. Syftet är att ta fram projektplaner för
utvecklingsarbete på öarna.
När boende och verksamma samlades genom Ö för Ö lades flera idéer fram för hur Ornö kan
utvecklas och tas in i framtiden. Förslagen är olika i deras omfattning och karaktär, men
tillsammans är de alla en viktig del av utvecklingen. En del av dem har redan slutförts och
bidrar till att få Ornö att nå sin fulla potential. Andra har påbörjats eller är kvar i idéstadiet – men
med goda förutsättningar att förverkligas. Flera projekt omnämns i det här dokumentet i
koppling till beskrivningarna för andra idéer eller förutsättningar. Det kan även gå att läsa om
projekten i större detalj på hemsidan för Ö för Ö:

www.oforo.se/islands/orno
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Förutsättningar för Ornö 2025
Det är många som vill att Ornö ska utvecklas och en grundläggande förutsättning
för utveckling är samverkan mellan olika aktörer. Utifrån de boendes perspektiv
är det viktigt att till den mån möjligt förankra utvecklingen i vad som efterfrågas
på ön. Det här avsnittet beskriver vilka förutsättningar som finns för:
•
•
•

boende
kommunikation
service och fritid

Dokumentet ska vara vägledande och kunna komplettera strategier och riktlinjer
framtagna av kommunen och myndigheter i syfte att nå en utveckling som både
har koppling till regler och lagar och den faktiska efterfrågan på Ornö.
Det är viktigt att komma ihåg att dokumentet inte från början är förankrat i en
konsensus utan syftar till att ta vidare de större områdena för utveckling som
uppkommit genom förarbetet till dokumentet. Syftet är att visa på de
förutsättningar som finns och öppna upp för en dialog om utvecklingen – med
samtliga inblandade. Mycket av det som nämns i efterföljande texter är således
inget som behöver vara skrivet i sten, utan ska snarare ses på som uppslag och
idéer framtagna för att ge en bild av den sortens utveckling som skulle kunna vara
möjlig.
Boende
Visionen om fler boende på Ornö delas av många. Såväl markägare som
offentliga aktörer har uttalat en önskan om utveckling av ny bebyggelse och
organiserat sig och diskuterat frågan under en längre tid.
Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté lämnade år 2011 rapporten ”Nya
bostäder i Stockholms skärgård”. I rapporten ingick området för Kyrkviken som
beskrivs med att ett detaljplanearbete kan sätta igång så snart VA-frågan är löst.
Planen är att exekutivkommittén under 2018 ska fortsätta att inventera
bostadsfrågan under fokusområdet Permanentbostäder i rimliga kostnadslägen.
Under exekutivkommitténs möte i september 2017 togs det upp att det i frågan om
bostäder är viktigt att tidigt i planeringen se till helheten – där kommunikationer
och samhällsservice ingår. Vidare lyftes även kommunernas viktiga roll,
tillsammans med lokalsamhällets drivkraft. Kommunernas roll i processen togs
även upp i rapporten från 2011 där det beskrivs att ”Kommunen har en nyckelroll
för att bostäder för den fasta skärgårdsbefolkningen kan komma till stånd”.
I Haninge kommuns översiktsplan går att läsa att det främst är områden med
befintlig bebyggelse och infrastruktur som bör utökas med ny bebyggelse i form
av helårsbostäder. I översiktsplanen nämns att möjliga områden för ny bebyggelse
har pekats ut i ett gemensamt förslag av de större markägarna, tillsammans med
en ny vägförbindelse. De områden som nämns är:
•
•
•
•
•

Kyrkviken
Vargvik
Hässelmara-Skinnardal
Lättinge
Kymmendö
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Utöver ovan områden så finns det även planer och tankar kring:
• Degernäs
• Mörbyfjärden
• Norra Ornö
I delen ”Områden att utveckla” i slutet av dokumentet kommer ovan områden att
beskrivas tillsammans med deras respektive möjligheter för bebyggelseutveckling
utifrån de förutsättningar som nämnts i övriga avsnitt.
Fokus på helårsboende

I flera olika strategiska dokument för skärgården, däribland Haninge kommuns
översiktsplan och den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS),
står det att bebyggelse för permanent bosättning prioriteras. Den typen av boende
skapar bättre underlag för att hålla Ornö levande i form av att den ger ett utökat
underlag för service och kommunikationer på ön.
För att kunna säkerställa ett livskraftigt ö-samhälle skulle den fasta befolkningen
behöva utgöra 400-600 personer – jämfört med nuvarande siffra på ca 260
personer. Det ska också sägas att kategoriseringen av olika boendeformer inte är
självklar. Även delårsboende kan till stor del bidra till underlag för service, men
räknas inte till samma grupp som helårsboende. Det är fortsättningsvis nödvändigt
att påpeka att trots ett fortsatt fokus på helårsboende så är det troligt att även
ytterligare fritidsboende kommer att byggas ut baserat på den efterfrågan som
finns. En sådan utveckling behöver inte vara negativ så länge den förhåller sig
rimlig i storleken till utbyggnaden av helårsboende.
Bebyggelsetyp

Den primära inriktningen för bostadsbyggandet bör vara enskilda friliggande hus
på hela ön. Nya bostadsområden i form av villor, eller grupphusbebyggelse, är
inte lika eftertraktat. För att skapa möjligheter för ett varierat befolkningsunderlag
skulle flerbostadshus kunna byggas för ungdomar och äldre. Då förslagsvis i
hyresrättsform för att vara ekonomiskt attraktivt för de båda grupperna.
Samtidigt som en utveckling och förändring efterfrågas så vill många bibehålla
Ornös karaktär som den är idag. Det är därför viktigt att inte göra radikala
förändringar – till utformning eller i storlek. Att följa ett bebyggelsemönster likt
det som redan finns på ön är att föredra. Sett till Ornös storlek och nuvarande
exploateringsgrad är det mycket möjligt att bebygga ön men samtidigt bibehålla
det lugn som finns idag.
Inte endast ny bebyggelse

