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1 Inledning 

Kajerna i Vaxholm har uppnått sin förväntade livslängd. På senare år har även sättningar och 
sjunkhål uppkommit i ytor och gator intill kajerna, vilket tydligt tyder på att de är i behov av 
upprustning. Geotekniska undersökningar har utförts för att bedöma kajernas nuvarande skick. 

För att åtgärda problemen kommer kajerna att rustas upp genom att sätta ny spontkaj i Öster- 
och Söderhamnen samt att förstärka stenkistan i Västerhamnen. 

Åtgärderna ovan utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Inför en 
ansökan om tillstånd till vattenverksamhet ska samråd genomföras i enlighet med 
bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Föreliggande handling utgör samrådsunderlag för att 
uppfylla kraven enligt 6 kap. miljöbalken för avgränsningssamråd. Samrådet genomförs som ett 
samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd.   

Vattenverksamheten kommer att beröra fastigheterna Vaxholm Vaxön 1:3, 1:11 och 1:81.  

Kajen i Österhamnen bedöms vara i mycket dåligt skick med konstaterade sättningar och 
genomrostad spont vilket leder till reducerad lastkapacitet samt risk för erosion av material. Då 
upprustning av kajen behövs göras kommer upprustning av detta område påbörjas innan 
tillstånd för vattenverksamhet har erhållits, i enlighet med 11 kap 16 § miljöbalken. 

I samband med kajförstärkningen kommer även dagvattensystemet i kajområdet att byggas om 
då dagvattnet idag rinner orenat ut i recipienten Södra Vaxholmsfjärden. Dagvattnet anses 
enligt 9 kap. 2 § punkt 3 miljöbalken utgöra avloppsvatten och utsläpp av avloppsvatten är en 
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken. Utsläpp av avloppsvatten är inte 
tillståndspliktigt men inkluderas ändå i denna ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. 

2 Administrativa uppgifter 

Sökande Vaxholms stad, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Organisationsnummer 21 20 00-2908 

Adress 
Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Vaxholms stad 
185 83 Vaxholm 

Telefonnummer 08-541 708 00 

Kontaktpersoner 

Maria Carlsson 
maria.carlsson@vaxholm.se 
 
Robert Klingvall 
08-54170891 
robert.klingvall@vaxholm.se 

Fastighetsbeteckning Vaxön 1:3, 1:11 och 1:81 

Fastighetsägare Vaxholms stad 

 

  



 
        

5 
 

3 Bakgrund, lokalisering och markanvändning 

3.1 Historik 

Kajerna i Vaxholm utgjordes ursprungligen av stenmurskajer. I Västerhamnen och i norra delen 
av Österhamnen, finns den ursprungliga konstruktionen kvar och som under 1930-talet 
kompletterades med en träpålad betongpir. Söder- och Österhamnen byggdes ut och ny 
spontkaj anlades under 1960-talet och invigdes 1969.  

3.2 Nuvarande markanvändning 

Den nuvarande markanvändningen är kaj, hamnverksamhet, gator och grönytor. Arbetsområdet 
är indelat i tre etapper, se Figur 1 och bilaga A. 

 
Figur 1. Planerat arbetsområde, indelat i tre etapper. 
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4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Den nuvarande kajen har förstärkts och byggts ut i flera omgångar. Dess nuvarande skick är 
undermåligt vilket medför rasrisk och utgör därmed en stor risk för människor som bor och 
vistas i området. 

Nollalternativet innebär att kajen inte renoveras, varpå inga av de konsekvenser som beskrivs i 
avsnitt 11 uppkommer. Dessutom kommer inte heller de positiva effekter som de planerade 
åtgärderna bedöms medföra, så som fortsatt möjlighet att nyttja hela kajen i Vaxholm, att 
uppstå. I stället kommer skredrisk och lastbegränsningar fortsatt att råda längs kajen.  

Detta alternativ innebär även att dagvattensystemet ej byggs om, vilket medför att orenat 
dagvatten fortsätter att rinna ut i Södra Vaxholmsfjärden. I och med detta skulle fjärden ha 
svårare att uppnå god kemisk och ekologisk status. 

4.2 Huvudalternativ 

Utförande av huvudalternativet har inte till fullo beslutats i dagsläget och kan därmed komma att 
justeras. I Österhamn och Söderhamn förespråkas att en kombination av slagen/vibrerad spont 
med Z-profil och borrad spont bestående av massiva stålrörspålar anläggs. Förankring av 
dragstag sker sannolikt i berg. 

Utförandet av arbeten vid Västerhamn har ännu inte fullo beslutats. 

Utförande av lösningar för omhändertagande av dagvatten inom kajområdet har inte beslutats. 
Det finns förslag på makadammagasin, filterbrunnar, filtermagasin, skelettjordar och gröna 
lågpunktsstråk. Föreslagna lägen för de olika metoderna redovisas i bilaga I PM Dagvatten. 

4.3 Alternativa utföranden 

4.3.1  Öster- och Söderhamn 

Bjerking har på uppdrag av Vaxholms stad utrett olika geokonstruktioner som kan vara lämpliga 
för ombyggnation av kajen. Samtliga konstruktioner beskrivs i sin helhet i bilaga B. 
Konstruktionerna i Öster- och Söderhamn tillsammans med för- och nackdelar för dessa 
redovisas i korthet i Tabell 1. 

Två alternativ har främst utretts; förankrad spont som anläggs utanför befintlig spontkaj 
alternativt en stödmur på fast botten/pålad stödmur. Den förstnämnda medför en betydligt 
mindre andel schaktarbeten (för delsträckor med mäktiga lager fyllning) och den senare ställer 
högre krav på erosionsskyddande åtgärder då befintlig spont antas korrodera bort, samt att 
schakten blir betydligt djupare vilket bedöms medföra en större omgivningspåverkan. 

Ytterligare alternativ som utretts är pålkaj, schakt och utfyllnad samt stag som förankras i 
pålblock/spont/jord. Stag som förankras i pålblock/spont/jord har avfärdats då de är kostsamma 
och komplicerade och därmed ej lämpliga för kajen i Vaxholm. 

Tabell 1. Sammanställning av alternativ för utförande av geokonstruktioner i Öster- och Söderhamn. 

Utförande Fördelar Nackdelar 

Spont   

Slagen/vibrerad spont 

med Z-profil 

• Vanlig metod 

• Förhindrar erosion 

• Kan utföras från vatten 

• Förhållandevis billig 

• Risk för tidigt stopp mot block 

• Totalstabilitet behöver kontrolleras 

• Risk för vattengrumling och 

sedimentspridning  
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Utförande Fördelar Nackdelar 

Borrad spont 

bestående av massiva 

stålrörspålar 

• Kan utföras från vatten 

• Förhindrar erosion 

• Kan borras igenom block och ned 

till berg 

• Vanlig metod 

• Förhållandevis kostsam 

• Förankring längs hela sträckan krävs 

• Risk för vattengrumling och 

sedimentspridning 

Förankring spont   

Spontkaj 

bergförankring 

• Mindre andel schakt 

• Kräver litet utrymme 

• Kan installeras från vatten 

• Säkrar ny spontkaj innan schakt 

på land påbörjas 

• Ej beroende av vattennivåer 

• Välbeprövad metod 

• Borrning i blockig fyllning medför risker 

• Kräver en högre stagdimension på 

grund av blockig fyllning 

• Kan i vissa fall kräva foderrör 

• Styrs av bland annat bergkvalitet och 

blockhalt 

Spontkaj stag 

förankrade i 

ankarplattor 

• Går att utföra i blockig fyllning 

• Styrs ej av geotekniska 

osäkerheter 

• Vanlig metod 

• Mindre del undervattensarbete 

• Schakt kan utnyttjas för utförande 

av ankarplattor 

• Schakt krävs för ankarplatta innan 

spontkajen har förankrats. 

• Schakt och gjutning av ankarplatta 

förväntas ske under vattenytan 

• Innehåller två konstruktionsdelar; 

ankarplatta och stag 

Betongmurkaj   

Betongmurkaj på 

befintlig fyllning 

• Förhållandevis billig vid ytliga 

schakt 

• Påverkas ej av blockig fyllning 

• Kan prefabriceras och sänkas på 

plats 

• Utnyttjar befintlig stödkonstruktion 

• Kräver schakt och gjutning under vatten 

• Befintliga stag måste beaktas vilket 

medför att arbetet bör utföras i etapper 

• Grundläggning på osäker fyllning 

• Kräver ytterligare erosionsskyddande 

åtgärder 

• Stödmur kan behöva förankras, beror 

på laster 

Betongmurkaj på 

friktionsjord/berg 

• Grundläggs på fast botten 

• Påverkas ej av blockig fyllning 

• Kan prefabriceras och sänkas på 

plats 

• Utnyttjar befintlig stödkonstruktion 

• Kräver schakt och gjutning under vatten 

• Befintliga stag måste beaktas 

• Grundläggning på osäker fyllning 

• Kräver ytterligare erosionsskyddande 

åtgärder 

• Endast lämplig i Österhamns norra del 

Övriga konstruktioner   

Pålkaj • Förhindrar framtida 

sättningsproblematik i befintlig 

sprängstensfyllning  

• Planerade ledningar grundläggs 

på pålar 

• Kräver ytterligare erosionsskyddande 

åtgärder  

• Utnyttjar befintlig stödkonstruktion  

• Kräver schakt och gjutning under vatten  

• Befintliga stag måste beaktas  

• Pålning utförs från land och belastar 

befintlig spontkaj  

• Komplicerad konstruktion   

• Mest kostsam 
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Utförande Fördelar Nackdelar 

• Stor påverkan på omgivningen 

Schakt och fyll • Möjligt att kontrollera att tillförda 

massor håller rätt kvalitet 

• Riskfylld 

• Kostsam 

 

4.3.2 Västerhamn 

I Västerhamn har flertalet alternativ utretts, se Tabell 2. I bilaga C PM Åtgärdsförslag 
Västerhamn redovisas fullständiga beskrivningar. 

Tabell 2. Sammanställning av alternativ för utförande av geokonstruktioner i Västerhamn. 

Utförande Fördelar Nackdelar 

Påldäck vilandes på 

s.k. micropålar 

• Långsiktig lösning 

• Oberoende av stenmurskajen 

• Möjliggör framtida renoveringar 

• Kräver ej spont 

• Kostsam 

• Risk att stenar spricker eller skjuts ur sin 

position vid borrning 

Spont på insidan av 

kajen för att avlasta 

och förstärka kajen 

• Billigare än påldäck • Ej långsiktig lösning 

• Kräver spontning 

• Löser ej problematik med hål och 

sättningar 

Förstärkning av 

stenkaj 

• Kajen och stenkistan byggs om 

helt 

• Kräver spontning 

• Tidskrävande 

• Kostsam 

Förstärkning av 

markområde innanför 

stenkaj – påldäck och 

länkplatta 

• Kan schakta ur området helt och 

bygga ny terrass för anläggning 

och installationer 

• Kostsam 

• Komplicerad 

• Kräver spontning 

5 Tillståndsprocess 

Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamhet. Som vattenområde räknas enligt 11 kap 2§ miljöbalken ett område ”som 
täcks av vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd”. Med vattenverksamhet avses enligt 11 
kap 3§ miljöbalken bland annat ”grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde”, 
”uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag” 
samt ”bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta”. 

Huvudregeln är att all vattenverksamhet är tillståndspliktig verksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken. Enligt 19 § förordning om vattenverksamhet råder dock anmälningsplikt i stället för 
tillståndsplikt om verksamheter innebär uppförande av en anläggning, fyllning, pålning, 
grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat 
vattenområde än vattendrag om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet 
uppgår till högst 3 000 m2. Detta samrådsunderlag gäller vattenverksamhet inom fastigheterna 
Vaxholm Vaxön 1:3, 1:11 och 1:81 som ägs av Vaxholms stad. Berörd bottenyta är ca 34 000 
m2 och överskrider därmed gränsvärdet 3 000 m2, vilket leder till att verksamheten utgör 
tillståndspliktig vattenverksamhet. Grundvattenbortledning är alltid tillståndspliktigt. 

När vattenverksamheten är tillståndspliktig, prövas ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 
av mark- och miljödomstolen. Enligt 6 kap miljöbalken ska en specifik miljöbedömning 
genomföras. Detta samrådsunderlag för samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd 
beskriver övergripande de planerade arbetena i vatten samt översiktligt de förutsedda 
miljökonsekvenserna av dessa. 
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Miljöfarlig verksamhet regleras i 9 kap. miljöbalken (1998:808) och i förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap 1 § 
miljöbalken bland annat ”utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten”. Detta innebär att planerad 
ombyggnad av dagvattensystemet i området räknas som miljöfarlig verksamhet. Detta är ej 
tillståndspliktigt men inkluderas ändå i denna ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. 

6 Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. 
De kan gälla för hela landet eller för ett avgränsat geografiskt område. Syftet är främst att 
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. De flesta miljökvalitetsnormer 
baseras på krav i olika EU-direktiv. I dagsläget finns miljökvalitetsnormer specificerade i 
luftkvalitetsförordningen (2010:477), förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- 
och musselvatten, i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HMVFS 2019:25) samt i 
förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. 

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt som den planerade verksamheten avses att bedrivas inom 
finns miljökvalitetsnormer för ytvatten fastställda. Utöver ovan nämnda normer finns även 
riktvärdesnormer för grundvatten fastställda av SGU (SGU-FS 2013:2). I samband med 
Sveriges pågående arbete med att genomföra Ramvattendirektivet (2000/60/EG) finns fem 
regionala vattenmyndigheter tillsatta som ska fastställa kvalitetskrav i form av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade områden inom respektive distrikt. 
Syftet med normerna är att tillståndet i de svenska vattnen inte försämras och att alla vatten ska 
uppnå en bestämd miljökvalitet. Information om vattenförekomsters nuvarande status och 
framtida mål kan hämtas via VISS (Vatteninformationssystem Sverige).  

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller reglerar kartläggning och åtgärdsprogram för buller 
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Förordningen (2004:675) om 
omgivningsbuller gäller kommuner med mer än 100 000 invånare vilket innebär att Vaxholms 
stad inte omfattas. Dock omfattas upprustningsarbetet av bullerkrav enligt Naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). 

Den planerade verksamheten, upprustning av kajen i Vaxholm, bedöms inte medföra risk för att 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft kommer överskridas och behandlas därmed inte ytterligare i 
detta sammanhang. Däremot kommer buller och miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
beaktas vid planering och genomförande av det planerade arbetet. Det finns även 
miljökvalitetsnormer för havsmiljön, men då aktuellt område ligger strax utanför Östersjöns 
förvaltningsområde kommer dessa ej att behandlas vidare. 

7 Områdesbeskrivning 

7.1 Allmänt 

Planerat arbetsområde sträcker sig längs hela kajen på Vaxön, Vaxholms stad, se Figur 2, och 
dess yta är ca 52 000 m2. I anslutning till hamnområdet finns bostäder och verksamheter, som 
restauranger och butiker. Ca 130 m öster om hamnen ligger Vaxholms kastell, där det bl a finns 
en konferensanläggning, restaurang samt bostäder. Söder om området går Vaxholmsleden, väg 
274, med färja till Rindö. 

Sedan utbyggnaden som genomfördes 1969, och som förväntades ha en livslängd på 50 år, har 
sättningar i marken intill kajen uppkommit under de senaste åren vilket tyder på att det finns ett 
behov av renovering. Vidare har den dit tillhörande sponten även delvis rostat sönder.  
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Figur 2. Översikt över lokalisering av planerat arbetsområde. (Lantmäteriet, 2021) 

7.2 Vattenförhållanden 

7.2.1 Grundvatten 

Aktuellt område ligger inte inom något vattenskyddsområde. 

Då arbetsområdet ligger i direkt anslutning till havet används medelvattenståndet för 
arbetsområdet som referensnivå. Vattennivån var vid inmätning i samband med den 
miljötekniska markundersökningen ca +0,0. 

7.2.2 Ytvatten 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten utrycks i ekologisk och kemisk status. Det aktuella området, 
kustvattnet Södra Vaxholmsfjärden, se Figur 3, tillhör vattenmyndigheten för Norra Östersjön1 
som sätter målen för fortsatt arbete med förbättring av vattenkvalitén enligt EU:s vattendirektiv2. 
Detta direktiv är implementerat i svensk lagstiftning genom miljökvalitetsnormer.  

 
 
 
1 VISS, Södra Vaxholmsfjärden, 2021-04-22 
2 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG 
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Figur 3. Ytvattenförekomst i planerat arbetsområdes närhet. (VISS, 2021) 

Den ekologiska statusen för ytvattenförekomsten Södra Vaxholmsfjärden har klassificerats till 
måttlig med avseende på övergödning, miljögifter och flödesförändringar. Kvalitetskravet hos 
recipienten är god ekologisk status till år 2027, se Tabell 3.  

Den kemiska ytvattenstatusen i Södra Vaxholmsfjärden uppnår ej god då polybromerade 
difenyletrar (PDBE) och kvicksilver har uppmätts över gränsvärden. Kvalitetskravet för kemisk 
status är satt till god kemisk status. Mindre stränga krav gäller för PBDE och kvicksilver då de 
överskrids i alla vattenförekomster i Sverige. Detta beror på långväga atmosfärisk deposition av 
kvicksilver och PBDE till mark och vatten. Halterna av kvicksilver och PBDE får inte överstiga 
halterna framtagna under december 2015. Om dessa ämnen ej medräknas bedöms 
vattenförekomsten ha god kemisk status. 

Enligt förslag till ny miljökvalitetsnorm som nu är på remiss ska god ekologisk status uppnås till 
år 2039 samt god kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav för PBDE och kvicksilver. I 
förslaget anges ett antal kvalitetsfaktorer som ska få längre tidsfrist då de är tekniskt omöjliga 
att uppnå, bland annat konnektivitet och morfologiskt tillstånd på grund av sjöfart samt 
näringsämnen på grund av jordbruk och urban markanvändning. 
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Tabell 3. Ytvattenförekomsten Södra Vaxholmsfjärdens nuvarande status, beslutad miljökvalitetsnorm 
samt förslag till ny miljökvalitetsnorm1. 

Ytvattenförekomst Status 
Beslutad 

miljökvalitetsnorm 
Förslag till ny 

miljökvalitetsnorm 

Södra 
Vaxholmsfjärden 

SE592420-182210 

Måttlig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk 
status 

Naturlig 
tillkomst/härkomst 

God ekologisk 
status 2027 

God kemisk 
ytvattenstatus 

 God ekologisk 
status 2039 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Södra Vaxholmsfjärden anges ha följande miljöproblem: 

- Övergödning på grund av belastning av näringsämnen från enskilda avlopp, jordbruk, 
urban markanvändning, atmosfärisk deposition mm. 

- Miljögifter (särskilda förorenande ämnen samt prioriterade ämnen) med avseende på 
icke-dioxinlika PCB:er, PBDE samt kvicksilver. De två senare är nationellt överskridande 
ämnen. 

- Fysisk påverkan avseende flödesförändringar, förändring av konnektivitet, morfologiskt 
tillstånd samt hydrologisk regim på grund av sjöfart, turism och rekreation mm. 

7.3 Dagvatten 

Dagvattenledningarna från respektive avrinningsområde mynnar ut i Södra Vaxholmsfjärden. I 
dagsläget finns inga kända fördröjnings- eller reningsåtgärder inom kajområdet. Inom ramen för 
dagvattenutredningen har observation gjorts att vägdagvatten från del av Parkvägen leds till 
grönyta väster om vägen via gatubrunn och ledning. 
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7.4 Markförhållanden 

7.4.1 Geologiska förhållanden 

Geotekniska undersökningar har visat att jordlagerföljden på spontens utsida i vattnet är 
varierande3. Sträckan längs Söderhamn består främst av friktionsjord på berg och ytligt berg. 
Sträckan längs Österhamn består av friktionsjord på berg, ytligt berg samt lera i områdets norra 
del. 

Enligt SGU:s jordartskarta4 utgörs hamnområdet på land främst av fyllning med underliggande 
postglacial lera, se Figur 4. 

 
Figur 4. Jordartskarta inom och kring planerat arbetsområde. 

  

 
 
 
3 Bjerking 2021, Markteknisk undersökningsrapport – geoteknik, Vaxholms kajer, Vaxholms stad. Uppdrag 
20U1981 
4 SGU:s kartverktyg Kartvisaren: Jordartskarta 25 000–100 000. 2021-05-11 
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7.4.2 Hydrologiska förhållanden och översvämningsrisk 

Inom det planerade arbetsområdet förekommer inga brunnar, enligt SGU:s brunnsregister5. Ca 
5–15 meter utanför det planerade arbetsområdet förekommer dock ett antal energibrunnar samt 
en vattenbrunn, se Figur 5. Avståndet från de närmsta brunnarna till kajen är ca 20–30 m. 

 
Figur 5. Brunnar i det planerade arbetsområdets närhet. (SGU, 2020) 

  

 
 
 
5 SGU:s kartverktyg Kartvisaren: Brunnar. 2021-05-11 
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Inom planerat arbetsområde förekommer lågpunkter som kan bli vattenfyllda vid kraftiga regn6, 
se Figur 6. Underlaget baseras på nationella höjdmodellen från Lantmäteriet. Modellen tar ej 
hänsyn till markens infiltrerande förmåga utan analyserar främst topografin. 

 
Figur 6. Lågpunkter inom planerat arbetsområde. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2021) 

  

 
 
 
6 Länsstyrelsen i Stockholms län, webb-GIS, 2021-04-23 
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Kajområdet riskerar att översvämmas vid ett 100-årsflöde enligt det modellerade 
årsvattenståndet för år 21006, se Figur 7. Vid medelvattenstånd år 2100 riskerar arbetsområdet 
dock inte att översvämmas. Längs kusten i Stockholms län beräknas medelvattenståndet höjas 
ca 50 cm till år 2100. 

 
Figur 7. Ytor som riskerar att översvämmas vid 100-årsvattenstånd respektive medelvattenstånd år 2100. 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2021) 
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7.5 Förorenade områden 

Enligt länsstyrelsens databas över förorenade områden7 finns det ett antal pågående samt nu 
nedlagda verksamheter som utgör potentiellt förorenade områden inom och intill det planerade 
arbetsområdet, se Figur 8. Dessa utgörs av drivmedelshantering, hamnverksamhet för 
handelstrafik och fritidsbåtar, båtuppställningsplats, kemtvätt med halogenerade lösningsmedel, 
bilverkstad/bilvårdsanläggning/åkeri samt varv. Det finns även ett flertal dagvattenutlopp som 
mynnar i Södra Vaxholmsfjärden och kan ge upphov till förorenade sediment. 

 
Figur 8. Potentiellt förorenade områden i det planerade arbetsområdets närhet. (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2021) 

7.5.1 Miljötekniska markundersökningar 

Den enda miljötekniska markundersökning som har framkommit inom ramen för föreliggande 
samrådshandling och som kan kopplas till det planerade arbetsområdet är en efterbehandling 
av en nedlagd bensinstation i den södra delen av Söderhamn8, fastighet Matrosen 14. Vid den 
aktuella efterbehandlingen utfördes en schaktsanering av ca 3 700 ton jord som var förorenad 
med alifatiska och aromatiska kolväten, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och 
tungmetaller. 

Under den geotekniska undersökningen som utfördes i november 20209 grävdes två 
provgropar, i vilka asfalt påträffades i fyllnadsmaterialet. Vid skruvprovtagning i punkt 20B35, 
söder om den sanerade före detta bensinstationen inom fastighet Matrosen 14 vid 
Västerhamnen (se stycket ovan), samt punkt 20B15 och 20B28 längst i norr i Österhamnen 

 
 
 
7 EBH-portalen, Länsstyrelsen Stockholm webb-GIS. 2021-06-07 
8 Orbicon, 2017. Projekt 151295 Efterbehandling av förorenad mark vid nedlagd bensinstation, Matrosen 
14, Söderhamnen 12, Vaxholms stad 
9 Bjerking, 2021. Uppdrag 20U1981 Fältrapport - Provgropsundersökning, Vaxholms kajer, Vaxholms stad 
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noterades en stark lukt av olja/bensin. Proverna har ej analyserats på laboratorium avseende 
föroreningar. 