Ytterligare ett alternativ är att se på möjligheterna som kan ges av det befintliga
byggnadsbeståndet. För ett ökat underlag för service året runt skulle befintliga
fritidshus kunna byggas om till permanentstandard. I den enkät som genomfördes
av Ornöborna år 2011 svarade knappt 40 procent av de fritidsboende ja på frågan
om de skulle kunna tänka sig att bosätta sig på Ornö. I samband med de
förändringar som nämns i det här idéprogrammet är det mycket tänkbart att den
andelen skulle kunna öka i framtiden.
Ännu en punkt som rör både dagens boendesituation på Ornö och öppnar upp för
en framtida diskussion är upplåtelse av arrende genom de markägare som finns på
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ön. Upplåtelse av arrende ger markägaren större kontroll över marken jämfört
med om samma mark skulle styckas av. Samtidigt så bör det noteras att
arrendetagaren är beroende utav markägarens intressen och vilja, något som kan
ge en effekt på dennes inställning till frågor som rör öns utveckling.
Sammanfattningsvis så är upplåtelse av arrenden en fortsatt fungerande form för
boendeutvecklingen på Ornö, förutsatt att de baseras på avtal som inte begränsar
arrendetagarens vilja till att engagera sig eller vara delaktig i öns utveckling.
Vatten och avlopp (VA)

I Haninge kommuns VA-översikt från 2012 står det att det i skärgården finns
samlad bebyggelse med behov av gemensam VA-försörjning (VA-översikt,
sammanfattning). Kommunens VA-plan utvecklar detta med en
prioriteringsmodell för bedömning av behov och möjligheter till kommunal
anslutning. Skärgården bedöms i stort kunna tillgodose behoven genom enskilda
eller gemensamma anläggningar med stöd från bland annat kommunens VArådgivning. Även om Haninge kommun inte ansvarar för utbyggnaden så är det
önskvärt att kommunen ser det strategiska värdet i att vara behjälplig i frågan.
Utifrån nämnd prioriteringsmodell beskrivs Ornös olika områden enligt nedan:
•

Typområde 4 med medelmåttiga behov av samlad VA-lösning och små
möjligheter till kommunal VA-anslutning: Kyrkviken, Östra
Hässelmara/Skinnardal, Ornöboda-Söderviken.

•

Typområde 5 med små behov av samlad VA-lösning och små möjligheter
till kommunal VA-anslutning: Torsnäsudd, Lättinge, Sundby,
Mörbyfjärden, Mefjärd, Fiversätra, Fåglarö.

Haninge kommuns VA-policy innebär att de i skärgården ska eftersträva
långsiktigt hållbara enskilda, ibland i form av samfällda, VA-lösningar.
Långsiktigheten i VA-frågan är väl värd att betona då den kan komma att
förändras i takt med Ornös utveckling. Trots att både behov och möjligheter till
samlade respektive kommunala VA-lösningar idag är medelmåttiga eller små så
kan de ändras allt eftersom ny bebyggelse tillkommer. Det är därför nödvändigt
att redan idag fråga sig hur en sådan förändring och framtid planeras för. De val
som görs innebär påföljder för de framtida förutsättningarna. Långsiktighet och
hållbarhet i planeringen kräver att det finns en medvetenhet för vad den framtida
utvecklingen kommer att förutsätta och kräva.
Strandskydd

Närheten till vatten är ett mycket centralt värde vid en utflytt till skärgården. Det
går inte att separera vattnet från skärgårdslivet, vilket gör att bestämmelserna
kring strandskyddet blir en naturligt relevant del i diskussionen kring boende i
skärgården. Strandskyddet finns dels för att möjliggöra det rörliga friluftslivets
tillgång till stränderna, dels för att trygga ett djur- och naturliv i samma områden.
Utöver det generella strandskyddet på 100 meter från kustlinjen kan Länsstyrelsen
besluta om ett utvidgat strandskydd upp till 300 meter. Med grund i att
Stockholms skärgård är ett lagstadgat riksintresse så har stora delar av den ett
utvidgat strandskydd. Beslut om utvidgat strandskydd för Haninge kommun togs
år 2014. För Ornö gäller ett utvidgat strandskydd för större delen av ön med
undantag för områdena kring Kyrkviken, Lättinge, Hässelmara, Sundby
naturreservat, samt de detaljplanerade områdena Mörbyfjärden, Ornöboda och
Söderviken. Vid genomförande av detaljplaner tas strandskyddsbestämmelserna
med i planen.
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Dispens från strandskyddet kan ges
utifrån en rad särskilda skäl som inte
ska kunna äventyra strandskyddets
huvudsakliga syften (se Miljöbalken 7
kap. 18 §). I jämförelse med andra
allmänna eller enskilda intressen är
strandskyddet ett intresse som är
starkt och undantag från det ska
tillämpas med stor restriktivitet. Vid
en prövning om dispens kan
proportionalitetsprincipen tillämpas,
alltså att den enskildes rätt att
använda mark eller vatten inte
inskränks längre än att syftet med
strandskyddet tillgodoses. En
prövning om dispens från
strandskyddet kan inte utgå endast
från proportionalitetsprincipen utan
behöver grund i ett eller flera av de
särskilda skäl som nämns i miljöbalken.

Miljöbalken 7 kap. Skydd av områden
13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar
och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten. Lag (2009:532).
14 § Strandskyddet omfattar land- och
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid
normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att
utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter
från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa
något av strandskyddets syften.
Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska
gälla omedelbart även om det överklagas. Lag
(2009:532).

I beslutet för utvidgat strandskydd i Haninge kommun nämns att samtidigt som
delar av Stockholms län är högexploaterade finns det delar av skärgården som
delvis möter motsvarande problem som glesbygdsområden i andra delar av landet.
I samma beslut nämns även Länsstyrelsens syn på betydelsen av kärnöar:
”Därutöver bedömer Länsstyrelsen att det kan vara lämpligt att hänsyn tas till
behovet av fortsatt utveckling och permanentbosättning inom områden lämpliga
för detta på vissa regionalt utpekade kärnöar. Kärnöarna har förutsättningar för,
eller bör kunna erbjuda, samhällsservice och infrastruktur” (Länsstyrelsen
Stockholm A, 2014, s. 7)
Det är angeläget att boende och företagande framöver kan utvecklas utan att
komma i konflikt med strandskyddets syften. Att skydda stränder från att bli
överexploaterade och att bevara djur- och naturliv är två idéer som sammanfaller
väl med både strandskydd och synen på Ornös utveckling. Som syns bland Ö för
Ö-projekten finns det ett spritt intresse av att ta tillvara på öns naturvärden. Trots
att grundidéerna med strandskyddet kan återfinnas i synen på Ornös utveckling
kan tillämpningen av juridiken tolkas olika. För en framtida utveckling av Ornö är
det viktigt att det finns en tillgänglig och tydlig kommunikation mellan berörda,
kommun och Länsstyrelse i denna fråga.
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Riksintressen

Sett till riksintressen är Ornö unikt för Stockholms skärgård. Ingen annan kärnö
har så mycket oexploaterad mark som inte samtidigt täcks in av olika riksintressen
(se kartan på nästa sida). De två riksintressen som täcker in hela Ornö,
tillsammans med Stockholms övriga skärgård, är riksintressena för rörligt
friluftsliv och för högexploaterad kust. Dessa beskrivs utifrån Miljöbalken 4 kap.
1+2§§, respektive Miljöbalken 4 kap. 4§. Lagarna beskriver vad som gäller för
exploatering i de områden som är av
Miljöbalken 3 kap.
riksintresse. Det är väsentligt att påpeka lagens
syfte till att inte hindra utvecklingen i områdena. Grundläggande bestämmelser
Utöver de riksintressen som nämnts för Ornö
som helhet finns det andra riksintressen som
täcker in mindre delar. Både Sundby och
Kymmendö omfattas av riksintressena för
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv vilka
alla beskrivs enligt Miljöbalken 3 kap. 6§.
Därtill kan nämnas att en liten del av centrala
Ornö i höjd med Hässelmara täcks in av
riksintresset för anspråk Natura 2000
Habitatdirektivet – något som även gäller för en
del områden vid Ornös sydligaste spets.

för hushållning med mark- och
vattenområden

6 § Mark- och vattenområden
samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter skall särskilt
beaktas.
Områden som är av riksintresse

för naturvården, kulturmiljövården
Sammantaget så är det en relativt liten del av
eller friluftslivet skall skyddas mot
Ornö som täcks in av riksintressen i jämförelse
åtgärder som avses i första
stycket.
med övriga skärgården. Även om det inte
ensamt kan utgöra ett resonemang för varför
Ornö är en lämplig plats för utveckling av bostäder så kan det ändå sätta frågan i
perspektiv – om inte på Ornö, var i skärgården skulle det annars kunna finnas
utrymme för en sådan utveckling?
Miljöbalken 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa
områden
Områden som i sin helhet är av riksintresse
1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i
områdena, i sin helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får
komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för
totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för
anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 §
andra stycket. Lag (2001:437).

I samband med beslutet om utvidgat strandskydd gjordes även en
värdebeskrivning av Haninge kommuns olika delar. Här beskrivs Ornö, med dess
stora skogar och omväxlande natur, ge goda förutsättningar för friluftsliv och
rekreation. Idag består södra Ornö till stor del av Sundby naturreservat där en del
också är ett Natura 2000-område. Även andra utspridda, mindre områden av Ornö
är områden med nyckelbiotoper eller naturvärden, vilka kan återfinnas i karta på s.
11. Det pågår en diskussion om att göra om ett av dessa områden till ytterligare ett
naturreservat.
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Sundby naturreservat bildades genom en överenskommelse mellan kommunen
och markägaren vid tiden. För att marken skulle avläggas till att bli naturreservat
skulle Mörbyfjärden bebyggas. En sådan avvägning kan ge exempel på vilken syn
som skulle kunna finnas på utvecklingen av Ornö. Samtidigt som en del av ön
skyddas från framtida exploatering så möjliggörs en annan del för just det. Det
kan leda till en balanserad och konsekvent utveckling av öns olika resurser –
naturliga som sociala.
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Kommunikation
Som kärnö har Ornö idag sin replipunkt på Dalarö och är mycket beroende av en
fungerande färjetrafik för att livet på ön ska fungera smärtfritt. Färjan till och från
Ornö har diskuterats under en lång tid i flera led och hanterades senast under
2017. Det är viktigt att frågan hela tiden hålls aktuell och blir betonad i dess värde
för Ornös framtida utveckling. Utöver den process som har föregåtts färjan så
beskriver avsnittet om kommunikation även möjligheterna för utveckling av
vägarna på Ornö, samt den pågående utbyggnaden av fibernätet.
Kärnöar
Kärnöarna i skärgården bedöms ha förutsättningar för ett utbud av samhällsservice och infrastruktur,
vilket möjliggör en långsiktig och robust samhällsstruktur som säkrar grundläggande förutsättningar
för fastboende och näringslivsutveckling. De fungerar dessutom som servicepunkter för befolkningen
på de omgivande öarna samt för turism och friluftsliv. Kärnöarna saknar vägförbindelse till fastlandet
genom bro, tunnel eller statlig färja och försörjs därför med en bastrafik av kollektivtrafik, vilket
möjliggör resor till och från fastlandet året runt.
Förhållningssätt
• Lokalisera ny permanent bebyggelse på kärnöar till byar och samhällen med en samlad bebyggelse
samt med ändamålsenlig anslutning till anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering.
• Främja ett varierat utbud av bostäder.
• Planera för flexibla lösningar där bebyggelsen kan inrymma flera funktioner som ändras över tid.
• Anpassa bebyggelsen efter tillgången till sötvatten och till känsliga maritima miljöer. Gör en
avvägning utifrån lokala förutsättningar.
• Säkerställ en bastrafik för kärnöarna som gör det möjligt att resa till och från fastlandet varje dag,
året runt.