En miljöteknisk markundersökning av jord, asfalt och markvatten utfördes av Bjerking AB i juni 
2021. Resultaten redovisas översiktligt nedan och i detalj i bilaga H PM Miljöteknisk 
markundersökning. Undersökningen visade att koppar överstiger riktvärden för MKM10 i ett 
jordprov, övriga halter understiger MKM. Kopparhalten bedöms dock ej utgöra en risk för 
människor och miljö. Resultaten av laktesterna visade att massorna uppfyller kraven för inert 
avfall11. Halterna understiger även MRR, med undantag för sulfat i provet från Västerhamnen. 
Urgrävda fyllningsmassor bör, om det är tekniskt möjligt, kunna återanvändas inom området 
eller eventuellt återanvändas i annat ledningsarbete. Om återanvändning inte är möjlig ska 
massorna omhändertas vid en godkänd mottagningsanläggning.  

Provtagen asfalt innehåller låga halter av PAH-16 vilka understiger riktvärdet för fri 
användning12.  

Överlag förekommer metaller i mycket låga till måttliga halter13 i samtliga markvattenprov. I två 
prov förekommer bly och zink i höga halter och bens(a)pyren i mycket höga halter. Bly 
överstiger även rekommenderat riktvärde för dricksvatten14. Halter av tunga aromater och 
PAH:er med medelhög till hög molekylvikt överstiger rekommenderade riktvärden för dricks- och 
ytvatten i ett prov. I två prov förekommer flertalet PAH:er i halter över ”ingen påverkan” och 
bens(a)pyren har uppmätts i halter över ”kraftig påverkan”15. 2,6-diklorbensamid (BAM) har 
uppmätts i markvattnet i ett prov.  

7.5.2 Sedimentprovtagning 

En miljöteknisk sedimentprovtagning utfördes längs aktuell sträcka i maj 2021. Resultaten 
redovisas översiktligt nedan och i detalj i bilaga D PM sedimentundersökning. Provpunkternas 
lägen redovisas i Figur 9.  

 
 
 
10 Naturvårdsverket, 2009. Rapport 5976 
11 NFS, 2004:10. Naturvårdsverket. 
12 Vägverket, 2004:90 
13 SGU 2013:01 
14 SPI, 2011 
15 VROM, 2000 
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Figur 9. Provtagningspunkter för sediment längs Vaxholms kaj. 

 
Undersökningen visar att halterna av antracen och fluoranten överstiger gränsvärdena för 
kemisk ytvattenstatus16 i flertalet provpunkter inom området. I ett flertal provpunkter har tyngre 
alifatiska kolväten påvisats. 

I tre provpunkter förekommer PAH i halter motsvarande ”Mycket hög halt”17. Tyngre alifatiska 
kolväten har detekterats i flera av provpunkterna i området och aromatiska kolväten och bensen 
detekterades i ett fåtal punkter. Sec-butylbensen och tert-butylbensen påvisades i en provpunkt. 
Halter av övriga organiska parametrar är låga i det undersökta området.   

Flertalet metaller överskrider den regionala bakgrundshalterna18. Arsenik, koppar, bly och zink 
förekommer i förhöjda halter i flertalet prov. 

Irgarol och diuron har inte påvisats i något sedimentprov. TBT, DBT och MBT har påvisats i 
halter som klassas som medelhöga till höga inom området11. TBT-halterna överskrider 
gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus i sediment12.  

PCB har detekterats i en punkt. Inga övriga klorerade ämnen har detekterats i någon provpunkt. 
Sexvärt krom har påvisats i halt strax över rapporteringsgränsen i en provpunkt. Halten 
överskrider gränsvärde för sediment13. 

För totalhalter överskrids gränsvärdet för PAHcanc och PAHövr för inert avfall i en provpunkt. 
Övriga parametrar underskrider gränsvärden enligt NFS 2004:10. Om det blir aktuellt med 

 
 
 
16 HVMFS 2019:25 
17 SGU, 2017. Klassning av halter av organiska föroreningar i sediment. SGU-rapport 2017:12 
18 Naturvårdsverket, 1999. Kust och hav – bedömningsgrunder för miljökvalitet. Rapport 4914 
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muddring i anslutning till området där denna provpunkt är belägen bör dessa massor kunna 
avgränsas och tas omhand separat då de har en högre föroreningsgrad än övriga sediment. 

Resultat av laktestet visar att massorna från Västerhamn uppfyller krav för inert avfall. Halten av 
utlakade ämnen ligger även under MRR, med undantag för klorid. 

Föroreningshalterna i sedimenten bedöms ställvis som höga. Föroreningarna återfinns i de 
översta sedimenten och det finns en viss risk för spridning av dem om uppgrumling av 
sedimenten sker, t ex vid arbete i vatten. Dock bedöms mängden sediment som finns vara 
begränsad och risken för och konsekvens av föroreningsspridning blir då mindre. Även daglig 
båttrafik i området innebär en kontinuerlig spridning av sediment. 

7.6 Riksintressen 

Arbetsområdet ingår i Nacka – Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet – Lindalssundets riksintresse 
för kulturmiljövård, se Figur 10. Motiveringen för riksintresset lyder som följer: 

”Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för 
huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar 
levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning och dess behov av färdstråk till staden 
alltsedan medeltiden, och som berättar om Stockholms utbyggnad och försvarsansträngningar 
med tillhörande samhällsbildningar. Här kan levnadsförhållandena för olika sociala skikt utläsas, 
liksom utvecklingen inom industri, transportteknik, försvar och arkitektur19.” 

Inom planerat arbetsområde förekommer inga andra riksintressen. Ca 1 km söder om planerat 
arbetsområde ligger Bogesunds riksintresse för friluftsliv. 

 
 
 
19 Riksantikvarieämbetet (2021). Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Stockholms län (AB län) 

enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
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Figur 10. Riksintressen i planerat arbetsområdes närhet. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Riksantikvarieämbetet, 2021) 

7.7 Strandskydd 

Inom planerat arbetsområde är strandskyddet upphävt20. Skyddet träder dock automatiskt i kraft 
när gällande planer upphävs eller ändras. Den planerade åtgärden bedöms inte kräva en 
planändring då ingen förändring av mark- eller vattenanvändning planeras. 

7.8 Naturmiljö 

År 2013 togs modellerade kartor över marin vegetation fram på uppdrag av Havs- och 
Vattenmyndigheten21. Enligt en modellerad karta över marin vegetation finns områden med 
höga naturvärden vid Vaxholms kaj. Dessa har dock inte verifierats med dyktransekter eller 
filmning inom det planerade arbetsområdet. 

En naturvärdesbedömning utfördes i Vaxholms kustvatten år 2014, se bilaga E. Denna 
undersökning gjordes genom snorkling och filmning längs transekter inom prioriterade områden 
och på ett mer övergripande sätt i icke prioriterade områden. 

Då området är exploaterat i kombination med att båttrafiken är intensiv är de naturliga 
förutsättningarna för ekologiska funktioner begränsade. Naturvärdena, värdet för fisk och 
naturmiljöns känslighet har därmed bedömts som låga och ej uppnå lokalt intresse. Mängden 
vattenvegetation var relativt liten. De höga värdena som modellerats år 2013 har ej noterats 
under inventeringen. 

 
 
 
20 Länsstyrelsen i Stockholms län, webb-GIS, 2021-04-23 
21 Nyström Sandman A, Didrikas T, Enhus C, Florén K, Isaeus M, Nordemar I, Nikolopoulos A, Sundblad 
G, Svanberg K, Wijkmark N. Marin Modellering i Stockholms län. AquaBiota Rapport 2013:10. 76sid. 



 
        

22 
 

En del av Södra Vaxholmsfjärden, intill Vaxholms kaj har pekats ut som lekområde för 
strömming6, se Figur 11. 

 
Figur 11. Naturvärden i det planerade arbetsområdets närhet. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2021) 

 
I Artportalen22 har flertalet rödlistade fåglar, som fiskmås, gråtrut, tornseglare, och en kärlväxt i 
form av backtimjan rapporterats in de senaste tio åren.  

7.9 Kulturmiljö 

Enligt Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök23 förkommer det inga fornlämningar eller andra 
kulturhistoriska lämningar inom det planerade arbetsområdet, se Figur 12. 

Kastellet, öster om det planerade arbetsområdet utgörs av en möjlig fornlämning. Norr om 
området förekommer ytterligare två möjliga fornlämningar, vilka utgörs av fartygs-/båtlämningar. 
Nordväst om området finns två övriga kulturhistoriska lämningar vilka utgörs av en husgrund 
från historisk tid samt en minnessten. Nordost om området finns en övrig kulturhistorisk lämning 
i form av en båtlämning. 

 
 
 
22 SLU ArtDatabanken, Artportalen, 2021-06-15 
23 Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök, 2021-05-11 
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Figur 12. Kulturhistoriska lämningar i det planerade arbetsområdets närhet. (Riksantikvarieämbetet, 2021) 

7.10 Färje- och båtlinjer 

I Vaxholm förekommer regelbunden trafik av båtar och färjor som intensifieras under 
sommaren. Inom och i närheten av det planerade arbetsområdet förekommer flertalet båtlinjer, 
en vägfärjelinje till Rindö samt en linfärja till Kastellet, se Figur 13. 
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Figur 13. Färje- och båtlinjer i det planerade arbetsområdet närhet. (Vaxholms kommun, 2021) 

7.11 Planförhållanden 

7.11.1 Översiktsplan 

Vaxholms kajer utgör en central del av Vaxöns stadskärna. Enligt gällande översiktsplan24 är 
Vaxholms kajer en viktig del i utvecklingen av en attraktiv stadskärna och det finns en stor 
potential att utveckla området med promenadstråk, handel, kultur och aktiviteter som sträcker 
sig längs kajen. 

En ny översiktsplan är under framtagande. Enligt denna plan ska kajens funktion för offentliga 
och privata aktörer i skärgården säkerställas. Det är även viktigt att kajområdena blir attraktiva 
och tillgängliga för fler.  

Kajplatser för kollektivtrafiken på vatten ska prioriteras för att säkerställa att det finns goda 
försättningar för ökad arbetspendling samt turism. Kajen ska även tillgodose behovet av 
godshantering i kollektivtrafiken på vatten. 

  

 
 
 
24 Vaxholms stad (2013), VAXHOLM 2030 - en vision för Vaxholms framtida utveckling 
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7.11.2 Gällande detaljplan och pågående planarbete 

De planerade arbetsområdena ingår i sju detaljplaner, se Figur 14: 
• DP 164 kvarteret Tullbommen 
• DP 188 Söderhamnen och Västerhamnen 
• DP 249 Rådmannen mm 
• DP 8 Rudan, Rådmannen, Kilen, Kronan 
• DP 344 Strand 2, Tullhuset 3 mm 
• DP 133 Kv Hamnen 
• DP 320 Kv Konstapeln mm 
• DP 357 Vaxön 1:81, Del av (vid kv Matrosen) 

 
Figur 14. Gällande detaljplaner som berörs av planerat arbetsområde. (Vaxholms kommun, 2021) 

Området i Österhamnen är planlagt som trafikområde för småbåtsändamål, gata och 
gatuplantering. Vattenområdet är uppdelat i en del som ej får överbyggas eller utfyllas samt en 
del som endast får utfyllas eller överbyggas i den mån det behövs för mindre bryggor, pontoner 
och liknande. 

I Väster- och Söderhamnen är området planlagt som hamn, gata och gatuplanering samt park. 
Vattenområdet är uppdelat i en del som ej får överbyggas eller utfyllas tillsammans med en del 
som endast får utfyllas eller överbyggas i den mån det behövs för mindre bryggor, pontoner och 
liknande. 

I samband med renoveringen kommer eventuella ombyggnationer att ske inom nu gällande 
detaljplan. Det innebär att endast förändringar som är förenliga med detaljplanens 
bestämmelser kommer att genomföras. 
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8 Åtgärdens omfattning och utformning 

8.1 Arbetsområde 

Det planerade arbetsområdet är uppdelat i tre etapper längs kajen i Vaxholm, se Figur 15 och 
bilaga A.  

Etapp 1 är ca 13 400 m2, etapp 2 är ca 21 100 m2 och etapp 3 är ca 17 300 m2. Den totala ytan 
för det planerade arbetsområdet är ca 52 000 m2. 

 
Figur 15. Planerat arbetsområde, indelat i tre etapper. 

8.2 Utförande 

Projektering har inte till fullo beslutats i dagsläget och kan därmed komma att justeras. I bilaga L 
redovisas läge för befintlig samt preliminärt planerad kaj. 

8.2.1 Söderhamn och Österhamn 

I Söder- och Österhamnen planeras en ny spontkaj att placeras utanför, och kapsla in, den 
befintliga spontkajen, se Figur 16. Detta för att undvika ras och minimera mängden 
undervattensschakt i projektet. Kajen kommer att bli något större till ytan då ny spont sätts 
utanför befintlig kaj och krönbalken flyttas preliminärt ut ca 1,7-2,5 meter från befintlig kaj, se 
bilaga L. Den nya sponten ska vara dimensionerad för en livslängd på 120 år. Spontning sker 
genom vibrering eller slagning och avses utföras från plattform på vatten. För att flytta på 
eventuella block på botten kan ett fåtal schakt i vatten krävas. 

Förankringen sker genom stag som borras diagonalt genom befintlig spont och fyllning vilka 
sedan fästs i berg. Förankringsarbetena avses utföras sker från plattform på vatten. 

Mellanrummet mellan den gamla och den nya sponten kommer fylls med friktionsmaterial upp 
till krönbalkens underkant. Krönbalken kommer gjutas med klass 1-betong innehållande UV-
tillsats för att säkra livslängden. 
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Längs delar av sträckan gjuts fotbalk och krönbalk under vatten. Detta sker genom dykarbete. 

Det kommer ske håltagning för ny kanalisation i den befintliga krönbalken. Bakom krönbalken 
kommer urskiftningsarbeten att utföras i syfte att åtgärda problemen med sättningar. 
Urskiftningsarbetena utgörs av moment så som:  

• rivning av asfalt,  

• schaktning (eventuellt ca 1,5 m över hela kajen),  

• tätning med nya massor,  

• återfyllning, packning och beläggningsarbeten.  

• förnyat dagvattenhanteringssystem 

• då schakt kan komma att utföras ned till markvattennivå kan det ej uteslutas att även 
länshållning kan komma att bli aktuellt, dock bedöms det ej troligt. 

I övrigt kommer enklare rivnings- och återställningsarbeten utföras. Exempel på dessa är: 

• fällning av träd,  

• rivning av mindre förrådsbyggnader,  

• rivning av kantsten,  

• demontering av sakvaror och återplantering,  

• återmontering och ledningsomläggning. 

För att minimera slitage på vägnätet i Vaxholms stad och för att minska projektets påverkan och 
eventuella störning för boende och besökare avses merparten av transporter utav massor ske 
sjövägen. 
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Figur 16. Principskiss för konstruktion av kaj. 

8.2.2 Västerhamn 

I Västerhamnen behöver stenkistan förstärkas och stenkajen delvis renoveras. För att minska 
tryck från jord och trafik mot stenkajen behöver även bakomliggande gata förstärkas. 

För att frilägga stenkistan avses s.k. mammutmuddring (sugmuddring) att utföras längs kajen 
inom en totalt yta motsvarande ca 5 500 m2. På utsidan av stenkajen gjuts en betongbalk in i 
konstruktionen vilken sedan stagas till berg. Gjutningen syftar även till att fylla ut hålrum mellan 
stenkaj och stenkista vilket fördelar laster på kajen på ett fördelaktigare sätt. Gjutningen 
kommer utföras under vatten vilket medför dykarbeten. 

Bakom stenkajen kommer asfalten att rivas och schaktarbeten att utföras. Betongarbeten, 
delvis under vatten, kommer också att utföras bakom stenkajen. Intilliggande väg, benämnd 
Söderhamnen, kommer urskiftas och förstärkas. Då schakt ned till ca 1,5 m planeras, vilket är 
den nivå på vilken markvatten påträffas, kan det ej uteslutas att länshållning kan komma att 
behöva utföras, dock bedöms det ej troligt. 

Återfyllning och beläggningsarbeten av kaj kommer ske efter att förstärkningsarbetet utförts. 
Sprickor i stenkajen kommer lagas med sten och eventuellt kompletteras med 
betonginjektering. 

På grund av den planerade verksamhetens omfattning kommer tillfälliga lösningar att krävas, 
däribland trafikomläggningar, temporära konstruktioner och utläggning av tillfälliga pontoner för 



 
        

29 
 

angöring av fartyg och fritidsbåtar. Vidare kommer flytt av verksamheter, viss mindre modifiering 
av kaj och pirlinjer för framtida verksamheter samt avrinning att utföras.  

8.3 Dagvatten 

Dagvattensystemet i området kommer att göras om i samband med förstärkningsarbetet av 
kajen. Detaljer för arbetet har ej utarbetats till fullo. En dagvattenutredning har tagits fram för att 
utreda hur dagvattnet kan tas om hand inom området, se bilaga I. I utredningen redovisas 
flödesberäkningar, åtgärdsförslag för befintliga dagvattenutlopp samt reningseffekter.  

Inom utredningsområdet förekommer sju delavrinningsområden för dagvatten. Samtliga 
befintliga dagvattenutlopp inom dessa områden bör förses med minst ett reningssteg innan 
utsläpp sker till recipient. Detta för att möjliggöra att Södra Vaxholmsfjärden kan uppnå god 
kemisk och ekologisk status enligt fastslagna miljökvalitetsnormer. I utredningen ges förslag på 
vilka åtgärder som kan vara aktuella för respektive delavrinningsområde. Dessa ska utformas 
så att havsvatten inte kan trycka in i anläggningarna.  

8.4 Tidplan 

Enligt tidplan avses arbetena i Österhamnen att påbörjas i september 2022 som efterföljs av 
byggstart i Västerhamnen år 2023 och Söderhamnen 2024. Invigning av området planeras till 
2026. 

För att minska störningar för färjetrafik, besöksnäringar m.m. avses arbetena att utföras mellan 
september och maj, se Tabell 4. Inga arbeten planeras därmed att utföras under 
sommarhalvåret då detta är högsäsong för besöksnäringen. 

Tabell 4. Planerad tidplan för respektive etapp. 

Etapp Planerad byggstart Planeras vara klart 

Etapp 1 Österhamn September 2022 Maj 2023 

Etapp 2 Västerhamn September 2023 Maj 2024 

Etapp 3 Söderhamn September 2024 Maj 2025 

9 Arbeten utan föregående tillstånd 

Kajerna i Öster- och Söderhamnen har uppnått sin förväntade livslängd vilket har lett till att 
sponten har rostat sönder samt har flertalet hål, se bilaga F. I kaj och gata har även sättningar 
och slaghål uppstått. För att minska rasrisken har fordonstrafik nu förbjudits på kajen och en 
säkerhetszon har målats ut längst ut på kajen. Skyltar som tydliggör restriktioner för lastfordon 
ska sättas ut. Även vid Västerhamnen har sättningar uppstått. 

Kajerna i Vaxholm är därmed i mycket dåligt skick, varför upprustning kan komma att påbörjas 
innan tillstånd erhållits, enligt 11 kap 16 § miljöbalken. Godkännande kommer att sökas så snart 
som möjligt i efterhand i samband med att tillstånd söks för den verksamhet som omfattar övriga 
delar av kajen, där arbeten inte påbörjats utan tillstånd. 

Det arbete som kan komma att behöva utföras innan tillstånd erhålls är spontning, stagborrning, 
asfaltsrivning och schakt (på land), återfyllning och tätning samt ny beläggning, betongarbeten 
(ovan och under vatten). Grumlande arbeten kan förekomma om det visar sig nödvändigt att 
flytta på block i spontlinjen samt vid undervattensgjutning av fotbalk. Hur mycket arbete som 
kommer att behöva utföras innan tillstånd erhålls beror på tillståndsprövningens utsträckning i 
tid. Vaxholms stad avser att skyndsamt ansöka om tillstånd för verksamheten i syfte att 
begränsa den mängd arbete som behöver ske innan tillstånd meddelas. 
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Kontrollprogram för miljöpåverkan för genomförande av detta arbete tas fram i samråd med 
Länsstyrelsen i Stockholms län samt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). 

10 Förutsedd miljöpåverkan 
En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram tillsammans med ansökan om 
vattenverksamhet. Nedan redogörs en beskrivning av miljöpåverkan som i detta skede kan 
förutses av de planerade åtgärderna. 

10.1 Ytvatten 

I samband med muddring och nedslagning av spont finns risk för grumling av sediment. Även 
vid montage av stödbenen till pråmen där arbetsmaskiner ska stå finns risk för uppgrumling av 
sedimenten. Grumling av sediment kan störa djurlivet i vattnet då sikten tillfälligt blir sämre. Det 
finns även risk att föroreningar som finns i sedimenten sprids och sedimenterar i andra delar av 
Södra Vaxholmsfjärden. Föroreningshalterna i sedimenten är ställvis höga. Gränsvärden för 
kemisk ytvattenstatus enligt HVMFS 2019:25 överskrids i ett flertal punkter för såväl antracen, 
fluoranten, bly, koppar samt TBT. 

En viss risk för spridning av föroreningar föreligger vid eventuell uppgrumling av sediment, t ex 
vid arbete i vatten. Dock bedöms mängden sediment som finns vara begränsad och risken för 
och konsekvens av föroreningsspridning blir då mindre. Även befintlig båttrafik innebär en 
kontinuerlig spridning av sediment.  

10.2 Grundvatten 

Inom det planerade arbetsområdet förekommer inga brunnar. Dock förekommer ett antal 
energibrunnar och en vattenbrunn strax utanför det planerade arbetsområdet. Då 1,5 m djupa 
schakt planeras, vilket är den nivå på vilket markvatten påträffats, kan det ej uteslutas att 
länshållning behöver utföras, dock är det ej troligt, se avsnitt 8.2.1 och 8.2.2. Därmed kan 
närliggande brunnar, vägar och byggnader komma att påverkas av arbetet. Dock bedöms 
eventuell länshållning som kan bli aktuell bli väldigt begränsad. Efter driftskede bedöms inga 
brunnar påverkas. Det förekommer heller inga grundvattenförekomster i det planerade 
arbetsområdets närhet. 

10.3 Kulturmiljö 

Arbeten kommer att utföras inom det område som är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården. Det planerade arbetet vid kajen bedöms dock inte motverka riksintressets 
syfte. Det finns inga kända fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar inom det 
planerade arbetsområdet. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har ingen erinran ur fornlämningssynpunkt till planerade 
åtgärder. Om fornlämning påträffas under arbetet ska dock arbetet omedelbart avbrytas till den 
del fornlämningen berör samt anmäla till Länsstyrelsen i enlighet med 2 kap. 10 § 
kulturmiljölagen (1988:950). 

10.4 Naturmiljö 

I tidigare genomförd naturvärdesinventering i Vaxholms kustvatten har naturvärdet, värdet för 
fisk och känsligheten i Norra och Södra Vaxholmsfjärden bedömts som lågt samt att det ej 
uppnår lokalt intresse. Arbeten planeras ske inom en zon som idag används för kaj- och 
hamnverksamhet med låga naturvärden och således bedöms miljöpåverkan i den marina miljön 
bli marginell. 