Färjan

Färjetrafiken med bilfärja till Ornö bedrivs idag av Ornöfärjans
samfällighetsförening, som upphandlar driften genom en entreprenör. Det här
upplägget har använts sedan färjans drift påbörjades och samfälligheten erhåller
statsbidrag för verksamheten. År 2014 lämnade Ornöfärjans samfällighetsförening
en anhållan om genomförande av utredning av färjan till Trafikverket. Detta dels
på grund av en osäkerhet kring huruvida samfälligheten fortsatt kommer att
erhålla anbud för driften, dels på grund av en alltför stor ekonomisk omfattning
för en lekmannastyrelse att hantera. Dagens färjedrift erbjuder idag flera avgångar
och relativt hur det kan se ut på andra platser så kan turtätheten beskrivas som
god. År 2017 transporterade Ornöfärjan 70000 bilar och 150000 passagerare. Med
det sagt bör dock efterfrågan av ytterligare utveckling på intet sätt förminskas.
Det kan nämnas att diskussionen kring färjan har varit uppe tidigare, vilket kan
ses beskrivet i detaljplanen för Mörbyfjärden från 1962. Där nämns att frågan om
färjan har behandlats i särskild utredning och att kapaciteten på färjan måste
flerdubblas. I dokumentet föreslogs en omlokalisering av färjeläget från
Hässelmara till Mörbyfjärden, samt att en omlokalisering på fastlandssidan även
borde vara aktuell till följd av svårigheter att bygga ut färjeläget i Dalarö till att
uppehålla en rimlig kapacitet.
Till följd av samfällighetsföreningens anhållan om utredning kom Trafikverket
2015 ut med ett förändringsärende där de föreslår att färjelinjen ska övergå från
enskild till allmän. Det nämns i ärendet att en orsak till bristen på stora
utbyggnadsplaner på Ornö skulle kunna bero på de relativt dåliga förbindelserna
till fastlandet, något som påverkar möjligheten för permanent bosättning. Som en
uppföljning på förändringsärendet genomfördes en mer fördjupad

13

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som syftade till att belysa den omgärdande
problematiken för färjedriften samt vilket utrymme som finns för hantering av
brister och behov. Studien utgavs i juli 2017 och redogjorde för åtgärder på kort
(2017-2021) och lång sikt (2022-) för att kunna säkerställa en hållbar
trafiksituation.
De långsiktiga åtgärderna
centrerades kring färjans
driftform och en omlokalisering
av färjeläget på fastlandet. I
studien finns en genomgång av
olika färjelägen utifrån deras
möjligheter för en sådan
omlokalisering. Då ett
helhetsperspektiv behövs för
beslut om de framtagna
utredningsalternativen så lämnar
Trafikverket över frågan till
Länsstyrelsen i Stockholm.
Ytterligare utredningar kan
sannolikt komma att behöva
göras i framtiden. Trafikverket
framlägger att åtgärdsvalsstudien
kan användas som underlag för
Länsstyrelsens arbete och
revidering av länsplanen. De tre
utredningsalternativ som
identifierats av Trafikverket
beskrivs i textrutan intill.

Utredningsalternativ i Trafikverkets ÅVS
UA1. Ordna en alternativ färjelinje som i första hand används för
tung trafik. Färjelinjen föreslås få en tur t/r under vardagar mellan
Söderby brygga och Hässelmara.
Investeringskostnaden för utredningsalternativet beräknas till 15 Mkr
vilket omfattar nya rampanslutningar till befintligt tonnage.
Uppskattad ökad driftskostnad för att köra färjan är 1 Mkr/år.
UA2a. Ordna en alternativ färjelinje för tung trafik till/från Söderby
brygga. Anpassning av färjelägena så att exempelvis Trafikverkets
färjerederi kan lämna anbud.
Investeringskostnaden beräknas till 55 Mkr vilket dels omfattar nya
rampanslutningar för skeppning av tung trafik från Söderby brygga
likt UA1, vilket bedöms kosta 15 Mkr, och dels anpassningen av
färjelägena i Dalarö och Hässelmara för att möjliggöra andra
operatörers färjor, vilket bedöms kosta 40 Mkr. Den ökade
driftskostnaden för skeppningen av tung trafik från Söderby bedöms
liksom i UA1 kosta 1 Mkr/år.
UA2b. Anpassning av färjelägen så att färjelinjen kan bli allmän och
drifthållas av Trafikverkets färjerederi.
Investeringskostnaden beräknas till 40 Mkr vilket omfattar
anpassningar av färjelägena i Dalarö och i Hässelmara. Den årliga
driftskostnaden bedöms bli 5 - 8 Mkr högre jämfört med enskild drift.

I Haninge kommuns översiktsplan nämns att färjan är under utredning, varför inga
nya färjelägen är utpekade i planen. Vad som även nämns är att kommunen
kommer att ”lyfta frågan om hur trafikförsörjningen till Ornö och Utö kan tryggas
på lång sikt”. Frågan har även tagits upp i Haninge kommunstyrelse. I
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kommunstyrelsens protokoll från 2016-12-12
står det under ”Remiss: Svar på Länsstyrelsens
förfrågan om prioriterade åtgärder samt
avgränsningssamråd för
miljökonsekvensbeskrivning inför ny länsplan
för transportinfrastrukturen 2018-2029” att
Ornöfärjan ingår bland föreslagna objekt, vilka
Kommunstyrelseförvaltningen anser är
”prioriterade åtgärder som har stor nytta i
förhållande till åtgärdernas kostnad och är väl
avvägda mot andra åtgärder”. Vidare går det att
läsa i kommunstyrelsens protokoll från 201705-29, ”Underlag från
kommunstyrelseförvaltningen inför budget
2018-2019”, att kommunen kommer att ”lyfta
frågan om trafikförsörjningen till Ornö och Utö
bryggor på lång sikt” – något som även står med
i Haninge kommuns översiktsplan. Vidare går
att läsa:
”För att kommunen ska kunna vara en aktiv part
i processen att långsiktigt säkerställa
trafikeringen i skärgården är bedömningen att vi
också bör vara beredda att finansiera egna
utredningar som komplement till trafikverkets
utredningar. Medel för detta bör 2018 avsättas
om 300 tkr.”

Förslag på färjelägen fastlandet som
nämns i Trafikverkets ÅVS:
•

Dalarö Hamn

•

Askfatshamnen

•

Ösbybro/Lövliden

•

Gålö

•

Berga/Vitså

•

Söderby brygga

Alternativen diskuteras utifrån deras
genomförbarhet och måluppfyllelse och
tilldelas en färg i en tregradig skala
utifrån nedan kategorier.
Genomförbarhet
•

Investering färjeläge

•

Rådighet markägande

•

Hinder kultur/miljö

Måluppfyllelse
•

Restid färja

•

Påverkan trafiksäkerhet

•

Förutsättningar hållbara
transporter

•

Förutsättningar biltrafik

•

Förutsättningar tung trafik

•

Närhet till service

I det slutgiltiga remissvaret som har lämnats av
Haninge kommun till Länsstyrelsen i Stockholm gällande länsplanen så finns inte
färjelinjen med som en prioriterad åtgärd. Frågan om färjans drift är
grundläggande för den övriga utvecklingen. I Trafikverkets förändringsärende för
färjedriften nämns hur en bidragande orsak till begränsade byggplaner på Ornö
skulle kunna vara de relativt dåliga förbindelserna till fastlandet. Det är viktigt att
frågan i framtiden inte glöms bort utan prioriteras som en högst nödvändig åtgärd
för att säkerställa ett levande samhälle för Ornö.
Som det ser ut idag är både vägen på fastlandet och Ornö statligt ägd, men den
enskilda färjelinjen gör att sträckan som helhet bryts av. Detta får i sin tur
konsekvenser såväl för matchning av kollektivtrafik som för sjuktransporter som
inte har haft möjlighet att betala färjans avgift och ta sig till Ornö. En del av
Länsplanens syfte är tillgänglighetsanpassningar inom åtgärdsområdet för
kollektivtrafik. Målet är att alla resenärer ska kunna ta sig smidigt till och från
kollektivtrafiken och enkelt skifta transportmedel vid bytespunkter. Även RUFS
nämner behovet av att samordna kollektivtrafiken på land och till sjöss via
replipunkterna för att säkerställa goda och attraktiva bytesmöjligheter. Vidare
nämns hur transportsystemets utveckling och bebyggelseutvecklingen bör
samplaneras för att på så vis skapa ett transportsystem som är både resurseffektivt
och hållbart. Hållbarhet är ett nyckelord i diskussionen kring Ornös färja, där
dagens situation medför implikationer för de ekonomiska, ekologiska och sociala
aspekterna av hållbarheten. En omplacering av fastlandets replipunkt skulle kunna
innebära en kortare sträckning, medförande en lägre driftkostnad och en lägre
ekologisk påverkan.
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Vägar

Utöver vad som redan är beskrivet för vägen ut till Ornö så finns det mer att
utveckla väl på ön. Vägnätet på Ornö utgörs av en huvudled med statlig
väghållare samt flera mindre enskilda vägar (se karta på nästa sida). Huvudleden
sträcker sig från färjeläget i Hässelmara, upp till Skinnardal och därifrån ner öns
mitt till Kyrkviken på andra sidan, ner mot Sundby och ut mot Lättinge där vägen
slutar. De enskilda vägarna på ön erbjuder en sträckning till flera andra områden
på ön så som: Svinåker, Fiversätra, Åvassa, Degernäs och Mörbyfjärden. Det
saknas idag en väg som kopplar ihop områdena Ornöboda och Söderviken,
belägna på Ornös norra del, med resten av Ornö.
Som nämnts tidigare finns det beskrivet i Haninge kommuns översiktsplan att en
ny vägförbindelse har pekats ut av de större markägarna, tillsammans med
potentiella områden för ny bebyggelse. Förslaget är att vägen som idag sträcker
sig längs med öns östra sida skulle förlängas till Ornöboda och Söderviken för att
därefter kopplas ihop med vägen som sträcker sig längs med öns västra sida. Ett
ytterligare förslag som ännu inte är omnämnt är att bygga ut den statliga
huvudleden på ön, från dess slut i Lättinge upp till Mörbyfjärden. Dessa två
förändringar skulle tillsammans bilda en åtta som ger en mycket utvecklad
tillgänglighet till öns olika områden. De områden som då skulle bli anslutna skulle
ges möjlighet att ta del av öns framtida utbud av service och aktiviteter. En
förlängning av dagens huvudled skulle även kunna innebära att en del vägar som
idag är enskilda skulle tas över av Trafikverket, ledande till minskade kostnader
och ansvar för lekmannaföreningar. Utöver kopplingar till de bostadsområden
som redan finns på Ornö skulle föreslagna förändringar i vägnätet skapa goda
förutsättningar för utveckling av nytt boende i områden som inte tidigare har varit
tillgängliga. I och med att dessa nya vägsträckningar är stora i deras omfattning
kan det vara en idé att börja med en av de föreslagna förändringarna för att
därefter utvärdera och diskutera en fortsättning av utvecklingen.