Beträffande miljön på land och de arter som förekommer längs kajen har dessa av typiska 
karaktärsdrag från parkmiljöer. De arter som rapporterats in i Artportalen bedöms ej påverkas 
av planerat arbete. Det planerade arbetet bedöms inte medföra en tydlig påverkan på någon 
skyddad art eller skyddsvärt naturområde. 
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10.5 Buller och vibrationer 

Den planerade åtgärden kommer generera buller och vibrationer under byggskedet i samband 
med spontning, eventuell rivning av befintlig kaj samt transporter till och från arbetsområdet. 
Dessa kommer dock endast ske dagtid under vardagar. I framtagen bullerutredning (bilaga J) 
ges förslag på bullerreducerande åtgärder, se avsnitt 11.1.  

En riskanalys för vibrationer har tagits fram (bilaga K) för att identifiera objekt som kan skadas 
av vibrationer samt erforderliga besiktningar, kontroller och förebyggande åtgärder samt 
riktvärden för vibrationer. 

10.6 Friluftsliv och rekreation 

Friluftslivet och rekreationsmöjligheterna bedöms påverkas positivt då åtgärderna innebär en 
säkrare hamnmiljö och således förblir markområdet tillgängligt för det rörliga friluftslivet. 

Under själva byggtiden minskas påverkan på friluftsliv och rekreation genom att arbetena utförs 
under september till maj för att undvika påverkan under sommarsäsongen. 

10.7 Sjöfart 

Inom det planerade arbetsområdet förekommer både reguljär och privat färje- och båttrafik som 
kommer att påverkas av de planerade arbetena. Påverkan kan t ex bestå av buller, byggtrafik, 
tillfällig omledning av farled, tillfälliga angöringsytor, båtplatser, hållplatser m.m. 

11 Försiktighetsmått och skyddsåtgärder 
En komplett miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram tillsammans med ansökan om 
vattenverksamhet. Nedan följer en kort beskrivning av förslag till skyddsåtgärder för att minska 
miljöpåverkan av de planerade åtgärderna. 

11.1 Buller och vibrationer 

Vid de planerade arbetena med rivning av befintlig kaj, nedslagning av spont samt markarbeten 
på land kommer buller och vibrationer att uppstå. I händelse av att Naturvårdsverkets riktvärden 
(2004:15) för buller från byggplatser inte uppfylls kommer erforderliga skyddsåtgärder vidtas.  

I bullerutredningen ges exempel på bullerreducerande åtgärder, t ex byte av arbetsmetod, 
användning av bullerskyddsskärmar, tidsbegränsning, förstärkning av byggnaders fasad eller 
tillfälligt boende. Vilka åtgärder som blir aktuella i detta projekt är inte beslutat. 

I riskanalysen för vibrationsalstrande arbeten anges erforderliga besiktningar, kontroller och 
förebyggande åtgärder samt riktvärden för vibrationer. Vid inventeringen påträffades ingen 
vibrationskänslig utrustning i behov av vibrationsisolering. 

I riskanalysen anges att in- och utvändig förbesiktning utföras av de byggnader och 
anläggningar som finns inom bedömt riskområde för vibrationer innan anläggningsarbeten 
påbörjas. Efter avslutade arbeten ska efterbesiktning av objekten utföras i samma omfattning 
som vid förbesiktning. 

Fastighetsägare och hyresgäster/brukare, speciellt verksamheter med känslig utrustning eller 
verksamhet samt ledningsägare skall i god tid informeras om markarbetenas omfattning och 
tider av entreprenören.  

Vibrationsövervakning ska utföras i intilliggande byggnader och anläggningar i samband med 
vibrationsalstrande arbeten för att kontrollera att max tillåtna vibrationsnivåer uppfylls.  

 



 
        

32 
 

11.2 Föroreningar  

11.2.1 Föroreningar i sediment 

För att minska påverkan av grumling av sediment och spridning av föroreningar kan 
skyddsåtgärder vidtas. Exempel på skyddsåtgärder för att minska grumling kan vara att placera 
siltgardiner runt arbetsområdet. En siltgardin består av bojar som flyter på ytan med geotextil 
som hänger ned till botten. Ett kontrollprogram kommer tas fram i samråd med Länsstyrelsen i 
Stockholms län samt SRMH vilket kan komma att omfatta mätningar av grumling i vatten. 

Genom att utföra de planerade arbetena under de årstider som medför minst negativ påverkan 
på de arter som lever i vattnet kan påverkan på vattenmiljön som helhet minska ytterligare. 

Hantering av förorenade massor kommer att beskrivas i kommande kontrollprogram. 

11.2.2 Föroreningar i mark 

Schaktning och förstärkningsarbeten längs kajer och gator kan generellt innebära risk för 
spridning av eventuella föroreningar. Den miljötekniska markundersökningen visade att 
uppmätta halter i jord överlag understiger MKM. I ett prov översteg halten av koppar MKM. 
Halterna bedöms ej utgöra en risk för människor och miljö. Områdena kring två av 
markvattenrören kan med fördel saneras i samband med markarbeten. Detta för att skydda 
ytvattenförekomsten precis intill från den oljeförorening som uppmätts i jord och markvatten. 

Hantering av förorenade massor kommer att beskrivas i kommande kontrollprogram. 

11.2.3 Masshantering 

Massorna som schaktas ur i samband med markarbeten har provtagits för klassning innan de 
transporteras till mottagningsanläggning som har tillstånd att ta emot dem. Målsättningen är 
dock att återanvända så mycket massor som möjligt inom projektet för att på så sätt minimera 
transporter och tillförsel av externa massor.  

I syfte att minimera risken för att människor exponeras för föroreningar i samband med 
markarbeten kan särskilda åtgärder komma att krävas. Exempel på sådana åtgärder kan vara 
att arbetsområdet stängslas in och att massor som eventuellt mellanlagras på platsen täcks 
över för att förhindra damning. Mellanlagring av massor kan också ske på tät duk för att 
förhindra spridning av föroreningar till underliggande mark.  

11.3 Risk för olycka eller spill 

För att minska miljöpåverkan av eventuella oljeläckage från arbetsmaskiner eller liknande 
kommer länsar finnas tillgängliga på plattformen om spill sker i vattnet samt absorptionsmedel 
finnas tillgängligt om spill sker på land. 

11.4 Avfall 

Avfall som förväntas uppkomma i samband med arbetet är framför allt förorenade massor vid 
muddring i vatten samt markarbeten på land. Dessa massor kommer att transporteras till 
godkänd mottagningsanläggning alternativt återanvändas beroende på föroreningsgrad. 

11.5 Dagvattenhantering under byggtiden 

Inom det planerade arbetsområdet kommer dagvattensystemet att göras om. Under byggtiden 
kommer dagvattnet temporärt att ledas om inom det område där arbeten pågår. Hur omledning 
ska ske är ännu inte fastställt. Troligen kommer dagvattnet inom området att ledas om via 
dagvattennätet till en annan utsläppspunkt. 

Dagvattensystemet planeras att byggas om permanent inom kajområdet med minst ett 
reningssteg innan vattnet rinner ut i Södra Vaxholmsfjärden. 
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11.6 Sjöfart 

Reguljär och privat färje- och båttrafik kommer att påverkas av de planerade arbetena. För att 
minska påverkan kommer arbetena att utföras under september till maj, för att därmed ej 
påverka sommarens högtrafik. En maritim riskanalys har tagits fram i tidigt skede. I denna 
beskrivs huvudsakliga risker för sjöfarten och förslag på hur dessa kan hanteras för att minskas 
eller tas bort. En fullständig maritim riskanalys kommer att tas fram av entreprenör i ett senare 
skede. I denna kommer risker och hantering av dessa att beskrivas mer ingående. 

11.7 Kontrollprogram 

Ett miljökontrollprogram för samtliga arbeten i vatten, både för de arbeten som påbörjas utan 
erhållet tillstånd samt tillståndsgivna arbeten, kommer att tas fram i samråd med Länsstyrelsen i 
Stockholms län och SRMH. Hantering av eventuellt förorenade massor på land innefattas även 
av kontrollprogrammet.  

12 Samråd 
Sökanden avser inför tillståndsansökan att samråda med Länsstyrelsen i Stockholms län, Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, myndigheter och intresseorganisationer samt de 
enskilda som antas bli särskilt berörda av åtgärden. Samrådskretsen för enskilt berörda har 
avgränsats till ca 200 m från det planerade arbetsområdet inklusive de fastigheter som kan 
påverkas av uppkommet buller och vibrationer samt eventuell bortledning av vatten i samband 
med länshållning, vilket redovisas i bilaga G. Inbjudan till samråd görs även genom annons i 
lokala tidningar samt dagstidningar. 

12.1 Personuppgiftsbehandling 

För information om behandling av personuppgifter se https://www.vaxholm.se/kommun--
politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/gdpr. 

13 Preliminärt innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning  

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kommer att fokusera på de miljöeffekter som bedöms 
kunna uppstå under den tid som arbetet (upprustning av kaj, ombyggnad av dagvattensystemet 
samt muddring) pågår. Avgränsning kommer preliminärt att ske till följande miljöaspekter: 

• Människors hälsa 

• Vatten 

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö 

• Luft 

• Förorenad mark/sediment 

• Rekreation och friluftsliv 
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13.1 Förslag på innehållsförteckning i MKB:n är följande: 

• Icke teknisk sammanfattning 

• Beskrivning av planerat arbete 

• Omgivningsbeskrivning 

o Naturmiljö 

o Kulturmiljö 

o Verksamheter 

o Bebyggelse 

o Markanvändning 

o Dagvatten 

o Geologiska och hydrologiska förutsättningar 

• Planer och riksintressen 

• Alternativt utförande samt nollalternativ 

• Planerad ombyggnad av dagvattensystem 

• Miljökvalitetsnormer och miljömål 

• Olycksrisker 

• Påverkan på människors hälsa 

o Buller och vibrationer 

o Föroreningar 

o Rekreation och friluftsliv 

• Påverkan på naturmiljö 

o Grumling 

o Spridning av föroreningar 

o Utsläpp till vatten 

• Påverkan på kulturmiljö 

• Påverkan på båttrafik/sjöfart 

• Åtgärder som planeras för att minska miljöeffekter 

o Förslag på kontrollprogram 

o Grumling och förorenade sediment 

o Förorenad mark 

o Buller 

o Omhändertagande av dagvatten 
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1 Översikt 
De befintliga kajerna i Vaxholm har uppnått sin tekniska livslängd och är därför i mycket dåligt 
skick och i behov av förebyggande åtgärder. 

Kajerna kan delas in i tre delområden; Österhamn, Söderhamn och Västerhamn. 
Kajkonstruktionerna i Österhamn och Söderhamn består av en spontkaj och behandlas i detta 
PM. Stödkonstruktionen i Västerhamn består av en stenmur grundlagd på en träkista och 
behandlas i PM Åtgärdsförslag Västerhamnen daterat 2021-02-26. 

2 Ändamål 
Syftet med detta dokument är att översiktligt beskriva de olika geokonstruktioner som lämpligen 
skulle kunna användas för ombyggnationen av kajen, samt för- och nackdelar för de olika 
föreslagna alternativen. Detaljprojektering och dimensionering av valda konstruktionsdelar sker i 
senare skede. 

3 Underlag 
Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• PM-Detaljplaner och vattenverksamhet inom Österhamn, Söderhamn och Västerhamn i 
Vaxholms kommun från Iterio AB daterad 2019-10-01 

• Utkast till projektplan från Iterio AB daterad 2019-10-01 

• Besiktning av Spontkajer från Iterio AB daterad 2019-01-03 

• Utredning av kajkonstruktionens kapacitet från ÅF daterad 2019-06-19 

• Förslag till program för åtgärder på kajerna i Vaxholms stad från Bostek daterad 2019-
09-30 

• Kontroll av stålspontens resterande godstjocklek från Bostek daterad 2019-01-20 

• Geosuite databas från AFRY 2020-08-26 

• Geoteknisk undersökning från Kjessler & Mannerstråle AB daterad 1961-10-20 /  

1963-07-04 

• Modellfiler 

o Grundkarta ”Vaxön_Kajen” 

o Bottenscanning daterad 2019-06-12  

o Detaljinmätning utförd av Bjerking under hösten 2020 ”Z-01-V001” 

• Platsbesök av handläggande geotekniker 

• Vaxholms kaj – utredning av potthål daterad 2019-07-02, upprättad av ÅF. 

• MUR Geoteknik (markteknisk undersökningsrapport) med uppdragsnummer 20U1981, 
dat.2021-02-20, upprättad av Bjerking AB. 
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4 Bakgrund 
Det var under 60-talet som Vaxholms hamnområde byggdes ut genom att den befintliga 
kajkonstruktionen grundlagd på träkistor breddades med ca 25 m. Den gamla kajen valdes då 
att ersättas med en spontkaj som förankrades med ankarstag, ståldubbar samt en motfyllning i 
form av en tryckbank, se principritning i Figur 1. 

 

Figur 1.Principritning befintlig stödkonstruktion 

5 Geotekniska förhållanden 
Vaxholms stad har låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamn och 
Österhamn – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Sammanfattningsvis visar den geotekniska 
undersökningen att uppfyllnad bakom befintlig spont består generellt av blockig fyllning, sand 
och grus. Detta bekräftar beskrivningen som angavs i vattendomsansökan 1967 - ”mellan spont 
och befintlig kaj fylles med sprängsten som tätas och avjämnas med makadam”. 

Undersökningar utförda på spontens utsida i vattnet visar en varierande jordlagerföljd. Sträckan 
längs Söderhamn består främst av friktionsjord på berg samt ytligt berg. Sträckan längs 
Österhamn består av friktionsjord på berg, ytligt berg samt lera i områdets norra del. För mer 
information gällande geotekniska förhållanden se markteknisk undersökningsrapport daterad 
2021-02-19. 

6 Problematik 
I detta avsnitt ges en kort sammanställning av den problematik som identifierats i tidigare 
utredningar. 

6.1 Korrosion 

Tidigare utredningar visar att vissa sträckor i Österhamn är helt genomrostad över vattenlinjen 
samt att återstående godstjocklek är mycket liten. Detta leder till en reducerad lastkapacitet 
samt risk för erosion av material. 
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För mer information gällande korrosion se kontroll av stålspontens resterande godstjocklek 
daterad 2020-01-20 och upprättad av BOSTEK. 

6.2 Erosion 

Som tidigare nämnt har vissa delar av befintlig spontkaj genomrostats helt. Detta har förorsakat 
urspolning av material och sättningar vid ytan i närhet av krönbalken, se Figur 2. 

 

 

Från tidigare utförd bottenscanning har det konstaterats att delar av befintlig tryckbank har 
eroderat med tiden. Framtida erosion av denna tryckbank/havsbotten bör beaktas i vidare 
projektering. 

6.3 Sättningar i gatan 

En tidigare utredning av potthål i närhet av kajkonstruktionen visar inget samband mellan 
eventuella deformationer av befintlig spontkonstruktion som kan kopplas till sättningar i gatan. I 
utredningen nämns det även att det inte finns något direkt samband mellan sättningar och 
bristfälliga ledningar. Här skall det dock belysas att tidigare besiktning visar inträngande lera i 
en brunn, se Figur 3. 

 

Figur 3. Inträngande lera i befintlig brunn. Bilder från utförd besiktning (Aqua Avloppsrening AB) 

En möjlig orsak som nämns i utredningen är bristfälligt utförande av packning av fyllningen i 
överbygganden samt att vägens överbyggnad är underdimensionerad. 

Figur 2. Vänster: Befintlig spont korrosionsskadad Höger: Material som spolats bort och orsakat 
skador. Bilder tagna i norra Österhamnen 
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Med tidigare utredningar som underlag tros bakomliggande orsaken för sättningarna vara en 
kombination av de nämnda punkterna. 

För mer information gällande sättningar i gatan se rapport Vaxholms kaj – utredning av potthål 
daterad 2019-07-02 och upprättad av ÅF. 

7 Åtgärder 
I detta avsnitt beskrivs aktuella förslag med tekniska och ekonomiska för- och nackdelar. 

7.1 Spontkaj 
Med detta alternativ avses befintlig stödkonstruktion att ersättas med en ny spontkaj installerad 
på den befintliga kajens utsida. Uppskattad längdmeter spont uppgår till ca 420 m med ett 
uppskattat nedslagningsdjup mellan ca 4-11 m, detta bekräftas med beräkningar i 
detaljprojekteringen. Den nya spontkajen kan bestå av en slagen/vibrerad alternativt borrad 
spont. Angivna installationsmetoder förutsätter installation från vatten med hjälp av pråm för att 
minimera belastning på befintlig stödkonstruktion. 
 
Samtliga metoder under denna kategori anses vara vibrationsalstrande. För att minimera risken 
för uppkomst av skador på närliggande fastigheter, ledningar och övrig känslig utrustning bör en 
riskanalys med avseende på vibrationsalstrande arbeten upprättas. I analysen skall riskområde 
och kontrollprogram innehållande bland annat tillåtna riktvärden framgå. 
 
Då metoder inom denna kategori avses utföras i vatten bör grumling av havsbotten beaktas. 

7.1.1 Sponttyp 

7.1.1.1 Slagen/vibrerad spont med Z profil 
Med hänsyn till de utförda geotekniska undersökningarna längs den planerade spontlinjen 
anses alternativet med slagen spont vara möjlig i större delen av spontkajen. Utförda 
hejarsonderingar i vattnet visar på mycket lös till medel fasta förhållanden då slag/0,2 m varierar 
mellan ca 2–30. Vid stopp uppnås >50 slag/0,2 m vilket kan anses vara fast till mycket fast. Med 
detta förväntas den drivna sponten att gå ner till redovisade hejarstopp, förutsatt att block ej 
påträffas. Erforderligt nedslagningsdjup med hänsyn till jämnvikt bedöms därför vara möjlig i 
delar av sträckan men bör kompletteras med dubb då undersökningen visar ytligt berg eller 
stopp i friktionsjorden eller block. 
 

 

Figur 4. Illustration av slagna/vibrerade plankor i lås 

 
I delar av planerad spontsträcka har dock flertalet ytliga block påträffats. Om dessa block ej går 
att schakta bort kan det medföra sträckor där erforderligt nedslagningsdjup ej kan uppnås samt 
att dubblängden blir för stor. I dessa delar föreslås en borrad spont. 
 
I dagsläget finns inga planer på att muddra havsbotten i Österhamn och Söderhamn. Om 
muddring blir aktuellt i ett senare skede ställer detta högre krav på den nya spontkajen då det 
finns risk att stabiliteten ej blir tillräcklig i delar av sträckan. Som tidigare nämnt bör även hänsyn 
tas till att befintlig tryckbank förväntas erodera med tiden, vilket även påverkar spontens 
totalstabilitet. 
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7.1.1.2 Borrad spont bestående av massiva stålrörspålar (RD700 – RD1200) 
Som ovan nämnt kan behov av borrade stålrörspålar förekomma då det påträffats ytliga block i 
delar av den undersökta spontsträckan. De borrade pålarna borras ned till erforderligt 
nedslagningsdjup alternativt 1 m i friskt berg. Om pålarna borras ned till erforderligt 
nedslagningsdjup skall framtida muddring samt erosion beaktas. Efter installation fylls samtliga 
pålar med betong. 
 

 

Figur 5. Illustration av borrade stålrörspålar i lås 

 
Alternativet finns även att använda sig av en större dimension, förslagsvis RD1000 – RD1200. I 
delar av sträckan förväntas denna sponttyp på grund av dess dimension kunna utföras som 
konsolspont utan bakåtförankring, detta bör dock kontrolleras i senare skede. Efter installation 
fylls samtliga pålar med betong. 

7.1.2 Sammanställning sponttyp 

Tabell 1. Sammanställning av för- och nackdelar med vald sponttyp 

 Fördelar Nackdelar 

V
ib

re
ra

d
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la
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e
n

 Z
-s

p
o

n
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• Förhållandevis billigare alternativ 

• Kan utföras från vatten 

• Förhindrar erosion mellan land och 
hav 

• Vanlig metod i Sverige 

• Risk för tidigt stopp mot block 

• Totalstabilitet beror av framtida 
planer med muddring 

• Totalstabilitet kräver 
kontinuerliga kontroller och 
underhåll av befintlig tryckbank 

• Dubb krävs för att tillfredsställa 
spontens jämnvikt vid bristfälligt 
passivt motstånd 

• Risk för vattengrumling och 
sedimentspridning under 
byggskede 
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D

6
0
0
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• Kan utföras från vatten 

• Förhindrar erosion mellan land och 
hav 

• Kan borras igenom block 

• Kan borras ned till berg för att säkra 
framtida muddring 

• Kan borras ned till berg för att ej 
påverkas av framtida erosion av 
tryckbank 

• Vanlig metod i Sverige 

• Förhållandevis dyrare alternativ 

• Förankring kommer att krävas 
längs hela sträckan 

• Risk för vattengrumling och 
sedimentspridning 
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• Kan utföras från vatten 

• Förhindrar erosion mellan land och 
hav 

• Kan borras igenom block 

• Kan borras ned till berg för att säkra 
framtida muddring 

• Kan borras ned till berg för att ej 
påverkas av framtida erosion av 
tryckbank 

• Styvare konstruktion som i vissa fall 
kan utföras utan bakåtförankring 

• Större diameter vilket medför lägre 
antal pålar 

• Förhållandevis dyrare alternativ 

• Kräver större yta framför 
befintlig spontkaj. 

• Ovanlig dimension i Sverige 

• Risk för vattengrumling och 
sedimentspridning 

 

7.1.3 Förankring 

Ovan angivna alternativ för spontkaj kan förankras med hjälp av bergförankringar eller stag 
förankrade i ankarplattor. Vid dimensionering skall godtyckligt stagbortfall med förhöjda 
spänningar i ingående konstruktionsdelar beaktas. Samtliga stag skall provdras och förspännas. 
 
Det finns tre olika behandlingar för stagen och därmed olika typer av korrisionsbeständigheter. 
Första är vanligt obehandlat svartstål. Här väjer man att öka stagets dimension/godstjocklek för 
att beakta framtida korrosion. Nästa steg är svartstål som är galvaniserat, och det slutgiltiga är 
svartstål som är galvaniserat och sedan täckt med två lager epoxy (kallas Twin Coat). Prisbilden 
för respektive behandling är att galvaniserat har ett cirka 50% högre pris än svartstål och för 
Twin Coat är det cirka 85 %. 
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7.1.3.1 Bergförankring 
Vid alternativet bergförankring borras stagen med en vinkel ner i berg. De utförda geotekniska 
undersökningarna visar att förväntad borrning i den blockiga fyllningen varierar mellan 15 m i 
Söderhamn och minskar till ca 4 m i norra Österhamn. För att förankra stagen borras dessa 
ytterligare ca 3-6 m i friskt berg. För att klara av borrningen i den blockiga fyllningen föreslås en 
stagdimension lika med eller större än 76 mm. I de fall förväntad borrlängd är mellan 3-5 m kan 
stagdimensionen 51 mm användas. Vid behov kan även foderrör användas, uppskattad 
kostnadsökning per stag på grund av detta är ca 50%. 

 

Figur 6. Principskiss stag förankrade i berg 
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7.1.3.2 Stag förankrade i ankarplattor 
I det andra förankringsförslaget används stag som bakåtförankras i en ankarplatta likt den 
befintliga spontkajens förankringssystem. Ankarplattan kan utföras som separata block för 
respektive stag eller som en kontinuerlig betongvägg. Vid val av ankarplatta blir den 
uppskattade staglängden ca 12 m. Valet av denna förankringsmetod innebär även att schakt 
bakom installerad spontkaj krävs för gjutning av ankarplatta och installation av stag. Uppskattad 
schaktyta bakom installerad spontkaj blir ca 15 m med schaktdjupet ca 2,5 m. 
 