16

17

Fiber

Vid årsskiftet 2013/2014 bildades Ornö Fiber Ekonomisk förening. Målet med
föreningen är att främja medlemmarnas intressen genom att bygga och äga ett
stabilt fibernät som kan ge uppkoppling till hushåll på Ornö och omkringliggande
öar. Projektet genomförs med bidrag från Post- och Telestyrelsen,
Jordbruksverket, Haninge kommun samt insatser från föreningens medlemmar.
Utöver detta tillkommer ideella arbetsinsatser. I februari 2018 hade föreningen
runt 550 medlemmar och ytterligare över 100 intresserade. Vid samma tid hade
200 hushåll fått en fungerande anslutning och genom samförläggning med
pågående VA-projekt kan ytterligare 80 hushåll få fiber inom kort. Insatserna har
lett till förläggning av 15 km landkabel, 6,5 km sjökabel och totalt 290 mil
fibertråd. Ornö bygdegård och gästhamnen i Kyrkviken får deras anslutning
genom Ornö Fiber.
I skrivande stund är Ornö Fiber i full gång med fortsatt utbyggnad av fibernätet
till alla intresserade fastigheter på Ornö och kringliggande öar. Utbyggnaden
beräknas vara genomförd i slutet av 2019, då närmare 900 fastigheter kommer
vara anslutna till fibernätet. Möjligheterna till att vara uppkopplad är en viktig del
av infrastrukturen och en förutsättning både för mångas vardagliga liv och
arbetsliv.
Service & fritid
Som har nämnts tidigare så har det efter Ö för Ö uppkommit flera former av
service under 2017. Det finns idag en mack och minilivs i Kyrkviken, en
parkering bara ett stenkast därifrån och en elpodtaxi som erbjuder ett miljövänligt
transportsätt för att ta sig runt på ön. Genom mack och minilivs kan alltså
drivmedel, enklare dagligvaror, tobak och tillbehör till båtliv erbjudas. Sedan
tidigare finns det även en brödbod och en kiosk som är öppna under
sommarhalvåret - därutöver så finns Ornö krog i Kyrkviken. Utöver den ordinarie
verksamheten så serveras även skolmaten här.
Kyrkviken, som blivit beskrivet tidigare, skulle i framtiden kunna utvecklas till att
bli en central punkt på Ornö där ett varierat utbud av varor och tjänster samlas,
tillsammans med människorna som nyttjar dem. Det är således viktigt att
poängtera hur viktigt det är att utvecklingen för service samspelar med den för
kommunikationer. För att skapa en god tillgänglighet till ett framtida utbud av
service behövs goda kommunikationer – såväl på ön som med det kringliggande
området. Ett exempel på hur service och kommunikationer kan samspela är hur en
marina på Ornö både skulle skapa ytterligare underlag för service och utgöra en
grund för kommunikationsmöjligheter. Sett till den stora delen orörd kust kan det
i Ornös fall även vara aktuellt med flera marinor. Den västra sidan av Ornö skulle
kunna utvecklas till att inte endast ge plats för ett färjeläge på lämplig plats utan
även hamn med godsmottagning, varv och marina.
Det fanns tidigare ett större utbud av dagligvaror på Ornö med tre stycken butiker,
ett utbud som idag är reducerat till ovan nämnd minilivs med ett basutbud under
begränsade tider. I takt med att resten av Ornö utvecklas är det möjligt att
servicebutiken vid Mörbyfjärden åter tas i bruk tillsammans med nya innovativa
lösningar som passar en skärgårdsbefolkning. I det fall där färjeläget skulle
förflyttas från Dalarö och butiken som ligger där skulle behovet av en
butikslösning på Ornö öka.
Det finns idag både skolundervisning för årskurserna 1-5, och förskola på ön.
Under den senaste perioden har antalet barn i både skolan och förskolan ökat.
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Äldre elever är i första hand hänvisade till Dalarö skola. All undervisning utom
träslöjd och en lektion idrott bedrivs på Ornö. Träslöjd pågår under halva läsåret
och förskolebarnen åker en förmiddag varannan vecka till Dalarös ateljé där
skapande verksamhet sker. På Ornö finns även fritidsverksamhet som alla
skoleleverna går på.
Utöver vad som redan har nämnts inom området för kommunikation så finns det
ytterligare idéer om vad Ornö skulle kunna erbjuda i förhållande till den
omkringliggande skärgården. Utbudet av gästhamnar för besökande är idag
begränsat och skulle kunna utökas. Besöksnäringen faller väl samman med Ornös
övriga utveckling. I och med att service utökas och kommunikationer förbättras är
en naturlig följd att även turismen på Ornö kommer att öka i storlek. Även om det
inte behöver vara ett primärt mål så kan det hjälpa till att hålla ön levande. En
annan idé är att skapa en hamn och godsmottagning vilket idag saknas. Med
fördel kan det i anknytning till den placeras andra verksamheter som kan dra nytta
av varandra. Exempel på sådana verksamheter kan vara servicecenter eller
företagscentrum. Det finns dessutom projekt inom Ö för Ö som skulle kunna
lokaliseras till en ny hamn, till exempel GeoBio-center eller en resursbank.
Andra Ö för Ö-projekt kan bli del av ett framtida Ornö som erbjuder flera olika
möjligheter till fritidsaktiviteter för den utökade befolkningen. Kultur-, natur- och
träningsintressen ska alla kunna kombineras och erbjudas på ön. I det längre
perspektivet är det viktigt att se till en möjlig framtida efterfrågan inte bara på tak
över huvudet utan även aktiviteter utanför hemmet.
Arbetstillfällen
En effekt av all den utveckling som skulle kunna genomdrivas inom ramen för de
områden som beskrivits i dokumentet är tillkomsten av nya arbetstillfällen. Dessa
kan dels vara mer tillfälliga i deras form när en ny väg tar form eller hus byggs.
De kan dels även vara mer långvariga och direkt kopplade till Ornö i och med
arbetskraften som behövs till den service som föreslås i idéprogrammet; marina,
butik, restaurang, skola. Det ska därmed finnas en möjlighet för dessa människor
att i framtiden både kunna bo och arbeta på Ornö. Annan näringsverksamhet
gynnas också av utvecklingen. Förbättrade kommunikationer skapar möjligheter
inte bara för transporter till fastlandet utan också transporter från fastlandet till ön
för de som jobbar där. Samtidigt så kan tekniska lösningar med en förbättrad
digital infrastruktur hjälpa till inom samtliga områden – inte minst för personer
som har möjligheten att jobba hemifrån.
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Områden att utveckla
I boendeavsnittet nämndes områden som tidigare har pekats ut för potentiell
utveckling. I följande del kommer områdena att beskrivas tillsammans med deras
respektive möjligheter för bebyggelseutveckling utifrån de förutsättningar som
redan har nämnts. Med undantag för Kymmendö så omfattas områdena av det
generella strandskyddet om 100 meter, i jämförelse med övriga Ornö skärgård Det
finns ett antal faktorer som är grundläggande för boende i skärgården och Ornö är
inget undantag. Regler och tekniska frågor för till exempel hantering av vatten
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och avlopp är centralt vid bebyggelse. Det är dock viktigt att också ta hänsyn till
sociala förutsättningar och mjukare värden vid planering för öns framtida
utveckling. Det kan vara lätt att glömma bort dessa värden i arbetet med att ta
fram konkreta planförslag, där ekonomi och juridik ofta blir styrande.
Kyrkviken-Vargvik
Kyrkviken är den plats på Ornö idag som närmast kan beskrivas som ett centrum
på ön – om inte sett till den geografiska placeringen så till vad som finns på
platsen. Utöver kyrkan som har gett upphov till områdets namn så finns där öns
enda skola, krog, mack, bygdegård och butik. Under sommarhalvåret finns där
också en brödbutik som säljer nybakat bröd. Intill kyrkan ligger den nybyggda
parkeringen och i viken finns ett antal båtplatser. Sjöräddningen har en station i
Kyrkviken tillsammans med plats för en helikopter. Det kan vara bra att ha den
sortens verksamhet i åtanke när det planeras för eventuella förändringar nere vid
vattnet. Landområdet som sträcker sig längs med Kyrkviken i sydöstlig riktning är
detaljplanerat sedan 1962 och ska enligt planen användas för
sportstugebebyggelse.
Det har sedan en tid tillbaka funnits planer på att en ny detaljplan ska uppföras på
Kyrkmalmen, vid vägen norr om kyrkan. När Länsstyrelsen år 2011 gav ut
rapporten ”Nya bostäder i Stockholms skärgård” så beskrevs det för
planeringsfasen att detaljplanearbetet kunde påbörjas så snart som VA-frågan blev
löst. Där nämns även att om vattenfrågan inte går att lösa för den aktuella platsen
skulle en alternativ plats kunna ses över istället, exempelvis Västanvik längre
norrut. Projektet Kyrkviken Ornö VA har sedan tidigare överklagats till Markoch miljööverdomstolen som inte gav prövningsrätt till överklagan. Det är därmed
möjligt att planeringsarbetet för Kyrkmalmen skulle kunna fortskrida.
Vargvik, det område som följer vägen söderut från Kyrkviken, är idag relativt
bebyggt i koppling till vattnet, med undantag för Lervassaholmen. För en
fortsättning på bebyggelsetypen med friliggande hus skulle därför bebyggelsen i
Vargvik med fördel förläggas till den västra sidan av vägen.
Hässelmara-Skinnardal
Hässelmara och Skinnardal är områden som är belägna på Ornös västra sida. Det
är i Östra Hässelmara som färjan lägger till idag. Från färjeläget sträcker sig den
allmänna vägen upp till Skinnardal där den övergår i enskild drift. På den västra
sidan om vägen mot vattnet finns det en del tomter både i direkt koppling till
vattnet och en bit upp från strandkanten. Flertalet är belägna inom gränsen för det
generella strandskyddet. Längs med vägens östra sida finns en del platser som
skulle kunna bebyggas eller styckas av i mindre tomter, utan att omfattas av
strandskydd. I väster kantas vägen av en bergsbrant som sträcker sig genom
området i nordlig riktning – något som skulle kunna riskera att försvåra för
bebyggelse på vissa platser.
Haninge kommun har i deras naturkatalog pekat ut en del av Silverberg som ett
område med ett regionalt naturvärde. Fortsättningsvis kan nämnas att
Länsstyrelsen i värdebeskrivningen inför beslut om utvidgat strandskydd år 2014
beskrev hur det i området finns stensättningar med ett unikt värde för Stockholms
skärgård. Det här är något som skulle kunna leda till att utfallet av ny bebyggelse
begränsas till delar där det är svårare att bygga utifrån de naturliga
förutsättningarna, eller med ett ökat avstånd till vattnet och därmed minskad
attraktivitet i läget.
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Lättinge
I slutet av Varsnäsfjärden på Ornös sydvästra del ligger Lättinge. Det är också här
som den allmänna vägen slutar. Den föreslagna nya vägdragningen skulle fortsätta
dagens vägslut för en sträckning upp till Mörbyfjärden – en förändring som
sannolikt skulle kunna öppna upp området för en bättre genomströmning och
bättre möjligheter både för boende och eventuell näringsverksamhet. I sydlig
riktning ner från Lättinge sträcker sig Brunnsviken, med gästhamn och varv på
den västra sidan. På motsatt sida av varvet ligger Ornö Skärgårdshotell, som har
hållit öppet sedan hösten 2017. Även i den här riktningen, från Lättinge och längs
med Brunnsviken, finns det möjligheter att förtäta bebyggelsen.
Kymmendö
På Kymmendö finns det idag en butik som har öppet under sommarhalvåret och
en del olika företagsverksamheter. Som redan har nämnts så omfattas ön dels av
riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Därtill så gäller det
utvidgade strandskyddet om 300 meter för hela ön. Öns geografi innebär att det
endast är ca 0,0385km2 som inte är strandskyddat område. Kymmendö omnämns i
Haninge kommuns översiktsplan som ett alternativ för bebyggelse om det finns
motiv för det. Det är viktigt att se på öns utveckling i förhållande till Ornö.
Kymmendö arbetar idag med att få bättre möjligheter till båtplatser och
bilparkering i Dalarö men bägge delarna är något som skulle kunna tillhandahållas
av Ornö i framtiden. Med önskad utbyggnad av båtplatser, ett utvecklat vägnät
och en minskad restid med färjan till fastlandet skulle Ornö kunna bli en
hemmahamn inte bara för Kymmendö utan för samtliga omkringliggande öar och
den sydöstra skärgården.
Andra områden