 

Figur 7. Principskiss stag förankrade i ankarplattor 
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7.1.4 Sammanställning förankring 

Tabell 2. Sammanställning av för-och nackdelar med vald förankringstyp 

 Fördelar Nackdelar 

B
e
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n

k
ri

n
g

 

• Kräver mindre andel schakt 

• Kan användas vid utrymmesbrist 

• Kan installeras från vatten och 
säkra den nya spontkajen innan 
schakt på land påbörjas 

• Ej beroende av vattennivåer 

• Välbeprövad metod 

• Borrning i blockig fyllning 
medför risker i utförandet 

• Kräver en högre stagdimension 
på grund av blockig fyllning 
 

• Kan i vissa fall kräva foderrör 

• Styrs av geotekniska 
förhållanden så som bergkvalitet 
och blockhalt. 

A
n

k
a

rp
la

tt
a
 

• Går att utföra i den blockiga 
fyllningen 

• Styrs ej av geotekniska 
osäkerheter som exempelvis djup 
till berg och dess kvalité 

• Vanlig förankringsmetod för kajer 

• Arbete under vatten kan delvis 
undvikas genom förtillverkade 
plattor som sänks ner i rätt 
position. 

• Om övrigt schaktarbete planeras 
in bakom spont kan schakten 
utnyttjas för utförande av 
ankarplattor 

• Metod bekräftad med dagens 
ankarplattor 

• Schakt krävs för ankarplatta 
innan spontkajen har förankrats. 

• Schakt och gjutning av 
ankarplatta förväntas ske under 
vattenytan 

• Innehåller två 
konstruktionsdelar; ankarplatta 
och stag 
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7.2 Betongmurkaj (utan pålar) 

Detta alternativ utgörs av en stödmur i armerad betong som grundläggs på befintlig fyllning 
alternativt direkt på berg där vi påträffat ytligt berg. Den nya stödmuren konstrueras på insidan 
av befintlig spontkaj där befintlig stödkonstruktion utnyttjas under byggtiden. 

Bottenplattans överkant skall projekteras under planerade ledningar. Då dessa nivåer är okända 
i dagsläget antas överkant platta vara under medelhavsnivån. Detta medför platsgjutning under 
vatten. Ett alternativ till platsgjutning är att använda sig av prefabricerade stödmurselement som 
sänks ner i rätt position. 

 

Figur 8. Principskiss betongmurkaj grundlagd på fast botten 

Den befintliga sponten antas fortsätta korrodera med tiden. Som en konsekvens av detta 
kommer även erosion samt sättningsrisken att öka. Denna metod förutsätter därför att 
erosionsskydd används i form av en avskärmande spont eller likvärdig erosionsskyddande 
konstruktion. 

Att grundlägga stödmuren på djupt berg sätter mycket högre krav på utförandet. Schakten blir 
mycket dyrare och påverkar befintlig stödkonstruktion i en större omfattning. Grundläggning på 
berg ansätter även att majoriteten av arbetena utförs under vatten. Då grundläggningsdjupet 
längs sträckan varierar anses grundläggning på berg endast vara lämplig i norra delen av 
Österhamn. 
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7.2.1 Sammanställning Betongmurkaj 

Nedan presenteras en sammanställning av för- och nackdelar med alternativet betongmurkaj 

Tabell 3. Sammanställning av för- och nackdelar med betongmurkaj 

 Fördelar Nackdelar 

B
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• Förhållandevis billigare 
alternativ vid ytliga schakt 

• Ej beroende av den blockiga 
fyllningen vid schaktarbete 

• Element kan prefabriceras och 
sänkas på plats 

• Utnyttjar befintlig 
stödkonstruktion (anses vara en 
risk) 

• Schakt och gjutning under 
vatten förutsätts 

• Befintliga stag måste beaktas 
vilket medför att arbetet bör 
utföras i etapper 

• Grundläggning på osäker 
fyllning 

• Kräver ytterligare 
erosionsskyddande åtgärder 

• Beroende av förkommande 
laster kan stödmuren behöva 
förankras på vissa sträckor 

B
e
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g
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u
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a
j 

p
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n
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rd

/b
e
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• Grundläggs på fast botten 

• Ej beroende av den blockiga 
fyllningen 

• Element kan förtillverkas och 
sänkas ned 

• Utnyttjar befintlig 
stödkonstruktion (anses vara en 
risk) 

• Schakt och gjutning under 
vatten förutsätts 

• Befintliga stag måste beaktas 

• Grundläggning på osäker 
fyllning 

• Kräver ytterligare 
erosionsskyddande åtgärder 

• Anses endast rimligt i norra 
delen av Österhamn 
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7.3 Pålkaj 

Ett annat alternativ är att använda sig av en pålkaj. Detta innebär pålgrundläggning bakom 
befintlig stödkonstruktion som gjuts in i en betongplatta för att ta upp kajlasterna. De utförda 
geotekniska undersökningarna visar att borrade pålar krävs samt att dess längd kommer att 
variera mellan ca 3-11 m. 

Likt alternativet med betongmurkaj sätter denna konstruktionsmetod högre krav på 
bottenplattans nivå samt erosionsskyddande åtgärder. 

 

Figur 9. Principskiss pålgrundläggning 
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Tabell 4. Sammanställning av för- och nackdelar med pålkaj 

 Fördelar Nackdelar 

P
å

lk
a

j 

• Förhindrar framtida 
sättningsproblematik i befintlig 
sprängstensfyllning 

• Planerade ledningar grundläggs på 
pålar 

• Kräver ytterligare 
erosionsskyddande åtgärder 

• Utnyttjar befintlig 
stödkonstruktion (anses vara en 
risk) 

• Schakt och gjutning under 
vatten förutsätts 

• Befintliga stag måste beaktas 

• Pålning utförs från land och 
belastar befintlig spontkaj 

• Komplicerat då de innehåller 
många konstruktionsdelar.  

• Anses vara det dyraste 
alternativet. 

• Stor omgivningspåverkan 

 

7.4 Schakt och fyll 

Ytterligare ett alternativ är att använda sig av likande utförande som användes vid utbyggnaden 
under 60-talet. Denna metod innebär att man börjar med att schakta ur befintlig fyllning bakom 
spont. När schaktslänter har säkerställts kan rivning av befintlig spont utföras. När erforderligt 
schaktdjup är uppnått kan man ställa en spont på sin plats för att sedan börja fylla igen 
schakten. Att använda sig av denna metod medför en stor andel arbete från vatten med bland 
annat schakt, spont och motfyllning. I stora delar av sträckan är det även mäktiga lager fyllning 
vilket medför att schakten blir djup för att erhålla tillräckligt nedslagningsdjup utan att behöva 
driva sponten. Metoden anses vara riskfylld och kostsam att utföra i de djupa delarna av 
befintlig spontkaj. Där mäktigheten minskar kan detta vara ett lämpligt alternativ. En fördel med 
detta alternativ är att man kan kontrollera massorna som används vid återuppfyllnad och på 
sådant sätt säkerställa dess kvalitet. 

7.5 Övriga alternativ 

7.5.1.1 Stag förankrade i pålbock 
Denna förankringsmetod innebär att borrade pålar används och installeras som en pålbock för 
att ta upp lasterna från den nya spontkajen. Denna metod anses ej lämplig då den ej är 
ekonomisk försvarbar i relation till förankringsmetoderna ovan. 

7.5.1.2 Stag förankrade i spont 
Metoden innebär installation av ytterligare spont för förankring. Då fyllningen är blockig innebär 
det att förschaktning krävs eller att en borrad spontvägg. Denna metod anses ej lämplig då den 
ej är ekonomisk försvarbar i relation till förankringsmetoderna ovan. 

7.5.1.3 Stag förankrade i jord 
Ytterligare ett alternativ är att förankra stagen i fyllningen. Denna metod är dock riskfylld då 
kvalitén på injekteringen försämras på grund av den blocka fyllningen. På grund av detta anses 
denna metod ej vara lämplig med hänsyn till befintliga förutsättningar. 

  

BILAGA B



Uppdrag nr. 20U1981 
 Sida 15 (16) 

 

Bjerking AB 

8 Slutsats 
Sammanfattningsvis finns två huvudalternativ, ett alternativ med förankrad spont som drivs 
utanför befintlig spontkaj vilket medför en betydligt mindre andel schaktarbeten (gäller för 
delsträckor med mäktiga lager fyllning), samt alternativet med en stödmur på fast botten 
alternativt pålad stödmur, vilket sätter högre krav på erosionsskyddande åtgärder då befintlig 
spont antas korrodera bort, samt att schakten blir betydligt djupare och har därför en större 
omgivningspåverkan. 

8.1 Rekommendationer 

Med dagens förutsättningar samt ovan angivna åtgärdsförslag rekommenderas en lösning 
innehållande vibrerade plankor som kompletteras med borrade stålrörspålar i lås. 
Stödkonstruktionens förankring rekommenderas att utföras med hjälp av bakåtförankrade stag 
injekterade i berg i större delen av sträckan, forderrörsborrning bör förutsättas på grund av den 
blockiga fyllningen. I områden där en stor andel schakt förväntas ske kan alternativet 
ankarplattor vara ekonomiskt fördelaktigt. Dessa områden klargörs i detaljprojekteringsskede. 

Val av denna metod bedöms som tekniskt och ekonomiskt fördelaktig på grund av följande 
ståndpunkter: 

• Låg andel vattengrumling och sedimentspridning, 

• Liten påverkan på befintlig utformning, 

• Låg andel schakt, 

• Mindre komplicerade arbetsmoment i jämförelse med övriga alternativ 

• Låg omgivningspåverkan 

8.2 Fortsatt arbete 

Nedan anges några av de faktorer/förutsättningar som kan påverka vald konstruktion. Dessa 
förutsättningar projekteras i senare skede. 

• Gemensamt möte med beställarrepresentant för beslut om vald utformning 
• Dimensionerande Lasteffekter 
• Planerade ledningar 
• Övriga verksamheters behov 
• Planerade marknivåer 
• Beräkningar för verifikation 
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Uppdragsnamn 

Vaxholms kajer geoteknik 
Uppdragsgivare 

Vaxholms Kommun 

 

 
 

Vår handläggare 

Felix Forsgårdh 

Datum 

2021-02-26 

 
 

 

1 Objekt 
Bjerking AB har på uppdrag av Vaxholms Kommun utfört en geoteknisk undersökning av 
Vaxholms Kajer som underlag för projektering av Kajrenovering. Det undersökta området ligger 
i Vaxholms Kommun, Vaxholm. 

 

 

Figur 1-1: Undersökt område ungefärligt markerat med streckad gränslinje. Bild från 
Lantmäteriets kartportal 2020-10-20. 

2 Ändamål 
Syftet med uppdraget har varit att klarlägga dom geotekniska förhållandena och 
förutsättningarna inför renovering av kajområdet. 

Syftet med denna PM är att inom projektet kommunicera geotekniska förutsättningar samt att 
ge rekommendationer för renovering av Kajkonstruktionen i Västerhamn. Denna PM bygger på 
att man vill bevara stenkajens utvändiga utseende.  
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Denna PM utgör underlag för projektering och ingår inte i ett eventuellt 
förfrågningsunderlag. 

3 Utförda undersökningar 

3.1 Geotekniska undersökningar 

Resultatet av utförda undersökningar framgår av MUR (markteknisk undersökningsrapport) med 
uppdragsnummer 20U1981, dat.2021-02-20, upprättad av Bjerking AB. Samt dykundersökning 
uträttad av Bjerking AB under hösten 2020. 

3.2 Övriga underlag 

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• PM-Detaljplaner och vattenverksamhet inom Österhamn, Söderhamn och Västerhamn i 
Vaxholms kommun från Iterio AB daterad 2019-10-01 

• Utkast till projektplan från Iterio AB daterad 2019-10-01 

• Besiktning av Spontkajer från Iterio AB daterad 2019-01-03 

• Utredning av kajkonstruktionens kapacitet från ÅF daterad 2019-06-19 

• Förslag till program för åtgärder på kajerna i Vaxholms stad från Bostek daterad 2019-
09-30 

• Kontroll av stålspontens resterande godstjocklek från Bostek daterad 2019-01-20 

• Geosuite databas från AFRY 2020-08-26 

• Bilder från tidigare platsbesök daterad 2019-06-25 

• Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

• Geoteknisk undersökning från Kjessler & Mannerstråle AB daterad 1961-10-20 /  

1963-07-04 

• Modellfiler 

o Grundkarta ”Vaxön_Kajen” 

o Bottenscanning daterad 2019-06-12  

o Detaljinmätning utförd av Bjerking under hösten 2020 ”Z-01-V001” 

• Platsbesök av handläggande geotekniker 2020-09-02 

4 Befintliga konstruktioner 
I dagsläget utgörs kajens stödkonstruktion av en murad stenkaj grundlagd på en traditionell 
stenkista bestående av en stenfylld timrad ram stående på havsbotten. På stenkajen vilar ett 
promenaddäck i trä som angränsar till ett mindre parkområde i väster och Söderhamnen (gatan) 
i norr. På utsidan av stenkajen finns flertalet angöringsplatser för båtar bestående av både 
platsbyggda konstruktioner i trä samt Y-bommar.  

5 Problematik i dagsläget 
Tidigare undersökningar visar att man längs med Söderhamnen (gatan) har problem med 
sättningar i gatan med bland annat potthål som följd. Även i stenkajen pågår sättningar och 
tidigare utförd dykundersökning visar att stenkistan delvis har rasat och att dess fyllnad delvis 
har försvunnit.  
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Bild 1. Söderhamnen (gatan) i Västerhamns norra del. Gropar och lagningar längsmed gatan syns tydligt i blött väglag. 

 

Bild 2. Lagningar i Söderhamnen (gatan). 
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Bild 3. Västra delen av Västerhamn. Glipor mellan sten och äldre ifyllningar med betong visar att muren har rört sig. 

  

Bild 4. Norra delen av Västerhamn. Murad stenkaj med trädäck och Y-bommar. 

6 Topografi, mark- och geotekniska förhållanden 
Markytans nivå har uppmätts till ca +1,3 – +2,1 och utgörs av asfalt, gatsten och mindre 
planteringsytor. Markytan är relativt plan men höjer sig lite bort från havet. 

Fyllning 

Fyllningen är blandad och utgörs i sonderingspunkt 20B32 övre ca 0-2 m i huvudsak av Mg[(cl), 
gr, sa, brick] och enstaka block. 
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Fyllningen bedöms efter en provgropsgrävning ca 20 meter öster om västerhamn som mycket 
blockig. 

Mg[(cl), gr, sa, brick] tillhör materialtyp och tjälfarlighetsklass 2/1 

Lera/kohesionsjord 

Kohesionsjorden utgörs i 20B35 på ca 1,5 – 2,2 meters djup av (gr)saclGy (pr) och på ca 2,2 – 
2,7 meters djup av (sa)(gy)siCl ovan friktionsjord. 

Lerans vattenkvot är 39,3 % – 40,5 % och lerans konflytgräns är 40 %. 

Lerans densitet är ca 1,78 ton/m3 

Berg 

Berget utgörs enligt SGU´s berggrundskarta av Granodiorit-granit. 

Grundvatten 

Då området för undersökningen ligger i direkt anslutning till havet används medelvattenståndet 
för aktuellt område som referensnivå. 

Vattennivån var under undersökningen ca +0,0 till +0,3 m. 

7 Åtgärdsförslag 

7.1 Åtgärdsförslag med utgångspunkt att bevara stenkajens utseende.  

För att bevara stenkajens utseende och samtidigt lösa dagens problematik föreslås en 
kombinerad lösning. 

För att motverka fortsatta sättningar i gatan och avlasta stenmuren från trafiklaster bygger man 
på området innanför stenmuren ett påldäck vilande på RD-pålar (medellängd ca 3 m) i en Z-
nivå som lämnar plats för ledningar och vägöverbyggnad ovan påldäcket utan att påverka den 
nuvarande marknivån.  Vid stenmuren höjer man nivån på påldäcket samtidigt som dess 
tjocklek minskas för att minimera åverkan på stenmuren.  

 

Figur 9-1: Principsektion. 
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Figur 9-2 Plan över påldäck 

Ovan stenkajen vilar påldäcket på micropålar av en mindre diameter tex ischebeck titan 30/14. 
Påldäcket ovan stenkajen täcks in med ett nytt trädäck för att dölja den nya konstruktionen.  

Stenkistan förstärks genom att gjutas in med betong under vattnet och hålrum i stenmuren 
putsas/gjuts igen.  

I kombination med ingjutningen av stenkistan gjuts även en balk som förankras i berg med 
micropålar framför stenkistan.  

Micropålarna borras genom utvalda block i stenmuren och injekteras sedan för att ta upp 
lasterna från stenmuren och stenkistan. 

 

7.2 Genomförandebeskrivning 

  
Området för påldäck närmast stenkaj schaktas ur och stenkajen rensas från trädäck, övriga 
konstruktioner och jord/växtlighet. 

  
Stenkaj förstes med prismor för att i ett tidigt skede kunna avgöra eventuella rörelser under 
arbetet. 

  
Lösa sediment framför stenkistan muddras genom mammutmuddring. 
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Form för förstärkningsbalk och ingjutning av stenkista byggs. Armering av stenkista löses på 
plats i mån om hålrum. Formen förses med tomrör som lämnar plats åt balkens ankare ca 4 m 
C/C. Sedan gjuts balk och stenkista. 

  
Hålrum i stenkaj muras/gjuts igen. 

  
Dragstag för balk borras och injekteras samt gjuts in i balken. 

  
Micropålar för påldäck och förstärkning av stenkaj borras och injekteras. Micropålarna placeras 
med ett kort C/C avstånd genom ”låsande” block i konstruktionen. Placering bör ske i samråd 
med sakkunnig tex bergtekniker.  

  
Resterande område för påldäck schaktas ur. 

  
RD pålar för påldäck installeras. För att minimera rörelser i jorden installeras rad 1 närmast 
stenkajen först, därefter installeras rad 3, 5, 7…. Innan man går tillbaka och installerar rad 2, 4, 
6… 

  
Påldäck installeras och återställning av området kan påbörjas. 

 

 

 

8 För och nackdelar samt alternativa lösningar 

8.1 Fördelar 

Påldäcket ger en långsiktig lösning på problematiken i områden och är oberoende från själva 
stenmurskajen vilket möjliggör framtida renoveringar av stenkajen utan åverkan på marken 
innanför kajen. 

Lösningen påverkar Västerhamnens utseende minimalt. 

Spontning krävs ej mot kajen. 

 

8.2 Nackdelar 

Påldäck är en kostsam lösning, dock så måste den stora kostnaden ställas mot kostnaden för 
motsvarande förstärkningsåtgärder. 

Förstärkningsarbetet av stenkajen medför vissa risker tex att stenar spricker eller skjuts ur sin 
ursprungliga position vid borrningarna.  

 

8.3 Alternativa lösningar 

 Avlastning av stenkaj 
Som alternativ till påldäck skulle man kunna installera en spontvägg på insidan av stenkajen för 
att avlasta den och sedan förstärka stenkajen. Denna lösning skulle vara billigare att utföra än 
ett påldäck men man skulle ej lösa problematiken innanför kajen. 
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 Förstärkning av stenkaj 
I stället för borrade micropålar och ingjutning av stenkistan skulle man efter en installerad spont 
innanför stenkajen kunna demontera stenkajen, riva stenkistan, muddra och gjuta ett nytt 
fundament i stället för stenkistan och sedan bygga upp stenkajen på nytt. 

Detta alternativ ses som mycket tidskrävande och då även uppskattningsvis dyrare än att 
förstärka stenkajen med ingjutning av stenkista och micropålar. 

 

 Förstärkning av markområde innanför stenkaj 
I stället för påldäck som täcker hela vägytan skulle man kunna kombinera påldäcket med en 
länkplatta vilande på påldäcket. Den stora fördelen med en länkplatta är att man skulle slippa 
installationen av dom borrade pålarna som påldäcket vilar på. Dock då längden på pålarna 
kommer att vara relativt kort kan den extra kostnaden ses som billig investering i en bättre 
lösning. 

Det skulle även vara möjligt att schakta ur området ned till fast botten och bygga upp en ny 
terrass för anläggning och installationer.  

Denna lösning ses som dyr och svår att genomföra då man skulle behöva djupa schakt intill 
närliggande fastigheter vilket skulle kunna medföra att man även på landsidan av 
åtgärdsområdet skulle behöva installera en spont. 
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1. SAMMANFATTNING 

Vaxholms stad har inlett ett arbete med att ta fram en blåplan. Denna ska utgöra en 

strategi för kommunens utveckling rörande vattenmiljöer och belysa intressen, hot och 

utvecklingsmöjligheter. Syftet med föreliggande utredning var att inventera och 

naturvärdesbedöma de områden som staden identifierat som prioriterade inför arbetet 

med blåplanen. Därutöver syftade arbetet till att identifiera behov av fördjupade 

inventeringar samt åtgärder för att bevara eller restaurera marina värden. 

Allt fältarbete utfördes mellan 25 augusti och 26 september 2014. Inventering utfördes 

med hjälp av snorkling eller dropvideo utefter transeker inom prioriterade områden och 

på ett mer övergripande sätt i icke prioriterade områden. I djupare delar av områdena 

utfördes dessutom bottenfauna- och sedimentprovtagning med hjälp av Willnerhämtare. 

Totalt noterades ett trettiotal arter av alger och kärlväxter samt fyra arter av bottenfauna. 

Artantalet av vattenvegetation var normalhögt jämfört med andra inventeringar av 

samma omfattning. Förutom de allra vanligaste och mest väntade arterna som borstnate 

och ålnate (bilaga 3) förekom typiska sötvattensarter såsom styvt braxengräs (Isoetes 

lacustris) och den främmande arten smal vattenpest (Elodea nuttallii) vilket gjorde att 

antalet ökade. Å andra sidan kunde vi konstatera att relativt vanliga arter saknades som 

rödsträfse (Chara tomentsa), hästsvans (Hippuris vulgaris), knoppslinga (Myriophyllum 

sibiricum) och nålsäv (Eleocharis acicularis). Orsaken till att rödsträfse saknades kan vara 

övergödning och att svallvågor från båttrafik försämrar dess förutsättningar. Frånvaron 

av övriga nämnda arter är det svårt att se någon förklaring till. I Vaxholm förekom marina 

arter som blåstång (Fucus vesiculosus) och sudare (Chorda filum) i liten mängd och endast 

i ett område. Vidare var mängden marina trådformade alger mycket liten utgjordes av 

arterna ishavstofs (Battersia arctica) och ullsleke (Ceramium sp).  Att inslaget av marina 

arter var litet och limniska stort förklaras av att vattnet påverkas av sötvattentillrinning 

och utspädd salthalt.  

Endast fyra arter av bottenfauna noterades. Detta beror på att undersökningen utfördes 

på något djupare vatten, utanför kärlväxternas utbredning, det vill säga på bottnar som 

normalt har ett artfattigt bottenfaunasamhälle. Hade undersökningen genomförts i 

grunda och vegetationsklädda bottnar så hade artantalet varit långt högre.  

Sedimentprovtagningen indikerade att syreförhållandena är dåliga i de inneslutna 

skärgårdsdelarna (på insidan av ögruppen Resarö, Rindö, Vaxön, Tynningö). På de djup 

om fem meter eller mer vilka prover togs på, så förekom inte några bottendjur och 

sedimenten var skiktade. Skiktade sediment uppträder vid avsaknad av bottendjur och är 

en indikation på att syrebrist rått under flera år. 