Utöver de områden som nämnts hittills så finns det andra områden som skulle
kunna bli aktuella för bebyggelse. Ett sådant område är vid Mörbyfjärden genom
en fortsättning på befintlig bebyggelse i Bodal. Det är även här som den
föreslagna vägen skulle dras i sydlig riktning för att knyta an till det befintliga
vägslutet i Lättinge. Den här typen av bebyggelse stämmer väl överens med vad
som nämns i Haninge kommuns översiktsplan om koppling till befintlig
bebyggelse. År 2003 togs ett förslag på detaljplan fram för området vilket
omfattade pensionat, vandrarhem, en privatbostad och tio små uthyrningsstugor. I
samband med det här idéprogrammet skulle det förslaget – eller liknande – åter bli
aktuellt.
Ytterligare ett område som skulle kunna bli aktuellt för ny bebyggelse är
Degernäs, den udde som ligger öster om Kyrkviken. Området kan synas som en
del av översiktsplanens markering för ny bebyggelse. Bebyggelse här har varit
uppe för diskussion och markägaren har intresse av att utveckla området, men
uddens geografiska utformning av branta klippor tillsammans med ett utvidgat
strandskydd gör att en stor del oexploaterad mark görs svår att utveckla. En del
redan befintliga hushåll på Degernäs ska kopplas till Ornös fibernät som är under
utveckling.
Norra Ornö nämndes under Ö för Ö-mötet på Ornö som ett område där flera
tomter skulle kunna styckas av och bebyggas. I en del av marken i området finns
höga naturvärden (se karta på s. 10) och kan därför vara intressant för att bli
naturreservat. Vid skapandet av ett sådant område skulle exploatering av
närliggande mark med lägre naturvärden kunna vara aktuellt – exempelvis marken
mellan Norrviksberget och Ornöhuvud. En sådan utveckling förutsätter dels att en
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väg dras upp till området, dels att det utvidgade strandskyddet om 300 meter som
utgör en stor del av markytan minskas. Likt Degernäs så karaktäriseras området
av branta klippor ner mot Norrvikssundet.
Det är fortsättningsvis värt att nämna att de områden som har beskrivits hittills är
områden som har pekats ut mycket översiktligt. I en fortsatt planering behöver
ytterligare underlag tillkomma gällande markförhållanden, både utifrån markägare
och de fysiska förutsättningarna som föreligger. Inte heller kan det vara helt säkert
att nämna områden är de områden som passar bäst för den efterfrågade
utvecklingen. Det kan istället vara så att områden som idag omfattas av
strandskydd på andra platser skulle kunna anses vara mer lämpliga. Exempelvis så
skulle en utveckling av Ornös vägnät sannolikt innebära att andra områden
öppnades upp som alternativ. I avsnittet för boende nämndes tidigt vattnets
centrala värde vid boende i skärgården. Det tål att nämnas igen: områden på Ornö
som ligger i närheten av vattnet är mer attraktiva sett till boende, men det kan vara
lättare att driva igenom exploatering som inte från början hindras av riksintressen
och strandskydd.
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Avslutning
I dokumentet har det tidigare nämnts att Ornö är kategoriserad som en kärnö. Det
är samtidigt väl värt att ställa sig frågan vilken betydelse som kategoriseringen av
”kärnö” har relativt andra intressen. Även om förutsättningar finns för att en viss
typ av utveckling ska kunna drivas igenom så är det osagt hur vägen fram till den
faktiska förändringen ser ut. Ska det, i egenskap av att vara en kärnö, vara lättare
att driva igenom efterfrågad förändring? Kan strandskydd minskas, detaljplaner
påskyndas eller budgetar fördelas i förmån för utvecklingen av kärnöarna?
För att kunna uppnå en nivå där Ornö blir en servicepunkt för befolkning på de
omgivande öarna eller ett attraktivt mål för turism och friluftsliv behöver
utvecklingen som leder dit sättas i förhållande till omkringliggande intressen. Det
behöver således göras en avvägning för vilken tyngd som ges i kategoriseringen
av att vara en kärnö. Om utvecklingen av bebyggelse, kommunikationer eller
service prioriteras bort relativt andra intressen riskerar ”kärnö” att bli ett rent
beskrivande begrepp utan någon kraft för genomförande.
Utifrån de tre områden som har beskrivits tillsammans med deras respektive
förutsättningar och utmaningar är det möjligt att dra en del slutsatser om vad som
behövs för att driva igenom de förändringar som nämns inom idéprogrammet. En
slutsats är att alla de förändringar som har nämnts inte kan separeras från
varandra. Boende, kommunikationer, service & fritid är områden som är
överlappande och bör inte ses individuellt. De kan samtidigt förstås genom deras
gemensamma nämnare: ett ökat befolkningsunderlag. Alla de delar som rör
utvecklingen som har nämnts i det här dokumentet kommer tillbaka till behovet av
att få Ornös befolkning att öka.
På Ornö finns det redan idag ett lokalsamhälle med drivkraft, något som visas
både genom Ö för Ö-projekt och det här idéprogrammet som helhet. I samband
med intervjuerna under arbetets gång har människor öppnat upp sina hem, visat
upp miljön de håller kär och helhjärtat pratat om deras intresse för hur deras ö kan
utvecklas. Deras intresse och vilja räcker hela vägen till att parkering, drivmedel,
elpodtaxi har kunnat utvecklas. Men att driva igenom en större förändring kan
vara krävande för den enskilda individen. Det behövs istället ett helhetsperspektiv
där samtliga aktörer är verksamma och beredda att lägga energi och pengar. Det
räcker inte att i dokument och strategier uttrycka ett intresse och en vilja utan att i
det praktiska verka för en direkt förändring. Planen för Kyrkvikens exploatering
påbörjades år 2002, 16 år senare är inga nya bostäder byggda. Diskussionen om
en övergång till statlig färja nämns i plandokument från 60-talet men blir år 2017
åter igen bortprioriterade. Decennier har kommit och gått utan att Ornö har blivit
bemött i efterfrågan på utveckling, trots de goda förutsättningar som finns där.
Om inte på Ornö – var annars?
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