I de mer exponerade strand- och bottenpartierna i Trälhavet och Torsbyfjärden 

påträffades bottendjur på så stora djup som 25 meter. Detta indikerar att syresättningen 

via vattenrörelser är god i dessa delar. De arter som påträffades var Marenzelleria sp., 

Chironomus sp., Monoporeia affinis och Macoma balthica. 
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Utifrån naturgivna förutsättningar och påverkanssituation kan en grov indelning av 

kommunens vatten göras i två områden; dels stränderna runt Bogesundslandet samt 

sydvästra Resarö, dels Vaxön och den grupp av öar som omger Vaxholms stad. Generellt 

sett är vikarna och stränderna på ömse sidor om Bogesundslandet samt vikarna på 

sydöstra Resarö de områden som har högst störst grad av naturlighet och rikast 

förekomst av grunda, vegetationsrika miljöer. I dessa miljöer finns förutsättningar för en 

mångfald av livsmiljöer, ekologiska nischer och funktioner samtidigt som störningar i 

form av mänskliga aktiviteter är begränsade. Med undantag för de mest exploaterade och 

trafikerade delarna som Karlsuddsviken bedöms denna del av kommunen hysa de högsta 

marina naturvärdena. De vikar som bedömdes vara av högst naturvärde och motsvara 

regionalt intresse (enligt den skala som redovisas i Material och metoder) var 

Holmingeviken (osäker bedömning), Kyrkfjärden, Ekefjärd och Släpan samt Nibbleviken. 

Utifrån områdenas djup, exponeringsgrad, förekomst av vegetation och 

exploateringsgrad bedömdes värdet för fisk. De områden som bedömdes hysa högst värde 

för fisk var de ovan nämnda med högst naturvärde samt Stensundsmaren och 

”Engarnssundet”.  

Inom föreliggande rapport föreslås ett antal åtgärder och utredningar för att förbättra 

miljön. Hit hör:  

- Kartering av våtmarker och landmiljöer för att undersöka behoven av och 

möjligheterna till åtgärder, exempelvis anläggande av skyddszoner vid vattendrag 

och dammar för ökad näringsretention eller fisklek. 

- Utredning av möjligheterna att skapa förbättrade lekmöjligheter för fisk vid 

Ekefjärd (Söderbyträsket) och Nibbleviken.  

- Att undersöka om de akvatiska värdena kan inkorporeras i Bogesundslandets 

naturreservats syften och bestämmelser. 

- Fortsatt inventering av enskilda avlopp utan tillräcklig rening. 

- Förelägganden om åtgärder av sådana avlopp som saknar tillräcklig rening. 

- I samråd med Österåkers kommun utreda behov av att åtgärda diken som mynnar 

i Kyrkfjärdens norra del. 

- Information via båthamnar till båtägare om hantering av latrin och 

båtbottenfärger samt avfall. 

- Att i enlighet med kommunens pågående arbete installera minst två ytterligare 

latrintömningsstationer. 
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2. BAKGRUND OCH SYFTE 

Vaxholms stad har inlett ett arbete med att ta fram en blåplan. Denna ska ligga till grund 

för en hållbar utveckling för kommunens havs-, vatten- och kustområden. Blåplanen ska 

utgöra en strategi för kommunens utveckling rörande vattenmiljöer och belysa intressen, 

hot och utvecklingsmöjligheter. 

Syftet med föreliggande utredning var att inventera och naturvärdesbedöma de områden 

som staden identifierat som prioriterade inför arbetet med blåplanen. Därutöver syftade 

arbetet till att identifiera behov av fördjupade inventeringar samt åtgärder för att bevara 

eller restaurera marina värden. 
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3. MATERIAL OCH METODER 

3.1. Fältarbete 

Allt fältarbete utfördes mellan 25 augusti och 26 september 2014. Inventering utfördes 

med hjälp av snorkling eller dropvideo utefter transeker inom prioriterade områden och 

på ett mer övergripande sätt i två icke prioriterade områden (se nedan). 

Sedimentprovtagning genomfördes på djupare mjukbottnar i varje område. En översikt 

av inventeringsinsatser och underlag för samtliga områden ges i bilaga 1. 

Inventering längs transekter i grunda områden 

Inventering av bottenvegetation gjordes längs transekter i grunda områden. I huvudsak 

användes snorkling och fridykning men i områden med tät båttrafik och större olycksrisk 

användes dropvideo och Lutherräfsa. Eftersom områdena som omfattades av 

inventeringen var mycket stora var det av resursskäl inte möjlighet att förlägga 

transekterna med hundra meters mellanrum i alla områden. Utifrån MMSS (Marin 

modellering i Stockholms och Södermanlands län), kartor, flygbilder samt tidigare 

inventeringar identifierades vissa områden med relativt homogena förhållanden vad 

gäller topografi, exploateringsgrad och förutsättningar för naturvärden och ekologiska 

funktioner inom vilka transekter placerades ut med glesare mellanrum. I figur 1 

illustreras transekternas placeringar och vilken metod som användes.  

I samband med fältundersökningarna dokumenterades strändernas naturlighet/på-

verkansgrad samt, på ett övergripande plan, markanvändningen upp till cirka 50 meter 

från vattnet. 

Figur 1. Transekternas placering och inventeringsmetod. I bilaga 7 finns en karta med de 

inventerade områdenas namn. 
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Snorkling och fridykning 

Inventering av bottenvegetation gjordes genom snorkling och fridykning, i huvudsak 

enligt principerna inom undersökningstypen ”Vegetationsklädda bottnar, ostkust” 

(Naturvårdsverket 2004). En metergraderad så kallad transektlina placerades vinkelrätt 

från stranden i riktning utåt. I en cirka 1-4 m (beroende på sikten) bred korridor längs 

linan dokumenterades undervattensvegetationens procentuella täckningsgrad per art. 

Anteckningar gjordes om utbredningsgränsernas avstånd från land, djup, bottentyp, 

mängd påväxtalger och sedimentpålagring. Bottentypen angavs som häll, block, sten, 

grus, sand eller mjukbotten, eller kombinationer av dessa. Bottnarna inventerades ned till 

cirka 3-5 meters djup där kärlväxterna i regel upphörde. Vid inventeringen 

dokumenterades eventuella observationer av fiskyngel och makroskopiska bottendjur 

(sådana som är synbara i fält, t ex musslor och snäckor) samt tecken på miljöförändringar 

från mänskliga aktiviteter liksom på en övergripande nivå. Bottnar, vegetation och 

fiskyngel dokumenterades även genom fotografering i de områden siktförhållandena 

tillät.  

Positionerna för transekternas start vid land registrerades med hjälp av GPS.  

Snorkling/fridykning utfördes av säkerhetsskäl inte i områden med tät båttrafik.  

Dropvideo 

Dropvideo används främst för att inventera fastsittande arter och bottensubstrat. Vid 

dropvideoinventering sänks en videokamera ned från en båt och inventeraren 

identifierar arter, bedömer deras täckningsgrad och vad bottensubstratet är genom att 

titta på en skärm i båten. Filmerna sparas även på dator och kan vid behov granskas i 

efterhand. Dropvideo ersatte snorklingstransekter i områden med risk för båtolyckor. 

Dropvideoprovtagningen fördelades ut enligt samma princip som för övriga transekter 

med start från land. Utöver vegetationskartering längs transekter så användes dropvideo 

även för dokumentation av djupa bottnar inom varje delområde enligt metodik framtagen 

av AquaBiota (metodbeskrivning: Isaeus 2009).  
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Figur 2. Kameran hängs ned under båten och bilden visas på en skärm samt sparas på en 

hårddisk. 

Sedimentprovtagning 

I syfte att se i vilken utsträckning bottnarna är syrefria och döda avseende syrekrävande 

organismer togs sedimentproppar med Willnerhämtare (figur 3 och 4). Proverna visade 

om sedimenten var skiktade och syrefria eller om de rörts om av bottendjur, vilka kräver 

syre. Propparna sållades genom såll med 1 mm maskstorlek och analyserades på 

bottenfauna. Vid sedimentprovtagningen dokumenterades även bottentyp och 

sedimentens beskaffenhet. Sedimentens färg och lukt beskrevs. 

 
Tabell 1. Indelning av sediment gjordes efter Naturvårdsverkets undersökningstyp för metaller 

i sediment (2012).   
Fraktion Förklaring 
Dy löst, mkt organogent (utfällda humusämnen)  
Gyttja löst (finpartikulärt organiskt material) 
Gyttjelera något fastare 
Lergyttja ganska fast 
Lera fast 
Silt något lösare, finkornigt 
Sand något grövre korn 
Grovsand grövre korn, <2 mm 
Grus 2-20 mm 

Sten 20-200 mm  
Block   >200 mm 
Grovdetritus Dött organiskt material i stora partiklar, t ex döda växtdelar 
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Figur 3. Med hjälp av en Willlnerhämtare togs sedimentprov som sållades genom 1 mm 

maskstorlek för analys av bottenfauna. 

 

Figur 4. De sedimentproppar som hämtades upp analyserades med avseende på innehåll av 

bottendjur och varvighet. Varviga sediment indikerar syrebrist under en längre period eftersom 

skikten skapas endast vid frånvaro av djur som normalt blandar sedimenten. Även färg och 

eventuell svavelvätelukt dokumenterades. 
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Okulär bedömning av stränder och närområde 

I samband med fältundersökningarna bedömdes naturlighet och markanvändning inom 

närområdet (det område som är synligt för ögat från båten) på ett övergripande sätt. 

Naturlighet innebär avsaknad av påverkan från mänskliga störningar. Naturligheten 

bedömdes därför utifrån förekoms av exempelvis erosionsskador, bryggor, båtplatser, 

utfyllnader, kajer eller andra typer av modifierade stränder och bottnar. Som underlag för 

bedömningen av naturlighet ingår även kartorna över exploatering och båttrafik (bilaga 

8 och 9). I de områden där fördjupade inventeringar saknas har även de värden som 

modellerats fram inom MMSS använts. 

3.2. Övriga källor 

ArtDatabanken 

Fynd av rödlistade arter hämtades hem från ArtDatabanken via Svalan samt Artportalen. 

Utsökningar gjordes mellan åren 2000 och 2014.  

MMSS och djupkartor 

Inom projektet Marin modellering i Stockholms och Södermanlands län har kartor över 

bottenlevande växter och djur samt kustnära och pelagisk fisk tagits fram med hjälp av 

rumslig modellering. Resultaten inom MMSS avseende fisk och vattenvegetation 

illustreras i bilaga 2. Principerna för rumslig modellering beskrivs i Nyström Sandman et 

al 2013. I föreliggande projekt har vi nyttjat modellerade kartor för fisk och 

bottenvegetation. Eftersom datat som kartorna bygger på i många fall inte har någon 

högre geografisk upplösning ska kartorna användas med försiktighet på lokal nivå. De 

djupkartor som publiceras i rapporten är producerade inom MMSS-projektet. Dessa 

omfattar djup ned till sex meters djup och är i 10 m upplösning. Spridningstillstånd för 

kartorna har erhållits i samband med MMSS-projektet. 

Exploateringsindikator 

Underlag från Naturvårdsverkets exploateringsindikator (Naturvårdsverket 2010) ligger 

till grund för kartorna över exploateringsindikation (bilaga 8) och båttrafik (bilaga 9). 

Exploateringsindikation utgår bland annat från antal av bryggor, marinor och byggnader. 

Indikatorn över båttrafik utgår från båtar med AIS (Automatic Identification System). 

Eftersom det framför allt är större båtar som har AIS förbises de mindre båtarna i figuren. 

För att få en helhetsbild över båttrafiken bör därför även figuren över 

explateringsindikation beaktas. För utförlig redovisning av metodiken finns i 

Naturvårdsverket 2010.   
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3.3. Naturvärdesbedömning  

Bedömningar av områdenas akvatiska naturvärden utfördes baserat på fältinventeringar, 

data från databaser och tidigare undersökningar i de av kommunen prioriterade 

områdena. I de områden som inte ingår i förstahandsprioriteringen används befintligt 

material såsom MMSS, och figurer över båttrafik och exploateringsindikation (bilaga 8 

och 9) i kombination med okulära, översiktliga bedömningar och dokumentation av 

strändernas påverkan i samband med fältarbetet. Ett fastställt system för bedömning av 

marina naturvärden saknas. De kriterier som används utgår från de som överenskommits 

inom FN-konventionen för biologisk mångfald (CBD) och utgörs av kriterierna 

naturlighet, ekologisk funktion, diversitet (mångformighet), artrikedom raritet, sårbarhet 

och tilläggskriteriet storlek. 

Kriterier  

Nedan ges en förklaring till dessa kriterier samt hur de bedömdes. 

- Naturlighet. Naturlighet innebär avsaknad av synlig mänsklig påverkan. Hit hör 

exempelvis påverkan från bebyggelse i strandzonen, muddring, båttrafik, 

modifierade stränder, högt fisketryck samt förekomst av främmande arter med 

störningar på ekologiska funktioner eller inhemska arter. Kriteriet bygger på 

vetskapen om att många habitat och funktioner försvinner i och med viss typ av 

påverkan (exempelvis strandmodifieringar) eller att vissa störningskänsliga arter 

kräver hög naturlighet och frånvaro av mänsklig aktivitet för sin existens. För 

bedömning av naturlighet användes förutom fältbesiktningarna även 

Länsstyrelsens exploateringsindikator (bilaga 8) För varje område anges 

naturligheten som antingen låg (1), måttlig (2), hög (3) eller mycket hög (4).  

 

- Ekologisk funktion. Den Ekologisk funktion en livsmiljö normalt tillhandahåller åt 

en art, eller flera arter, till exempel  
o Skydd och substrat att växa på. 
o Livshistoriskt viktiga områden, exempelvis reproduktionsområden och 

födosöksområden. 
o Vattenrenande eller filtrerande förmåga hos strandvegetations och 

filtrerande arter skapar förutsättningar för andra arter 
o Habitatbildande strukturer. 
o Naturligt näringsrika områden skapar hög produktion av växter och djur. 
o Förekomst av grävande bottendjur som syresätter bottensediment och 

skapar förutsättningar för andra arter.  

Bedömningen av ekologisk funktion gjordes utifrån bland annat mängden 

vattenväxter, områdenas exponeringsgrad, förekomst av habitatbildande 

strukturer och arter, förekomst av arter med till exempel vattenrenande eller 

syrgasbildande förmåga. Som mått på ekologisk funktion och värde för fisk så 

beräknades mängden högväxande vegetation per område (se avsnitt Bedömning 

av områdenas värde för fisk). För varje område anges ekologisk funktion som 
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antingen låg (1), måttlig (2), hög (3) eller mycket hög (4). Exempel på när det kan 

vara fråga om mycket hög ekologisk funktion är grunda, skyddade och 

vegetationsrika vikar med hög naturlighet. Dessa miljöer nyttjas av ett stort antal 

individer och arter av ryggradslösa djur, fiskar och fåglar. Exempel på miljöer med 

låg ekologisk funktion är branta stränder utan vegetation och hög frekvens av 

mänskliga aktiviteter som stör växt- och djurlivet.  

- Förekomst av rödlistade arter och habitat. ArtDatabanken vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) upprättar listor över hotade arter i Sverige.  

 

- Raritet. Kriteriet innefattar ovanligheten eller unikheten hos förekommande 

arter, underarter, artsamhällen, habitat eller habitatkomplex, geologiska former 

eller andra företeelser. Bedömningen bygger på förekomsten i regionen och i 

landet. För varje område anges rariteten som antingen låg (1), måttlig (2), hög (3) 

eller mycket hög (4). 

 

- Diversitet. Med begreppet avses variationsrikedomen bland levande organismer 

och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår. Häri ingår mångfald på 

genetisk nivå, artnivå och habitatnivå. På habitatnivå inbegrips (om möjligt) även 

den spatiala diversiteten (t ex på vertikal och horisontell ledd i vattenmassan) 

samt temporala variationer (t ex dygns- eller årstidsvariationer). För varje 

område beskrivs diversiteten genom Shannons index (H) samt genom dess 

artantal. Shannons diversitetsindex baseras på artantal och fördelning av antal 

individer per art. Ett högt index blir resultatet av många ingående arter och 

avsaknad av dominerande. Ett lågt index blir resultatet av få ingående arter och 

ett fåtal dominerande. En låg diversitet behöver dock inte automatiskt innebära 

ett lågt naturvärde eftersom diversiteten i akvatiska miljöer ofta är naturligt låg 

utan att detta betyder att naturvärdena är låga.  

H för ett område uttrycks som ett medelvärde av H för varje inventerad 

delsträcka. H beräknades enligt formeln: 

 
där pi = relativa dominansen hos den i:te arten inom en karterad sträcka.  

- Medelvärdet av Shannons (H) index kan på grund av antalet sträckor som värden 

beräknas för uppvisa stora slumpmässiga variationer. H är även beroende av 

bland annat områdenas storlek eftersom stora områden normalt innefattar ett 

större antal olika miljötyper. Indexet kan därför inte ensamt användas som 

underlag för bedömning av diversitet. Det sammanvägda värdet för diversitet per 

område utgörs därför av en expertbedömning som utgår från såväl H som artantal 

och en bedömning av områdets variationsrikedom vad gäller djup, bottensubstrat 

och exponeringsgrad. Diversiteten uttrycks i likhet med övriga kriterier som 

antingen låg (1), måttlig (2), hög (3) eller mycket hög (4). 

 

- Sårbarhet Med begreppet avses i detta fall en arts eller naturtyps sårbarhet mot 

antropogena förändringar. Det vill säga risken för att hela populationen av 

individer eller av en naturtyp försvinner eller påverkas negativt av en mänskligt 
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inducerad miljöförändring. I en sårbarhetsbedömning av ett område ingår således 

dels en uppskattning av hur vanlig arten/biotopen är i enlighet med bedömning 

av kriteriet ”raritet”, dels hur stor risken är att värdena slås ut på grund av 

mänskliga aktiviteter. Häri ingår således även en bedömning av takten och 

möjligheterna för återhämtning. Eftersom salthaltsgradienten påverkar arternas 

utbredning finns det längs svenska kusten gott om ”randpopulationer” 

(populationer som lever på gränsen av artens utbredningsområde) vilka 

hypotetiskt kan ses som sårbara beroende på vilken genetisk nivå 

raritetsbedömningen görs och vilket geografiskt perspektiv man har. För varje 

område anges sårbarheten som antingen låg (1), måttlig (2), hög (3) eller mycket 

hög (4). Ett exempel på en bedömning av sårbarhet är att grunda vikar i 

innerskärgården generellt sett är att betrakta som sårbara då en stor del är 

exploaterade, medan det finns stora intressen av att exploatera andra. 

 

- Storlek. Ju större ett objekt är som uppfyller en eller flera kriterier ovan ju högre 

bedöms dess naturvärde vara. Kriteriet bygger bland annat på vetskapen om att 

många arter kräver en viss yta av lämpligt habitat med hög naturlighet för sin 

existens, exempelvis havsörn och utter. Vidare är normalt ett stort områdes 

ekologiska funktion av högre värde än ett litet område, exempelvis genom större 

produktion av fiskyngel i ett stort grundområde än ett litet. Ett stort område med 

ett hotat habitat eller en hotad art (det vill säga ett stort bestånd av en hotad art) 

innebär på motsvarande sätt normalt ett högre värde än ett litet område. För varje 

inventerat område anges storleken i antalet hektar eller km2. 

Varje naturvärdesbedömning baseras på områdesvisa skattningar av kriterierna 

funktion, diversitet, hotade arter och naturlighet. Skattningarna av dessa vägs samman 

och tillsammans med inventerarnas expertbedömningar bedöms områdets naturvärde. 

Klassningarna av de olika kriterierna används således som motiv till den slutliga 

expertbedömningen och utgör inte underlag för beräkning av ett exakt numeriskt värde.  

Som stöd vid bedömning av exempelvis raritetskriteriet eller naturlighetskriteriet 

används förekomst av indikatorarter. En indikatorart eller signalart är en art som genom 

sin förekomst visar ett visst tillstånd i naturen eller på ett högt naturvärde. Exempelvis 

kan syrekrävande arter av bottendjur som vitmärla utgöra en indikation på att 

syreförhållandena är goda och att det finns förutsättningar för ekologiska funktioner och 

förekomst av även andra arter om inte inventerats.  

Naturvärdesklasser 

Naturvärdena uttrycks genom indelning i olika klasser. Det finns flera system för denna 

indelning. Det viktigaste med klassindelningen är att den är kommunicerbar och lätt att 

förstå. För att förenkla för stadens tjänstemän föreslår vi användning av den indelning 

som traditionellt används för terrestra värden, men med tillägg för en fjärde och en femte 

klass som avser naturvärden av lokal betydelse respektive områden med lägre eller 

avsaknad av naturvärden. Högsta värdeklassen beskrivs som naturvärde av nationellt 
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intresse, näst högsta klass som regionalt intresse, därefter kommer värden av kommunalt 

och lokalt intresse.  

Naturvärden av nationellt intresse  

Naturvärden av nationellt intresse avser den högsta naturvärdesklassen. I områden med 

denna naturvärdesklass är normalt påverkan från mänskliga aktiviteter mycket liten och 

habitatbildande arter kan förekomma vilka indikerar att det finns förutsättningar för hög 

biologisk mångfald. I ett område av nationellt intresse finns många ekologiska funktioner. 

Artantalet och diversiteten är ofta hög, men inte sällan är artantalet lågt på grund av täta 

enartsbestånd eller beroende på att dessa parametrar varierar mycket över tid. I de fall 

habitattypen är hotad eller om rödlistade arter förekommer förstärks naturvärdena och 

behoven av områdesskydd bör utvärderas. Ett område av nationellt intresse besitter 

dessa nämnda förutsättningar och överstiger normalt 3 ha. 

Områden av nationellt intresse hör till de områden som antingen redan skyddats med 

naturreservat och andra typer av områdesskydd enligt MB kap 7, eller sådana som kan 

vara aktuella för områdesskydd.  

Naturvärden av regionalt intresse  

Till områden av regionalt intresse hör större sammanhängande områden som är fria från 

synbar mänsklig påverkan men som inte nödvändigtvis är ovanliga. Dessa miljöer har i 

regel inte optimala fysiska förutsättningar för viktiga ekologiska funktioner, mycket hög 

biologisk mångfald eller hotade arter. Till denna kategori hör således längre 

strandsträckor med hög naturlighet men med få ekologiska funktioner och begränsade 

förutsättningar för hotade arter och artdiversitet. 

Till områden av regionalt intresse hör även områden med förutsättningar för viktiga 

ekologiska funktioner, hög biologisk mångfald och hotade arter men som på grund av 

mänsklig påverkan inte uppnår sin fulla potential. Hit hör normalt grunda vegetationsrika 

vikar vars funktioner för fisk påverkas negativt av bryggor och båttrafik. Det kan även 

röra sig om områden som i mycket hög grad uppfyller kriterierna men vars areal är så 

liten att de inte bedöms vara av nationellt intresse. Arealen av områden av regionalt 

intresse överstiger normalt 1 ha. 

Områden av regionalt intresse är i vissa fall skyddade med naturreservat och andra typer 

av områdesskydd enligt MB kap 7, eller kan vara aktuella för områdesskydd.  

Naturvärden av kommunalt intresse  

Områden av kommunalt naturvårdsintresse är områden vars naturvärden är lägre än de 

av nationellt och regionalt intresse. Det kan bero på att mänsklig påverkan gjort att 

områdets ursprungliga ekologiska funktioner kraftigt försämrats eller försvunnit eller att 

artantalet minskat. Trots en viss grad av påverkan från mänskliga aktiviteter besitter 

dessa områden normalt vissa ekologiska funktioner i vardagslandskapet men saknar i 

vanliga fall förutsättningar för störningskänsliga och rödlistade arter.  
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Områden tillhörande denna kategori kan även vara små områden som har en hög 

naturlighet men som saknar förutsättningar för högre ekologiska värden i övrigt, såsom 

ekologiska funktioner eller hotade arter.  

Oftast är områden av kommunalt intresse inte prioriterade för områdesskydd men för att 

bevara de livsmiljöer och ekologiska funktioner som de erbjuder bör de visas hänsyn 

inom kommunal planering och i samband med exploateringsärenden.  

Naturvärden av lokalt intresse  

Naturvärden av lokalt intresse kan vara sådana som utgör en mycket vanlig livsmiljö och 

som saknar naturliga förutsättningar för viktiga ekologiska funktioner, stort artantal samt 

rödlistade arter samtidigt som förekommande biologiska värden är påverkade av 

mänskliga aktiviteter.   

Lägre naturvärden 

Områden som är kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter och där förutsättningar för 

ekologiska funktioner och förekomst av för livsmiljön allmänna arter saknas har i 

föreliggande studie bedömts ha ”lägre naturvärde”. Bedömningen gäller normalt för 

kraftigt påverkad områden som marinor, kajer, och hårt exploaterade strandsträckor med 

avsaknad av naturliga förutsättningar för högre naturvärden.  

Områdesavgränsning 

Naturvärdesbedömningar görs områdesvis, ej per transekt. Områdena avgränsas framför 

allt utifrån deras naturvärden så att varje område kan klassificeras med ett naturvärde 

utifrån de kriterier som ligger till grund för naturvärdesbedömningen. I föreliggande 

utredning förhåller sig avgränsningarna även till de områden som kommunen prioriterat 

för naturvärdesbedömning utifrån behoven inom arbetet med blåplanen. Vissa områden 

som inventerats har därför mycket låga naturvärden men redovisas ändå i rapporten. 

Områdenas avgränsas normalt så att de överskrider ett hektar. 

3.4. Bedömning av områdenas värde för fisk 

Utöver klassificering av naturvärden presenteras även våra bedömningar av områdenas 

funktioner för fisk. Detta motiveras av att fisk utgör förutom en viktig del av ekologiska 

värdena även en viktig resurs för föda och för friluftslivet. Även värdena för fisk har 

klassificerats enligt en 4-gradig skala där 4 innebär optimala förutsättningar och mycket 

höga värden för fisk. Klas 3 motsvaras av höga värden, 2 måttliga värden och 1 motsvarar 

låga värden.  

Många varmvattenarters kritiska period i livscykeln är våren. En sänkt temperatur under 

de första veckorna efter leken kan innebära att ynglen fryser ihjäl. Varmvattenkrävande 

arter som gädda, abborre, och mörtfiskar gynnas av vegetationsrika miljöer som är 

grunda och som har litet vattenutbyte, vilket gör att vattnet värms tidigt upp om våren. 
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En stor del av kustlevande bestånden av varmvattenkrävande arter nyttjar vattendrag 

och kustnära våtmarker för lek. För framför allt gädda men även abborre finns ett tydligt 

samband mellan låga yngeltätheter och förekomst av marinor och farleder (Sandström et 

al 2005).  Bedömningarna av värden för fisk utgår därför från omfattningen av störande 

mänskliga aktiviteter, områdets topografi, under- och övervattenvegetationens 

utbredning samt vegetationens höjd. Som underlag för bedömning av områdenas värde 

för fisk har därför en analys gjorts av mängden av de högväxande arterna bladvass 

(Phragmites australis), havssäv (Bolboschoenus maritimus), axslinga (Myriophyllum 

spicatum), smalkaveldun Typha angustifolia, ålnate (Potamogeton perfoliatus), krusnate 

(P. crispus), borstnate (Stuckenia pectinata), vitstjälksmöja (Ranunculus peltatus baudotti, 

smal vattenpest (Elodea nuttallii) och hornsärv (Ceratophyllum demersum). Mängden 

vegetation utgör således en av flera faktorer för bedömning av fiskvärde. Som ett 

oberoende underlag för bedömning av fiskvärde beräknades den genomsnittliga 

täckningsgraden av högväxande arter per meter för varje område. Genom att multiplicera 

den genomsnittliga täckningsgraden med den genomsnittliga transektlängden enligt 

formeln nedan erhölls ett mått på vegetationstäthet för varje område. Högst värde erhålls 

i långgrunda områden med tät vegetation. Värdet av vegetationsmängden (Vm) är 

oberoende av områdets storlek och beräknades enligt: 
 
Vm= ∑(täckningsgrad per avsnitt * avsnittslängd) * genomsnittlig transektlängd 

∑transektlängd 

På sensommaren och hösten när vattentemperaturerna höjts i utanförliggande områden 

sprider sig vanligen ynglen över större områden. Dessa måttligt exponerade miljöer 

fungerar därefter som uppväxtområden för varmvatten arter men även i viss grad för 

kallvattenarter. Kallvattengynnade arter som lake, simpor, sik strömming, öring, 

sandstubb, med flera arter är inte beroende av den snabba uppvärmningen i grunda 

miljöer och vattendrag under våren även om vissa nyttjar dessa miljöer som lekområden 

under den kalla delen av året. Kallvattenarterna sprider sig på exponerade och djupare 

miljöer under merparten av året och är mer generella i sitt habitatval varför det ofta är 

vanskligt att identifiera värdefulla miljöer utifrån dessa arter. Långgrunda exponerade 

grus- och sandbottnar är dock miljöer som ofta nyttjas av exempelvis öring och av sik 

under lekperioden på hösten, Djupare bottnar är av vikt för exempelvis lake och många 

andra fiskarter under framför allt vintern då temperaturen nära bottnen är något högre 

än i resten av vattenmassan. Fiskarna kräver dock att syreförhållandena är tillräckligt 

höga i de djupare partierna för att de ska vara av stor betydelse. Syresatta djuphålor 

bedöms därför ha högre värde för fisk än syrefria sådana. 

I bedömningen av fiskvärden har även områdets betydelse för fiskbestånd i ett större 

geografiskt perspektiv beaktats. Exempelvis kan ett område som utifrån ovan förda 

resonemang om vegetation och topografi har måttligt värde för fisk klassas upp om det är 

det enda rekryteringsområdet (lek- och uppväxtområde) i ett större skärgårdsavsnitt.  
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3.5. Bedömning av områdenas känslighet  

En miljös känslighet är ett sammanvägt resultat av förekommande naturvärden, 

ekologiska funktioner (exempelvis reproduktionsområden för fisk och fågel) samt de 

risker som finns för att värdena påverkas negativt av mänskliga aktiviteter. Känsligheten 

är i regel som störst i områden med höga naturvärden och liten motståndskraft mot 

miljöförändringar. Känsligheten är även beroende av vilka antropogena förändringar som 

redan finns och vilka som hypotetiskt kan uppkomma. Vid bedömning av känslighet har 

utgått från de påverkanskällor och mänskliga aktiviteter som är typiska för Stockholms 

innerskärgård:  

- muddring, och vassröjning,  

- ianspråktagande och modifiering av stränder,  

- ökad övergödning,  

- vattenkemisk påverkan,  

- erosion och påverkan från båttrafik, 

- mänskliga aktiviteter som stressar eller stör växt- och djurlivet. 

3.6. Bedömning av åtgärdsbehov  

För att minimera befintlig påverkan på naturvärden eller för att förebygga framtida 

påverkan i samband med genomförande av utvecklingsplaner inom kommunen kan vissa 

åtgärder och försiktighetsmått vidtas. Utifrån områdenas naturvärden, påverkan av 

befintliga verksamheter, känslighet samt risker för ökad påverkan från planerad 

verksamhet har behoven av åtgärder analyserats på ett översiktligt plan. Inom uppdraget 

har det inte funnits möjlighet att i detalj analysera dessa åtgärdsbehov utan i vissa fall 

föreslås ytterligare utredningar.   
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4. ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV VAXHOLMS 

MARINA MILJÖ 

4.1. Utbredningsmönster av arter 

Totalt noterades ett trettiotal arter av alger och kärlväxter samt fyra arter av bottenfauna. 

Artantalet av vattenvegetation var normalhögt jämfört med andra inventeringar av 

samma omfattning. Förutom de allra vanligaste och mest väntade arterna som borstnate 

och ålnate (bilaga 3) förekom typiska sötvattensarter såsom styvt braxengräs (Isoetes 

lacustris) och den främmande arten smal vattenpest (Elodea nuttallii) vilket gjorde att 

antalet ökade. Å andra sidan kunde vi konstatera att relativt vanliga arter saknades som 

rödsträfse (Chara tomentsa), hästsvans (Hippuris vulgaris), knoppslinga (Myriophyllum 

sibiricum) och nålsäv (Eleocharis acicularis). Orsaken till att rödsträfse saknades kan vara 

övergödning och att svallvågor från båttrafik försämrar dess förutsättningar. Frånvaron 

av övriga nämnda arter är det svårt att se någon förklaring till. I Vaxholm förekom marina 

arter som blåstång (Fucus vesiculosus) och sudare (Chorda filum) i liten mängd och endast 

i område, det vid Resarös utsida. Vidare var mängden marina trådformade alger mycket 

liten utgjordes av arterna ishavstofs (Battersia arctica) och ullsleke (Ceramium sp).  Att 

inslaget av marina arter var litet och limniska stort förklaras av att vattnet påverkas av 

sötvattentillrinning och utspädd salthalt. de mest utsötade vikarna Kyrkfjärden och 

Ekefjärd var salthalten 3,2 respektive 3,5 promille. I vattnen kring Resarö, där de marina 

arterna blåstång och sudare påträffades, uppmättes den högsta salthalten på 4,7 promille.  

Vattnets grumlighet, eller turbiditet, kan vara en begränsande faktor för algers och 

växters djuputbredning. En turbiditet under ett, som i Kyrkfjärden (0,83 FTU), innebär att 

vattnet är klart. I Kyrkfjärden var siktdjupet 4,0 meter och växtligheten tät, med 

förekomst ända ut till 4 meters djup. I Ekefjärd var vattnet däremot mycket grumligt med 

ett siktdjup på 1, 5 meter och en turbiditet på 3,02 FTU. I denna vik utgjorde kala bottnar 

det dominerande inslaget var kala bottnar vilket således kan ha sin förklaring i det 

grumliga vattnet och den begränsade ljusinstrålningen. I bilaga 4 listas de alg- och 

växtarter som noterats och i bilaga 5 redogörs för de fysikaliska förhållanden som rådde 

vid undersökningarna. 

Mängderna av lösliggande alger och trådalger på vegetation och hårdbotten bedömdes 

vara normala. Stora mängder av trådalger på vegetation kan uppträda i kraftigt övergödda 

miljöer och i miljöer med stor förekomst av spigg (som äter upp ryggradslösa djur som 

normalt betar ned trådalgerna). Vid våra undersökningar noterades inte extremt höga 

trådalgsförekomster i någon lokal. 

Fem arter av bottenfauna noterades (bilaga 6). Detta beror på att undersökningen 

utfördes på något djupare vatten, utanför kärlväxternas utbredning, det vill säga på 

bottnar som normalt har ett artfattigt bottenfaunasamhälle. Hade undersökningen 

genomförts i grunda och vegetationsklädda bottnar så hade artantalet varit långt högre.  
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Sedimentprovtagningen indikerade att syreförhållandena är dåliga i de inneslutna 

skärgårdsdelarna (på insidan av ögruppen Resarö, Rindö, Vaxön, Tynningö). På de djup 

om fem meter eller mer vilka prover togs på, så förekom inte några bottendjur och 

sedimenten var skiktade och i många fall svarta och svavelväteluktande (bilaga 6). Svarta 

sediment som luktar svavelväte är ett tecken på syrebrist och reducerade förhållanden. 

Skiktade sediment uppträder vid avsaknad av bottendjur och är en indikation på att 

syrebrist rått under flera år. I några områden var sedimenten skiktade men visade sig 

trots det innehålla individer av nordamerikansk havsborstmask (Marenzelleria sp.). En 

förklaring till detta kan vara att masken, som är relativt tålig mot syrebrist, brett ut sig på 

senare år på tidigare ”döda” bottnar i takt med att belastningen av gödande ämnen 

minskat. Havsborstmaskar av släktet Marenzelleria förekommer som tre olika arter i 

Sverige. Alla tre är främmande för landet och ännu är det inte helt klarlagt vilka 

konsekvenser etableringen av dessa har för Östersjön. En negativ effekt kan vara att 

maskarna konkurrerar om samma föda som inhemska arter, exempelvis vitmärla 

(Monoporeia affinis), glattmaskar (Oligochaeta), och fjädermygglarver (Chironomidae). 

Havsborstmaskarna, som kan leva i miljöer med låg syrehalt där normalt inga andra arter 

av bottenfauna förekommer, verkar dock ha vissa positiva miljöeffekter då de utgör 

födokälla för fisk och gräver gångar i sedimenten vilket kan ge en ökad syresättning av 

bottnarna. Ökad syresättning innebär minskad intern belastning, dvs läckage av 

näringsämnen från bottnarna vid syrefria förhållande. Det kan därför vara så att 

maskarna därigenom motverkar övergödningen. Finska forskare har räknat ut att 

Marenzelleria kan ha åstadkommit en 13 procents minskning av koncentrationerna av 

fosfor i Stockholms innerskärgård (Norkko mfl 2012), vilket är jämförbart med effekterna 

av Stockholms reningsverk. Det finns dock preliminära data som tyder på att effekterna 

inte skulle vara lika positiva. 

I de mer exponerade strand- och bottenpartierna i Trälhavet och Torsbyfjärden 

påträffades bottendjur på så stora djup som 25 meter. Detta indikerar att syresättningen 

via vattenrörelser är god i dessa delar. De arter som påträffades var Marenzelleria sp., 

Chironomus sp., Monoporeia affinis och Macoma balthica (figur 5 och 6). 

 

Figur 5. I Trälhavet påträffades vitmärla (Monoporeia affinis) på stort djup (25 m). Arten är 

syrekrävande och visar att syrgasförhållandena i fjärdens bottenvatten är relativt goda. 
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Figur 6. Förstorat foto av ett litet och ett mycket litet exemplar av östersjömussla (Macoma 

balthica). 

Utöver sedimentprovtagningen så observerades makroskopiska arter vid snorklingen. 

Påfallande stora mängder av den filtrerande hydroiden klubbpolyp (Cordylophora caspia) 

noterades på vegetation men även på hårdare bottnar.   

 

Figur 7. Vanliga makroskopiska djur som klubbpolyp (Cordolophyra caspia) på sidorna av 

vasstrået, samt svampdjur (Porifera), centralt i bilden, noterades endast översiktligt då dessa är 

allmänt spridda i hela innerskärgården. 
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4.2. Naturvärden 

Generellt sett återfinns de högsta marina naturvärdena i kommunens västra del. Detta 

beror på en hög grad av naturlighet och gott om miljöer med viktiga ekologiska funktioner 

i denna del. I östra delen av kommunen är stränderna i många fall brantare med färre 

ekologiska funktioner och i högre grad ianspråktagna för mänskliga ändamål och 

påverkanssituationen en annan. I figur 8 samt bilaga 7 illustreras de inventerade 

områdenas naturvärden. 

 

Figur 8. Översikt över de inventerade områdena samt bedömda naturvärden. I bilaga 7 finns en 

högre upplöst karta samt namn på områdena. 

Ekologiska funktioner och hög naturlighet i kommunens västra del  

Generellt sett är vikarna och stränderna på ömse sidor om Bogesundslandet samt vikarna 

på sydöstra Resarö de områden som har högst störst grad av naturlighet och rikast 

förekomst av grunda, vegetationsrika miljöer. I dessa miljöer finns förutsättningar för en 

mångfald av livsmiljöer, ekologiska nischer och funktioner samtidigt som störningar i 

form av mänskliga aktiviteter är begränsade. Med undantag för de mest exploaterade och 

trafikerade delarna som Karlsuddsviken bedöms denna del av kommunen hysa de högsta 

marina naturvärdena. 

Branta påverkade stränder i öster 

De mer urbana och östra delarna av kommunen, som domineras av Resarö, Rindö, Vaxön, 

Tynningö präglas av bebyggelse, båtplatser och båtbryggor. Relativt stora delar av 

strandlinjen är modifierad eller påverkad av anläggningar i dessa områden. Naturliga 

miljöer är således sällsynta. Dessa områden erbjuder få ekologiska funktioner (såsom 
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lekområden för fisk och fågel) eftersom stränderna i regel är branta med små och få 

vegetationsbevuxna grundområden samtidigt som mänskliga aktiviteter är relativt 

frekvent förekommande. Detta bedöms leda till viss stress av känsliga djur. Naturvärdena 

i dessa delar är därför begränsade.  

 

Figur 9. I de centrala och östra delarna av kommunen är stora delar av stränderna modifierade 

genom bryggkonstruktioner, utfyllnader eller, som på bilden, erosionsskydd. 

Diversitet 

Som ett av flera underlag vid bedömning av diversitet användes Shannon-Wieners 

diversitetsindex. I indexet vägs både artantalet och jämnheten av arternas täckningsgrad 

samman. Ett väntat resultat var att områdena Resarö Trälhavet och Sydöstra Tynningö 

erhöll ett högt värde (tabell 2) eftersom artantalet i sådana exponerade områden 

vanligtvis är relativt högt samtidigt som arternas rumsliga distribution oftast är jämnt 

fördelad. Det höga värdet för Resarö Ytterby beror på att den relativt glesa beväxningen 

av arter var jämnt fördelad. I Släpan fanns ett högt antal arter, stor mängd vegetation som 

var relativt jämt fördelad vilket genererade ett högt värde. Vegetationen i vikar med 

mjukbotten och skyddade lägen är ofta fläckvis fördelad vilket gör att diversitetsindex 

visar på relativt låga värden. 
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Tabell 2. Shannon-Wiener index (H) för undervattenensvegetation. H uttrycks som medelvärde 

av delsträckorna inom respektive område. Säkerheten hos medelvärdet är beroende av antalet 

delsträckor som snorkelinventerats. I tabellen redovisas områden där antalet överstiger fem. 

Område  Artantal H 

Ekefjärd 5 0,11 

Gåsvik 13 0,23 

Stensundsmaren 10 0,27 

Karlsuddsviken 12 0,29 

Nordvästra Tynninge 12 0,34 

Ramsö 14 0,35 

Nibbleviken 16 0,36 

Marsviken 13 0,37 

Rindösundet 12 0,37 

Resarö Kullö Edholma 14 0,37 

Rindösundet södra sidan 1 0,39 

Släpan 15 0,46 

Sydöstra Tynningö 14 0,46 

Resarö Ytterby 8 0,57 

Resarö trälhavet 18 0,58 

Rödlistade arter 

I samband med inventeringen påträffades inga rödlistade arter. Tidigare har emellertid 

Naturvatten i Roslagen AB noterat uddnate (Potamogeton friesii) i Nibbleviken. Uddnaten 

är upptagen som nära hotad på ArtDatabankens rödlista över hotade arter.  

Sökning gjordes i ArtDatabankens register avseende fynd av rödlistade arter. Inga 

groddjur eller evertebrater har noterats i kustmiljöerna inom Vaxholms kommun. Dock 

har ett antal fågelarter noterats i eller vid marin miljö. Hit hör havsörn (nära hotad), 

bivråk (sårbar), gråtrut (nära hotad) och silltrut (nära hotad). Dessa observationer avser 

endast förbiflygande eller rastande fåglar, och inte häckning, parning eller bobygge, det 

vill säga aktiviteter som kan förknippas med en enskild lokal. Observationer av 

förbiflygande individer har gjorts i större delen av kommunen och är därför svåra att 

nyttja som underlag för naturvärdesbedömning.  

4.3. Värden för fisk 

En viktig faktor för produktionen av yngel av varmvattenarter är förekomsten av högre 

vegetation. Vi har därför gjort en analys av mängden av de högväxande arterna bladvass 

(Phragmites australis), havssäv (Bolboschoenus maritimus), axslinga (Myriophyllum 

spicatum), smalkaveldun Typha angustifolia, ålnate (Potamogeton perfoliatus), krusnate 

(P. crispus), borstnate (Stuckenia pectinata), vitstjälksmöja (Ranunculus peltatus 

baudotti), smal vattenpest (Elodea nuttallii) och hornsärv (Ceratophyllum demersum). 

Dessa beräkningar utgör en av flera viktiga grunder för bedömningen av varje områdes 

värde för fisk. 
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Tabell 3. Mängd av höga kärlväxter (bladvass, axslinga, borstnate, hornsärv, smal vattenpest). I 

tabellen redovisas genomsnittlig täckningsgrad per meter samt ett mått på total mängd. Måttet 

är beräknat genom att multiplicera genomsnittlig täckningsgrad per meter med den 

genomsnittliga transektlängden för området. 

Lokal 

Täckningsgrad 
per m 

Total mängd 

Stensundsmaren 66 5496 

Släpan 30 2251 

Resarö Kullö Edholma 45 1845 

Rindösundet 59 1814 

Nibbleviken 48 1478 

Ekefjärden 58 1361 

Marsviken 27 1110 

Resarö Ytterby 21 1089 

Karlsuddsviken 37 1067 

Ramsö 33 942 

Rindösundet södra sidan 35 821 

Lövudden västra Resarö 33 812 

Resarö trälhavet 31 791 

Gåsvik resarö 29 765 

Sydöstra Tynningö 16 612 

Säbyvikens södra del 15 600 

Sydöstra Rindö Oskar Fredriksborg 27 565 

Nordvästra Tynningö 21 278 

De områden som bedöms ha högsta värdena för fisk sammanfaller geografiskt med de 

områden som är av högst naturvärde. Stränderna runt Bogsundslandet samt sydvästra 

delen av Resarö bedöms ha fysiska förutsättningar och rik tillgång till vegetation för att 

härbärgera livskraftiga bestånd av varmvattenarter. Det har dock visat sig att tätheterna 

av yngel av framför allt gädda är låga (se nedan). Kallvattenarter av fisk nyttjar framför 

allt mer exponerade och djupare bottnar. Många av de djupare bottnarna visade sig ha 

syrefria sediment och förmodligen är syrgashalterna i bottenvattnet för låga stora delar 

av året för att dessa miljöer ska vara optimala för fisk. I de mer öppna fjärdarna, Trälhavet 

och Torsbyfjärden var emellertid bottnarna även på större djup syresatta vilket borgar 

för goda livsmiljöer för fisk. Framför allt kall- men även varmvattenarter av fisk nyttjar 

även grunda och exponerade bottnar.  
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4.4. Miljöproblem  

Övergödning 

Stora delar av Stockholms skärgård är drabbat av övergödning och Vaxholms vatten är 

inget undantag. Övergödningen är den främsta orsaken till att inte miljökvalitetsnormen 

om god ekologisk status nås (se avsnittet ”Ekologisk och kemisk status” nedan).  De 

största källorna till övergödning av Vaxholms vatten är jordbruk och enskilda avlopp, 

vilka långt ifrån alla ligger inom kommunens gränser. 

Miljögifter och nedskräpning  

I samband med vegetationsinventeringen noterades stora mängder skräp och skrot. På 

vissa håll var risken för skärskador på sönderslagna flaskor eller metalldelar uppenbar. 

Många av dessa dumpade ting har förmodligen ingen eller liten påverkan på miljön då de 

inte släpper ifrån sig miljöfarliga ämnen utan begravs i långsam takt i sedimenten. 

Sannolikt finns det dock dumpade föremål av annat slag som läcker förorenande eller 

toxiska ämnen. Vidare finns ett stort antal både pågående och äldre industriverksamheter 

varav flera sannolikt innebär läckage av förorenande ämnen.  Vattenkvaliteten påverkas 

också av såväl dagvatten som avloppsvatten från centrala Stockholm och flera förorter. 

Under avsnittet ”Ekologisk och kemisk status” nedan ges ytterligare information om 

problem med miljögifter. 

 

Figur 10. På många håll var mängderna av skräp och skrot påtagliga. Denna bild är tagen i 

Nibbleviken, nära rastplatsen på väg 274. 
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Exploatering av stränder, båttrafik och mänskliga aktiviteter 

Inom kommunen är merparten av de värdefullaste miljöerna med viktiga ekologiska 

funktioner relativt befriade från synbar mänsklig påverkan. Det finns dock exempel på 

miljöer som sannolikt skulle erbjuda mycket höga ekologiska funktioner om de vore fria 

från utfyllnader, vassrensningar, bebyggelse, båtplatser och mänskliga aktiviteter.  

Modifierade och vassröjda stränder bidrar ofta till att lekområden för fisk och häcklokaler 

för fågel elimineras. Med bebyggelse, båtplatser och hamnar ökar även mänskliga 

aktiviteter som kan störa känsliga arter, såsom utter, vissa fåglar och sannolikt fiskar. Lite 

kunskap finns om fiskarters känslighet för buller och mänskliga aktiviteter. Känt är 

emellertid att exempelvis torskar uppvisar förändrade beteenden i samband med buller 

från fartygstrafik. Vidare har gädda visats vara mindre vanlig i anslutning till marinor 

(Sandström et al 2005), vilket kan vara en effekt av stress, men även annat. I dessa miljöer 

har samtidigt en art som benlöja visats öka i förekomst. Orsaken till detta kan vara att 

arten gynnas i frånvaro av gäddan och att den samtidigt inte i någon större omfattning 

låter sig skrämmas bort eller stressas av mänskliga aktiviteter. I bilaga 8 illustreras en 

karta över exploateringsindikation. 

På många av kommunens vatten är båttrafiken tät. Förutom stress i okänd omfattning 

påverkas fisken av ökad svallvågspåverkan och erosion. Ökad vågpåverkan på grunda 

bottnar missgynnar sannolikt vissa arter och gynnar andra. Exempelvis återfinns ofta 

födosökande öring på dessa bottnar, vilka kanske kan dra nytta av att svallvågorna virvlar 

upp föda. Svallvågorna bidrar å andra sidan till minskad beväxning, ökat vattenutbyte, 

sänkt temperatur om våren samt ökad grumling och sedimentation. Arter som är 

beroende av varmt vatten och vegetation som gömsle, exempelvis gädda, och abborre 

missgynnas därmed. Båttrafik kan leda till att yngel av varmvattenarter fryser ihjäl eller 

spolas ut på djupt vatten där överlevnadschanserna minskar.  

Den ökade sedimentationen som kan vara en följd av båttrafiken gör vidare att det kan 

finnas en risk att befruktad fiskrom täcks av sediment. Bilaga 9 visar var båttrafiken är 

som mest frekvent. I grundområden som ligger inom räckhåll för båttrafikens svall finns 

det anledning att befara att nämnda problem uppkommer. 

Rekryteringsstörningar hos gädda 

I Nibbleviken, Ekefjärd/Släpan samt vissa delar av Säbyvik finns grunda vegetationsrika 

miljöer som är relativt fria från mänskliga aktiviteter och har till synes goda 

förutsättningar som rekryteringsmiljö för fisk. Men provfisken 2011-2014 har visats att 

yngel av framför allt gädda är mycket få (Arvidsson  & Gustafsson 2012 resp. 2013, 

Gustafsson & Arvidsson 2014 samt Schreiber 2014). De analyser som gjorts talar för att 

reproduktionen är störd, men det är osäkert i vilken del av livscykeln som problemen 

uppkommer. Fördjupade analyser av gonader, larver, yngel, och lekfisk kan behövas för 

att klargöra var i livscykeln problemen uppstår.  
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4.5. Ekologisk och kemisk status  

Vattenförvaltningen brukar det arbete som syftar till att uppnå miljökvalitetsnormer 

(MKN) enligt vattendirektivet kallas. Inom detta arbete har vattenmyndigheterna utifrån 

underlag från länsstyrelser, kommuner och vattenråd bedömt den ekologiska och 

kemiska statusen för landets cirka 26 000 ytvattenförekomster. Den aktuella 

statusbedömningarna är från 2009, och nya kommer att beslutas 2015. I Vaxholms 

kommun finns 13 vattenförekomster, varav en utgörs av typen kustvattenförekomst och 

övriga av övergångsvatten. Kommunen saknar (enligt beslutet 2009) såväl 

ytvattenförekomster i form av sjöar och vattendrag som grundvattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormerna för kommunens samtliga vattenförekomster är god ekologisk 

status 2021 respektive god kemisk status 2015.  Enligt de gällande statusbedömningarna 

har samtliga vattenförekomster måttlig eller otillfredsställande ekologisk status (tabell 4) 

och uppnår således inte MKN. Ingen vattenförekomst uppnår god kemisk status enligt de 

gränsvärden för kvicksilver som direktivet anger. Den kemiska statusen anges därför som 

kemisk status exklusive kvicksilver. I Vaxholms kommun har två vattenförekomster 

bedöms ha sämre än god kemisk status exklusive kvicksilver. Dessa är Askrikefjärden och 

Torsbyfjärden (tabell 4). Orsakerna till att de inte når MKN är förhöjda halter av TBT, 

antracen och pentabromerad difenyleter (PBDE). Övriga vattenförekomster har bedömts 

ha god kemisk status exklusive kvicksilver. Tilläggas bör dock att av det 30-tal så kallade 

”prioriterade ämnen” som kemisk status bedöms utifrån är endast ett fåtal provtagna i 

Vaxholms vatten.  

Tabell 4. Vattenförekomsterna inom Vaxholms kommun uppnår enligt Vattenmyndighetens 

beslut från 2009 ej miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status. Två av 

vattenförekomsterna uppnår ej heller god kemisk status exklusive kvickiver (Hg). (Eftersom 

gränsvärdet för Hg överskrids i samtliga vattenförekomster i landet redovisas statusen utan 

metallen). 

Vattenförekomst ID Ekologisk status 
Kemisk status 
exklusive Hg 

Stora Värtan SE592400-180800 Måttlig God 

Askrikefjärden SE592290-181600 Måttlig Uppnår ej god 

Kodjupet SE592515-182020 Otillfredsställande God 

Tallaröfjärden SE592400-181860 Måttlig God 

Norra Vaxholmsfjärden SE592468-182000 Måttlig God 

Rindösundet SE592435-182400 Måttlig God 

Södra Vaxholmsfjärden SE592420-182210 Otillfredsställande God 

Kyrkfjärden SE592600-181135 Måttlig God 

Överbyfjärden SE592575-181770 Måttlig God 

Säbyvik SE592600-181600 Måttlig God 

Solöfjärden SE592315-182620 Måttlig God 

Torsbyfjärden SE592135-182700 Otillfredsställande Uppnår ej god 

Trälhavet SE592605-182310 Måttlig God 
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Några befintliga grundvattenförekomster eller ytvattenförekomster av typerna sjö och 

vattendrag saknas för närvarande. Dock är Dammstakärret utpektat som en preliminär 

vattenförekomst av typen sjö (VISS). Dammstakärret utgör dessutom ett Natura 2000-

område med syfte upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de i området utpekade 

naturtyperna ”Dystrofa sjöar och småvatten (3160)”, ”Öppna, svagt välvda mossar, fattiga 

och intermediära kärr och gungflyn (7140)” samt ”Skogsbevuxen myr (91D0)”. 

4.6. Känslighet 

De mest känsliga miljöerna är på övergripande nivå de grunda vegetationsrika miljöerna 

längs Bogesundslandet och sydöstra Resarö. Bedömningen motiveras av att värdena är 

som högst i dessa delar och att arter som kräver miljöer med liten närvaro av mänskliga 

aktiviteter finner ett refugium här. Miljöerna i dessa delar bedöms vara känsliga för ökad 

mängd båttrafik, ökat fisketryck, muddring och exploatering av strandmiljöer. 

Skärgården i anslutning till Vaxholms samhälle är i högre utsträckning bebyggd, med en 

relativt stor påverkan från mänskliga aktiviteter i det befintliga tillståndet. Vidare är 

merparten av stränderna relativt branta med små ytor av bevuxna bottnar och ekologiska 

funktioner. Känsligheten i denna del av kommunen bedöms därför vara lägre även om det 

är viktigt att olika typer av exploateringar och vattenverksamheter genomförs utan hot 

mot de naturvärden och ekologiska funktioner som faktiskt finns.  

4.7. Marin miljö med områdesskydd 

Inom kommunen finns för närvarande ett område med marina naturvärden som skyddas 

som naturreservat. Kullöns naturreservat syftar till att bevara och utveckla områdets 

friluftsvärden och reservatsföreskrifterna reglerar inte verksamheter som kan påverka 

de akvatiska naturvärdena negativt. Vår bedömning är att reservatet trots det kan 

innebära ett visst skydd av vattenanknutna värden då skyddet sannolikt ställer högre 

krav på prövning av eventuella tillkommande verksamheter.  

Naturvårdsverket har fattat beslut om att bilda naturreservatet Bogesundslandets 

naturreservat 2013-10-01 med syfte att bevara och vårda ett område av stor betydelse 

för friluftslivet och naturvården. Beslutet har emellertid överklagats och området saknar 

ännu så länge skydd. De värden som avses skyddas är framför allt av terrester karaktär, i 

form av ädellövskogar, samt ett våtmarksområde, Dammstakärret, som även omfattas av 

Natura 2000-område. Ett relativt stort vattenområde runt Bogesundslandet och ett antal 

öar ingår i reservatet. I västra delen av reservatet ligger ön Råholmen som sedan tidigare 

är skyddad som fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan 1 april och 31 juli. I 

reservatsbeslutet omnämns naturvärdena i Ekefjärden - Släpan och Nibbleviken men 

reservatsföreskrifterna innebär egentligen inget ökat skydd av de marina värdena jämfört 

med befintliga restriktioner avseende vattenverksamhet (enligt 11 kap MB) samt 

reglerna för tillträde i fågelskyddsområdet. Reservatsbildningen kan emellertid innebära 

att exempelvis allmänhetens kännedom om restriktioner kring vattenverksamheter ökar 
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och att illegala sådana därför inte genomförs i samma utsträckning som i oskyddade 

områden. 

Bogesundslandet är vidare i sin helhet utpekat som riksintresse för friluftslivet enligt 3 

kap. 6 § miljöbalken.  
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5. BEHOV AV ÅTGÄRDER OCH UTREDNINGAR 

5.1. Områdesskydd 

Det finns långt gånga planer på att bilda naturreservat av Bogesundslandet. Förslaget till 

reservatsbestämmelserna omfattar dock inte de marina naturvärdena. Det bör övervägas 

om de akvatiska värdena kan inkorporeras i Bogesundslandets naturreservats syften och 

bestämmelser. 

5.2. Fredningsområde för fisk 

Länsstyrelsen, kommunen och Vaxholms fiskevårdsförening har diskuterat att föreslå ett 

fredningsområde för gädda av Nibbleviken och Ekefjärd/Släpan samt anslutande vatten. 

Detta skulle innebära ett fiskeförbud på gädda under våren. Förslaget bedöms gynna de 

lokala populationerna av gädda och kan eventuellt bidra till att öka rekryteringen av 

gädda i området. 

5.3. Våtmarker 

Inom kommunen har rekryteringsstörningar hos gädda identifierats. I andra kuststräckor 

med liknande problem har våtmarker anlagts i syfte att öka yngelproduktionen med gott 

resultat. I dessa områden har orsaken till bristande yngelrekrytering varit att tätheterna 

av storspigg ökat och på flera sätt försämrat förutsättningarna för gädda och andra arter. 

I Stockholms innerskärgård kan orsakerna vara av annan karaktär, exempelvis 

vattenkemins påverkan som försämrar gonad- och embryonalutvecklingen. Det är därför 

inte säkert att gäddvåtmarker har samma goda effekt i innerskärgården. Dock är 

situationen för arten så allvarlig att alla åtgärder som har potential att förbättra beståndet 

bör genomföras. En första åtgärd är därför att utreda förutsättningarna för att skapa 

gäddvåtmarker i kommunen. De områden med potential som gäddlekmiljöer som bör 

utredas är: 

- Dammstakärret (Ekefjärd)        

- Söderbyträsket (Ekefjärd) 

- Våtmarker vid Nibbleviken, 

5.4. Åtgärder mot övergödning 

Kommunen har stora problem med övergödning. Inom föreliggande arbete har inte 

noggrannare analyser och utredningar av åtgärder av övergödningens källor rymts. För 

att komma till rätta med dessa krävs i många fall åtgärder på andra håll än i Vaxholms 

kommun.  Men viktiga källor till övergödningen är normalt enskilda avlopp utan rening, 

båtlivets påverkan i form av latrin samt åkerdiken utan kantzoner. Ett examensarbete om 

övergödningspåverkan från jordbruks- och djurhållningsverksamheter inom kommunen 

visar på att dessa verksamheter släpper ut förhållandevis små mängder övergödande 
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ämnen (Ingvevall Madsen 2014). Vi bedömer dock att det på vissa platser kan finnas 

effektiva åtgärder för att minimera denna typ av läckage i syfte att minska framför allt 

lokala övergödningsproblem men även storskaliga.  

Till åtgärder för att minska övergödningen hör: 

- Kartering av landmiljöer och våtmarker. En stor del av de åtgärder som normalt 

behövs för att förbättra vattenmiljön är sådana som utförs på land. För att kunna 

föreslå och prioritera effektiva åtgärder föreslås därför en kartering av dagvatten, 

jordbruksdiken och våtmarker. Exempel på åtgärder är anläggande av 

skyddszoner och våtmarker vilka även kan utgöra lekområden för fisk och 

fågellokaler. 

- Fortsatt inventering av enskilda avlopp utan tillräcklig rening. 

- Förelägganden om åtgärder av sådana avlopp som saknar tillräcklig rening. 

- Dialog med Österåkers kommun om att åtgärda de diken som mynnar i 

Kyrkfjärdens norra del. 

- Information via båthamnar till båtägare om hantering av latrin och 

båtbottenfärger samt avfall. 

- Att i enlighet med kommunens pågående arbete installera minst två ytterligare 

latrintömningsstationer. 
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6. NATURVÄRDESBEDÖMNINGAR 

Nedan redovisas beskrivningar, resultat och bedömningar för varje inventerad lokal. 

Kartor över varje område visas. Dessa bör ses tillsammans med översiktskartan i bilaga 

7. Som översiktlig inledning för varje område presenteras en tabell över bedömt 

naturvärde, värde för fisk, känslighet, åtgärdsbehov samt med vilken säkerhet 

bedömningarna gjorts. Under ”naturvärde” redovisas dessutom värden för de kriterier 

som legat till grund för naturvärdesbedömningen. Vad som menas med dessa och hur 

dessa bedömts förklaras i avsnittet Material och metoder. Alla områden utom 

Holmingeviken och Furusundsviken har inventerats. Holmingeviken bedöms utifrån 

flygbilder och kartor. Furusundsviken har besökts i fält men inte inventerats närmare. 

6.1. Holmingeviken 
Naturvärde Regionalt (osäker bedömning) 

- Naturlighet 4 Mycket hög 

- Ekologiska funktion 4 Mycket hög 

- Diversitet  Okänt  

- Raritet 3 Hög 

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  4 Mycket hög 

- Storlek 20 ha (0,2 km2) 

Värde för fisk 4 Mycket högt 

Känslighet 4 Mycket hög. Känsligt för muddring, ökad exploatering 
och båttrafik. 

Åtgärdsbehov Inventering av vegetation och säkrare naturvärdes-
bedömning. Det bör övervägas om de akvatiska 
värdena kan inlemmas i naturreservatets syften och 
bestämmelser. 
Generellt behov av inventering av vuxen gädda, yngel 
och larver. 

  

Säkerhet i bedömningarna Låg 

Beskrivning  

Holmingeviken är belägen innanför Kyrkfjärden på Bogesundslandets västra sida. 

Bedömningarna för denna vik är mycket osäkra eftersom den inte undersökts i fält inom 

föreliggande arbete. Men utifrån flygbilder är det tydligt att viken till stor del kantas av 

bladvass. Viken är helt avsnörd från havet och den enda förbindelsen med Kyrkfjärden är 

en muddrad ränna som går under en vägtrumma vilket antas begränsa framkomligheten 

med båt. Utifrån flygbilder och kartor bedöms viken och dess närområde endast i 

begränsad omfattning vara påverkade av exploatering och mänskliga aktiviteter. 

Eftersom utloppet leds under en vägtrumma antas båttrafiken och fritidsfisket vara 

begränsat i viken. Vikens naturlighet och skyddade läge innebär sannolikt ett flertal 

ekologiska funktioner exempelvis reproduktions- och födosöksmöjligheter för fisk och 

fågel.  
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Figur 11. Flygbild av Holmingeviken. 

Naturvärde 

Det avsnörda läget, den förmodat begränsade påverkan från fiske och båttrafik gör att 

viken bedöms ha höga ekologiska funktioner och vara av stort värde som 

rekryteringslokal för fisk. Säkerheten i denna bedömning är låg på grund av begränsat 

underlag. 

Känslighet 

Området bedöms vara mycket känsligt (4) avseende muddring och ökad båttrafik. 

Bedömningen utgår fjärdens höga naturvärden, höga värden för fisk, samt sannolika 

betydelse för störningskänsliga arter. 

Åtgärdsbehov 

Vikens naturvärden och värden för fisk skulle behöva undersökas närmare. Det bör vidare 

övervägas om de akvatiska värdena kan inkorporeras i Bogesundslandets naturreservats 

syften och bestämmelser. 

Ett generellt behov finns av att undersöka rekryteringen av varmvattenarter av fisk i 

miljöer som denna, med goda naturliga förutsättningar för fiskrekrytering. 
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6.2. Kyrkfjärden 
Naturvärde Regionalt  

- Naturlighet 4 Mycket hög 

- Ekologiska funktion 4 Mycket hög 

- Diversitet  3 Hög. Artantal: 9 

- Raritet 3 Hög 

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  4 Mycket hög 

- Storlek 30 ha (3 km2) inom Vaxholm ca 0,4 km2) 

Värde för fisk 4 Mycket högt 

Känslighet 4 Mycket hög. Känsligt för muddring, ökad exploatering 
och båttrafik. 

Åtgärdsbehov Det bör övervägas om områdets värden kan inkorporeras i 
naturreservatets syften och bestämmelser. 
Minskad näringstillförsel. 
Generellt behov av inventering av vuxen gädda, yngel och 
larver. 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

Beskrivning  

Kyrkfjärden på nordvästra sidan av Bogesundslandet är en relativt stor (cirka 2,3 km2) 

och djup (14 m) avsnörd fjärd. Merparten av området omges av blandskog med inslag av 

ädellövskog. Norr om fjärden finns åkermark. Stränderna domineras av vass och klippor. 

Endast den södra stranden som ingår i Vaxholms kommun har inventerats. Hela viken 

samt dess strandområde har en mycket hög grad av naturlighet med liten synbar 

påverkan av mänskliga aktiviteter. Påverkan på vatten- och strandmiljö begränsas till 

uträtade diken som mynnar i vikens norra del samt av ett mindre antal hus och bryggor. 

Öster om fjärden har en muddrad ränna upprätthållit kontakten med den avsnörda viken 

Holmingeviken. Kyrkfjärden som utgör en egen vattenförekomst enligt 

vattenförvaltningen är liksom merparten av vattnen i Stockholms innerskärgård övergött, 

varför den ekologiska statusen har klassats som måttlig. En del av 

övergödningsproblemen kan sannolikt kopplas till att åkermark utgör en stor del av 

Kyrkfjärdens avrinningsområde. Den norra delen av Kyrkfjärden har inte dokumenterats 

i fält, men enligt vår tolkning av flygbilder finns flera åkerdiken som mynnar i vikens norra 

del (som tillhör Österåkers kommun) vilka utifrån flygbilderna bedöms sakna bevuxna 

kantzoner. Dikenas mynningar i Kyrkfjärden visar enligt flygbilderna även tecken på att 

ha genomgått kraftiga dikesrensningar/muddringar. Om kantzoner saknas längs dikenas 

stränder transporteras sannolikt stora mängder partiklar och närsalter ut och göder 

viken. Under normala förhållanden fungerar de mäktiga vassbältena i denna del av viken 

som ett filter för partiklar och närsalter, men i det fall vassen röjts bort saknas denna 

renande funktion. 
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Figur 12. Kyrkfjärdens södra strand är helt fri från synbar mänsklig påverkan. 

Vid inventeringen var salthalten 3,2 promille, turbiditeten 0,83 FTU, och siktdjupet 4,0 m.  

  

Figur 13. Karta över Kyrkfjärden. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. Djupuppgifter för 

dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som åskådliggör 

områdets läge i kommunen. 
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Den södra sidan inventerades med hjälp av fyra utspridda dropvideotransekter. Längs 

merparten av stranden växte bladvass ut till ett djup av 2 meter. Bottensubstratet 

dominerades av sand i vasskanten för att övergå till mjukt sediment på större djup. 

Vattenvegetationen var artrik (9 arter) och förekom i riklig mängd ned till cirka 4 meters 

djup. De arter som dominerade under ytan var havsnajas och ålnate. I övrigt noterades 

även borstnate, havssäv, hornsärv, smal vattenpest, hjulmöja (bilaga 4). Vattnet var vid 

inventeringstillfället mycket klart med ett siktdjup på 4,0 meter och en turbiditet på 0,83 

(bilaga 5).  Salthalten var 3,2 promille vilket indikerar ett visst vattenutbyte. Allt 

vattenutbyte sker via ett ca 10 m brett sund som därför ofta är strömsatt. Finpartikulärt 

material saknades därför i sundet och bottnen dominerades av den filtrerande arten 

(Cordolophyra caspia) klubbpolyp.  

Djupet är mycket varierande med relativt stora grundområden nära stränderna och ett 

djup om 14 meter i de centrala delarna. De vegetationsrika stränderna och grunda 

områdena bedöms bidra med mycket viktiga funktioner som reproduktions- och 

födosöksområden för fisk och fågel. Under sommaren kan troligen båttrafiken vara tät 

men stora delar av året finner fisk, fågel och annat djurliv en relativt störningsfri miljö. 

Fjärden bedöms vara en refug för störningskänsliga arter i det för övrigt hårt 

exploaterade storstadsområdet. I ett regionalt perspektiv bedöms därför Kyrkfjärden 

vara av stort värde.  

Naturvärde 

Utifrån fjärdens potentiella funktion för fisk och djurliv, arter av vattenvegetation samt 

dess naturlighet och variationsrikedom bedöms naturvärdet vara av regionalt intresse.  

Känslighet 

Området bedöms vara mycket känsligt (4) för muddring och ökad båttrafik. Bedömningen 

utgår fjärdens höga naturvärden, höga värden för fisk, samt sannolika betydelse för 

störningskänsliga arter. 

Åtgärdsbehov 

Vikens naturvärden och värden för fisk skulle behöva undersökas närmare. Det bör vidare 

övervägas om de akvatiska värdena kan inkorporeras i Bogesundslandets naturreservats 

syften och bestämmelser. 

Minskad näringstillförsel. Vid de åkerdiken som mynnar i Kyrkfjärdens norra del föreslås 

behovet av att anlägga kantzoner med gräs, buskar eller träd diskuteras med Österåkers 

kommun. Vassrensning av diken vid mynningsområdena i Kyrkfjärden bör upphöra.  

Ett generellt behov finns av att undersöka rekryteringen av varmvattenarter av fisk i 

miljöer som denna, med goda naturliga förutsättningar för fiskrekrytering. 

 

BILAGA E



Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten 

39 

 

6.3. Stora Värtan, Västra Bogesundslandet 
Naturvärde Kommunalt  

- Naturlighet 4 Mycket hög 

- Ekologiska funktion 3 Hög 

- Diversitet  Artantal: n, Shannons index: y)  

- Raritet 3 Hög 

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  3 Hög 

- Storlek Cirka 2 km2, eller 4 km långt kustområde 

Värde för fisk 3 Högt 

Känslighet 3 Hög. Området är känsligt för svallvågor och 
ökad exploatering. 

Åtgärdsbehov Inga specifika åtgärdsbehov. Generellt behov 
av inventering av vuxen gädda, yngel och 
larver. 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

Beskrivning 

Det naturvärdesbedömda området utgörs av Bogesundslandets västra kuststräcka som 

uppgår till cirka 4 km. Denna sträcka som vetter mot Stora Värtan utgörs såväl av 

exponerade sten- och klipp stränder utan vass som bukter och vikar med riklig 

vassbeväxning längs stränderna. Totalt täcker bladvass drygt hälften av sträckans 

strandlängd. Omgivande mark domineras av blandskog och exploateringsgraden är liten, 

med enstaka hus och mindre båtbryggor. I de exponerade partier av stränderna som inte 

utgörs av klippor är erosionsskador från båttrafikens svall märkbar genom att 

finpartikulärt material saknas och att vassen tvingats bort från djupare vatten och skjutits 

upp mot land. Stränderna och bottnarna sluttar med varierande vinkel utåt. Sand utgör 

det vanligaste bottensubstratet före sten och grus. Det förekommer flera mycket 

långgrunda partier i exponerade lägen med måttligt hög täckningsgrad av vattenväxter. 

Vanligast vid inventeringen var borstnate med täckningsgrad på över 80 % i vissa 

grundare områden, medan ålnate var den vanligaste arten på något större djup, ut till 4 

meter varvid vegetationen upphörde. Borststräfse förekom med en täckningsgrad på upp 

till 100 procent i de allra grundaste delarna av de exponerade stränderna. Andra arter 

som dokumenterades var tarmalg smalkaveldun, slangalg, hjulmöja, axslinga, smal 

vattenpest och hornsärv. På vegetationen och bottnarna förekom relativt rikliga mängder 

av påväxtalger respektive lösliggande alger. 

Vid inventeringen var salthalten 4,24 promille, turbiditeten 1,97 FTU, och siktdjupet 2,5 

meter. 
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Figur 14. De mer exponerade delarna av kuststräckan bestod av hällar, klippor, sten och grus. 

Vass och bottnarnas grova material visade på erosionsskador. 

                                  
Figur 15. Karta över Stora Värtan, Västra Bogesundslandet. Vita vattenområden är över 6 meter 

djupa. Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en 

översiktskarta som åskådliggör områdets läge i kommunen. 
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De vegetationstäckta grundområdena bedöms vara värdefulla födosöksområden för 

flertalet fiskarter. Framför allt den relativt djupt inskurna Sandviken samt Frösviken 

bedöms vara av stort värde som rekryteringsmiljö förvarmvattenarter av fisk som gädda 

och abborre. Värdet för fisk bedöms som högt. 

Naturvärde 

Värdena för fisk, bottnarnas varierande djup samt den höga naturligheten motiverar att 

naturvärdet bedöms vara av kommunalt intresse. 

Känslighet 

Områdets grundområden bedöms vara i hög grad känsliga (3) för muddring eftersom de 

relativt exponerade lägena kan bidra till omfattande och långvarig grumling. De 

vassbevuxna vikarna utgör sannolikt goda rekryteringsmiljöer för varmvattenarter av 

fisk varför man i samband med prövning av vattenverksamhet bör vara restriktiv mot 

större vassrensningar och muddringar av dessa områden. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats för detta område. Det finns dock ett behov av att 

undersöka om fiskrekryteringen fungerar (se rekryteringsstörningar hos gädda s. 28).  
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6.4. Norra Askrikefjärden 
Naturvärde Kommunalt intresse 

- Naturlighet 3 Hög 

- Ekologisk funktion   2 Måttlig 

- Diversitet  Artantal: n, Shannons index: y)  

- Raritet 2 Måttlig 

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  2 Måttlig 

- Storlek Cirka 8 km strandsträcka 

Värde för fisk 2 Måttligt 

Känslighet 3 Hög. Området är känsligt för svallvågor, 
muddring och ökad exploatering. 

Åtgärdsbehov Inventering av vuxen gädda, yngel och larver 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

Beskrivning 

De inventerade området utgörs av Bogesundslandets södra kust (figur 16). Denna 

kuststräcka är relativt homogen med dominans av exponerade stränder (figur 17) och 

relativt brant sluttande botten. Bottnarna dominerades av sandbotten framför mjuk- och 

stenbotten. Smedviken och Knäviken utgör de enda miljöerna med något skyddade lägen. 

Bottnarna inom dessa områden var något mer långgrunda och bottensubstratet mjukare 

än merparten av resterande delar. Salthalt, turbiditet och siktdjup mättes inte i området.    

Mellan 5 och 10 meter breda bälten av bladvass växte längs cirka hälften av den 

inventerade sträckan (vid 5 av 11 transekter). Den art som dominerade bottnarna utanför 

vassen och stranden var borstnate som på flera ställen förekom i en cirka 10 meter bred 

och något hundratal meter lång bård cirka 20 meter från land. På de grundare och 

exponerade sandbottnarna dominerade borststräfse. Övriga arter som påträffades var 

nämnt i ordning efter fallande förekomst slangalg, ålnate och hårsärv. Bottenvegetationen 

växte ut till ett djup av cirka 4 meter. 
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Figur 16. Karta över Norra Askrikefjärden. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. 

Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som 

åskådliggör områdets läge i kommunen. 

Hela den inventerade strandsträckan är i mycket liten grad exploaterad (figur 17) och det 

är framför allt i ett par mindre partier som ett par samlingar av hus och båtbryggor 

förekommer (bilaga 8). Båttrafiken i Askrikefjärden är frekvent (bilaga 9) och vid vissa 

strandpartier finns erosionsskador. Området är i övrigt relativt fritt från mänskliga 

störningar och de långgrundare partierna med riklig beväxning av vattenvegetation 

bedöms trots påverkan från svallvågor och erosion ha potential som lek- och 

uppväxtmiljöer för varmvattenkrävande arter av fisk. Det motiverar att värdet för fisk 

bedöms som måttligt.  
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Figur 17. Stranden längs norra Askrikefjärden är relativt exponerad och kantas ungefär till 

hälften av vass. 

Naturvärde 

Området utgörs av en lång oexploaterad strandsträcka med liten grad av mänskliga 

aktiviteter som stör djurlivet. Baserat på områdets naturlighet, det vill säga frånvaro av 

mänsklig påverkan, samt dess funktioner för fisk och fågel bedöms naturvärdet vara av 

kommunalt intresse. 

Känslighet 

Områdets grundområden bedöms vara känsliga (3) för muddring eftersom omfattande 

och långvarig grumling kan förväntas i de exponerade lägena. De av vass och borstnate 

bevuxna grund områdena utgör sannolikt goda rekryteringsmiljöer för varmvattenarter 

av fisk varför det finns en känslighet mot ökad båttrafik, vassrensningar och muddringar 

i dessa områden. 

Åtgärdsbehov 

Det finns ett behov av att undersöka om rekryteringen av fisk fungerar (se 

rekryteringsstörningar hos gädda s. 28).  
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6.5. Karlsuddsvikens södra och centrala del 
Naturvärde Lågt, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion  1 Låg 

- Diversitet  1 Låg * 

- Raritet och rödlistade arter 1 Låg 

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  2 Måttlig 

- Storlek Cirka 60 ha (0,6 km2) 

Värde för fisk 2 Måttligt 

Känslighet 2 Måttlig. Området är känsligt för ökad 
övergödning och ökad exploatering. 

Åtgärdsbehov Tillsyn av ev. enskilda avlopp och vid behov 
förelägganden om åtgärder av anläggningar 
som ej uppnår reningskrav.   

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

* Diversitetsindex och artantal enligt tabell 2 representerar hela Karlsuddsviken. I denna del 

var stränderna branta och vegetationsfria med måttligt högt artantal och liten grad av 

variation.  

Beskrivning 

Karlsuddsviken är en djup vik kantad av branta stränder som domineras av klipphällar 

(figur 18). Vikens södra strand är kraftigt påverkad av bebyggelse, bryggor och båttrafik 

(bilaga 8 och 12). Längs den norra stranden finns en större marina och ett varv.  Dessa 

områden präglas av mänskliga aktiviteter som sannolikt stressar störningskänsliga arter 

av fågel och fisk. Stränderna inom detta område är branta och i liten grad bevuxna av 

vattenvegetation. Den sparsamma vegetationen var fördelad följande arter: bladvass, 

borststräfse, trådnate, borstnate, nating, ålnate, brunslick, tarmalg, hårsärv. 

De branta stränderna och den sparsamma förekomsten av vegetation innebär begränsade 

förutsättningar för viktiga ekologiska funktioner som fisklek. Svallvågor från båttrafik 

bidrar normalt till minskade överlevnadschanser för fiskyngel och sammantaget bedöms 

värdena för fisk vara små i denna del av viken. De djupare bottnarna i viken visade sig vid 

undersökning av sediment vara syrefria och sakna bottendjur. Vid inventeringen var 

salthalten 4,2 promille, turbiditeten 0,95 FTU och siktdjupet 2,7 m.   
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Figur 18. Stränderna i denna del av viken är branta med lite vegetation och exploateringsgraden 

är hög. 

 

Figur 19. Karta över Karlsuddsvikens södra och centrala del. Vita vattenområden är över 6 meter 

djupa. Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en 

översiktskarta som åskådliggör områdets läge i kommunen. 
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Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara lågt i denna del av viken och inte av lokalt intresse. 

Känslighet 

Denna del av Karlsuddsviken bedöms vara måttligt känslig (2) för störningar. 

Övergödning som idag påverkar syrenivåerna i bottenvattnet negativt bedöms vara den 

främsta hotbilden mot naturvärden och ekologiska funktioner.  

Stränderna som är branta och utgörs av klippor och sten, har under en längre tid utsatts 

för erosion varför finpartikulärt material spolats bort. Känsligheten för påverkan från 

fortsatt erosion bedöms därmed inte vara så uttalad som vid ett naturtillstånd. Vidare 

bedöms de ekologiska funktionerna vara få i denna del av viken vilket gör att stränderna 

inte är särskilt känsliga. I norra delen har stränderna till stor del bevarats oexploaterade. 

Det gör att sjöfågel och skygga arter som utter kan finna spridningsvägar och 

födosöksmöjligheter längs denna del. Stranden bedöms därför vara känsliga för 

ytterligare exploatering. 

Åtgärdsbehov 

Viken är påverkad av övergödning och reningseffektiviteten hos eventuella enskilda 

avlopp i anslutning till viken bör ses över. Vid behov kan kommunen förelägga innehavare 

av enskilda avlopp om åtgärder för att uppnå reningskrav. 

Inga övriga åtgärdsbehov har identifierats för detta område.  
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6.6. Karlsuddsvikens nordvästra del 
Naturvärde Lokalt intresse 

- Naturlighet 2 Måttlig 

- Ekologisk funktion 2 Måttlig 

- Diversitet  1 Lågt (Artantal 2)*  

- Raritet  2 Måttlig  

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  2 Måttlig 

- Storlek Cirka 3 ha (0,03 km2) 

Värde för fisk 3 Högt 

Känslighet 3 Hög. Området är känsligt för ökad båttrafik, 
övergödning och exploatering. 

Åtgärdsbehov Saknas   

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

* Diversitetsindex och artantal enligt tabell 2 representerar hela Karlsuddsviken.   

Beskrivning 

Karlsuddsviken är en djup vik kantad av branta stränder som domineras av klipphällar. 

Bottnarna i de centrala delarna visade sig vid sedimentprovtagningen vara syrefria och 

tomma på bottendjur. Den nordvästra delen av viken som denna beskrivning avser är fri 

från exploatering och i den innersta delen breder ett 80 meter brett vassbälte ut sig och 

växer ut till ett djup av 1,6 meter. Utanför vassen växte vid inventeringen ett mycket tätt 

bestånd av borstnate som sträckte sig cirka 20 meter ut från vasskanten och till dess att 

djupet var cirka 2 meter. Några andra arter påträffades inte. Bottnen dominerades av sand 

men övergick i gyttja i och med ökat djup. Den rikliga vegetationen och det relativt 

skyddade läget bidrar till att det i denna del av viken finns goda förutsättningar för 

ekologiska funktioner och fiskrekrytering. Eftersom merparten av övriga delar av viken 

saknar goda förutsättningar för fisklek bedöms denna del vara extra värdefull för de 

lokala bestånden. 

Vid inventeringen var salthalten 4,2 promille, turbiditeten 0,95 FTU, och siktdjupet 2,7 m. 
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Figur 20. Karta över Karlsuddsvikens nordvästra del. Djupkartan 0-6 m producerades inom 

projektet MMSS och är i 10 m upplösning. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. 

Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som 

åskådliggör områdets läge i kommunen. 

 

Figur 21. I Karlsuddsvikens innersta del fanns ett frodigt vassbälte. 
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Figur 22 Norra stranden in den inre delen av Karlsuddsviken är oexploaterad och kantas av ett 

fem till tio meter bred vassbälte. 

Längs den norra sidan av detta område är stranden brantare och vegetationen 

sparsammare. Större delen av stranden kantas av ett mellan 4 och 10 meter brett 

vassbälte. Utanför vassen förkommer borstnate i begränsad mängd. De ekologiska 

funktionera i denna del bedöms som färre men stranden utgör en oexploaterad del av 

viken och bidrar med sin orördhet som potentiell uppehålls ort för störningskänsliga 

fågelarter och fisk. 

Naturvärde 

Karlsuddsviken är påverkad av olika mänskliga aktiviteter, men denna del området hyser 

en viss naturlighet och bedöms ha potential som rekryteringsmiljö för fisk samt andra 

ekologiska funktioner. Därför bedöms naturvärdet vara av lokalt intresse.  

Känslighet 

Trots att naturvärdena är relativt begränsade bedöms känsligheten i denna del av viken 

som hög (3), framför allt vad gäller ökad båttrafik och exploatering. Detta motiveras av 

att denna del av viken bedöms vara av värden som lek- och uppväxtlokal för fisk och andra 

ekologiska funktioner i en i övrigt hårt exploaterad och trafikerad del av skärgården med 

brist på rekryteringsmiljöer för fisk. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats utöver de som anges för Karlsuddvikens centrala del. 
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6.7. Karlsuddsviken, Solbacka 
Naturvärde Lokalt intresse 

- Naturlighet 2 Måttligt 

- Ekologisk funktion 2 Måttlig 

- Diversitet  2 Måttlig 

- Raritet  2 Måttlig  

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  3 Hög 

- Storlek Cirka 2 ha (0,02 km2) 

Värde för fisk 2 Måttligt 

Känslighet 3 Hög. Området är känsligt för ökad båttrafik, 
muddring och exploatering. 

Åtgärdsbehov Saknas   

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

Beskrivning 

Viken mellan varvet och Solbacka i Karlsuddsvikens nordöstra del (figur 23) är långgrund 

och vegetationsrik. Större delen av viken stränder täcks av mäktiga vassbälten (figur 24) 

med inslag av smalkaveldun. De mjuka bottnarna utanför vasskanten var vid 

inventeringen rikligt bevuxna av undervattensvegetation ut till cirka 3 meters djup. De 

arter som förekom var borstnate och ålnate. Trots mänsklig påverkan i form av båttrafik 

och aktiviteter vid varvet i utkanten av denna vik bedöms området ha förutsättningar för 

ekologiska funktioner som födosökslokal för sjöfågel samt som lek- och uppväxtområde 

för fisk. De mäktiga vassbältena i vikens inre del bedöms ha potential som 

häckningsområde för vissa fågelarter.  

Vid inventeringen var salthalten 4,2 promille, turbiditeten 0,95 FTU och siktdjupet 2,7 m 

i Karlsuddsvikens centrala del. 
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Figur 23. Karta över viken i Karlsuddsvikens nordöstra del. Vita vattenområden är över 6 meter 

djupa. Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en 

översiktskarta som åskådliggör områdets läge i kommunen. 

 

Figur 24. Den lilla viken i Nordöstra Karlsuddsviken kantas av ett mäktigt vassbälte. 
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Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara av lokalt intresse. Karlsuddsviken är påverkad av olika 

mänskliga aktiviteter, men denna del området hyser en viss naturlighet och bedöms ha 

potential som rekryteringsmiljö för fisk samt andra ekologiska funktioner.  

Känslighet 

Trots att naturvärdena är relativt begränsade bedöms känsligheten i denna del av viken 

vara hög (3), framför allt vad gäller muddring, ökad båttrafik och exploatering. Detta 

motiveras av att denna del av viken bedöms vara av värden som lek- och uppväxtlokal för 

fisk och andra ekologiska funktioner i en i övrigt hårt exploaterad och trafikerad del av 

skärgården där det generellt råder brist på rekryteringsmiljöer för fisk. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats utöver de generella som anges för Karlsuddvikens 

centrala del ovan. 

6.8. Stensundsmaren 
Naturvärde Kommunalt intresse 

- Naturlighet 3 Hög 

- Ekologisk funktion 3 Hög 

- Diversitet  2 Måttligt. (Artantal: 10, Shannons index: 0,27)  

- Raritet  2 Måttlig.  

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  4 Mycket hög  

- Storlek Cirka 30 ha (0,3 km2) 

Värde för fisk 4 Mycket högt 

Känslighet 4 Mycket hög. Området är känsligt för ökad båttrafik, 
övergödning och exploatering. 

Åtgärdsbehov Inga specifika åtgärdsbehov. Generellt behov av 
inventering av vuxen gädda, yngel och larver. 

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

Beskrivning 

Stensundsmaren är en cirka 30 hektar stor vik på Östra sidan av Bogesundslandet (figur 

25). Viken har en relativt vid öppning mot Tallaröfjärden men genom den utskjutande 

udden, Katthuvudet, samt långgrunda och flikiga vassar (figur 26) finns gott om skyddade 

miljöer. Cirka 70% av vikens stränder är vassbeväxta medan övriga strandpartier utgörs 

av klippor, block och bad samt båthamn. Utanför vassarna breder relativt långgrunda 

mjukbottnar ut sig. Dessa var vid inventeringstillfället bevuxna av framför allt borstnate 

som utgjorde den dominerande arten, men även av ålnate, axslinga och havsnajas. Övriga 

arter som noterades i små mängder var havssäv, trådnate, hjulmöja, korsandmat, 
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Pilayella/Ectocarpus. Badplatsen och båthamnen med 20 båtplatser i anslutning till en 

campingplats i sydvästra delen upptar tillsammans cirka 150 meter av vikens strand. 

Dessa anläggningar utgör den enda synbara negativa påverkan på strand- och 

vattenmiljön i området. I nordvästra delen av viken är stränderna betade vilket vid 

inventeringstillfället hade skapat en blå bård, det vill säga en öppen vattenspegel innanför 

vassen. Den blå bården med betad vass bedöms vara positiv för områdets naturvärden 

genom att det skapar en födosöksmiljö för flertalet vadarfåglar. Om vattenståndet är 

tillräckligt högt om våren kan den blå bården även nyttjas som lekmiljö för gädda, abborre 

med flera varmvattenarter.   

Salthalt, turbiditet och siktdjup mättes inte i området. 

 

Figur 25. Karta över Stensundsmaren. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. Djupuppgifter 

för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som åskådliggör 

områdets läge i kommunen.    

Vikens naturlighet med begränsad störning i form av mänskliga aktiviteter, samt de stora 

grundområdena med vass eller undervattensvegetation skapar mycket goda 

förutsättningar för fisklek och andra ekologiska funktioner. Viken bedöms vara 

betydelsefull som rekryteringslokal för centrala Vaxholms fiskbestånd och värdet för fisk 

bedöms vara mycket högt. 
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Figur 26. Stensundsmarens stränder domineras av vass.   

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara av kommunalt intresse. Motivering till bedömningen är att 

merparten av viken är fri från synbar påverkan från mänskliga aktiviteter, och att den 

genom sina långgrunda och rikligt bevuxna bottnar och stränder bedöms hysa flertalet 

ekologiska funktioner och vara en viktig miljö för fisk och fågel. 

Känslighet 

Utifrån vikens naturvärden samt funktion för fisk, fågel mm bedöms känsligheten för 

störningar i form av båttrafik, muddring och exploatering vara mycket hög, 4.  

Åtgärdsbehov 

Inga specifika åtgärdsbehov har identifierats för detta område. Det finns dock ett generellt 

behov av att undersöka huruvida rekryteringen av fisk fungerar i vikar med god potential 

för lek och uppväxt.  
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6.9. Ekefjärd 

Ekefjärd och Släpan gränsar mot varandra och bedöms båda vara av regionalt intresse. På 

grund av att de skiljer sig vad gäller artsammansättning mm. har de delats upp i två 

områden. 

 
Naturvärde Regionalt intresse 

- Naturlighet 4 Mycket hög  

- Ekologisk funktion 4 Mycket hög 

- Diversitet  1 Låg. (Artantal: 5, Shannons index: 0,11)  

- Raritet  2 Måttlig.  

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  4 Mycket hög  

- Storlek Cirka 30 ha (0,3 km2) 

Värde för fisk 4 Mycket högt 

Känslighet 4 Mycket hög. Området är känsligt för ökad båttrafik, 
övergödning och exploatering. 

Åtgärdsbehov Det bör övervägas om de akvatiska värdena kan 
inlemmas i naturreservatets syften och bestämmelser. 
Minskad näringstillförsel.  
Inventering av vegetation, vuxen gädda, gäddyngel och 
gäddlarver. 
Anlägga lekplatser för gädda. 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

Beskrivning 

Ekefjärd är en cirka 19 hektar stor glosjö på östra Bogesundslandet (figur 27 samt 

rapportens omslagsbild). Avrinningsområdet utgörs till stor del av jordbruksmark och 

flera åkerdiken mynnar i viken. Viken har endast via en cirka metern djup och 10 meter 

bred muddrad kanal (Stäkeström) förbindelse med den utanför belägna havsviken 

Släpan. Ekefjärds stränder är nästan uteslutande bevuxna av frodiga vassbälten ut till ett 

djup av cirka en meter. Merparten av bottnarna utanför vassarna bestod vid 

inventeringen av gyttja och grovdetritus. Dessa var i regel vegetationsfria med undantag 

för mynningsområdet samt enstaka andra platser där axslinga och hornsärv växte. Övriga 

arter som noterades var Beggiatoa, en bakterie som påträffas på syrefria bottnar, samt 

smalkaveldun och havssäv i vissa delar av stränderna. Vattnet var grumligt (3,02 FTU) 

och siktdjupet litet (1,5 m), och intrycket var att viken påverkas av övergödning. 

Grumligheten kan vara orsaken till att bottenvegetationen var så sparsam. Ekologiska 

funktioner och värden för fisk ökar i och med ökad förekomst av vattenvegetation. Vid 

bedömning av dessa parametrar bör man dock ha i åtanke att mängden vegetation ofta 

kan växla kraftigt under loppet av en eller två säsonger. Den bild av kala bottnar som 

inventeringen 2014 ger behöver därmed inte vara representativ för viken i ett längre 

tidsperspektiv. Trots att undervattensvegetationen var sparsam så finns längs vikens 

stränder gott om vass och säv som gör att det finns gott om leksubstrat och gömsle för 
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uppväxande yngel. Det grumliga vattnet bedöms gynna gös och viken kan vara av stort 

värde för arten. 

Trots att så hög salthalt som 3,5 promille uppmättes gjordes flera noteringar av allmän 

dammussla (Anodonta anitina) som normalt förekommer i sötvatten.  

 

Figur 27. Karta över Ekefjärd Djupkartan. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. 

Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som 

åskådliggör områdets läge i kommunen.  

Vid ett av fältbesöken regnade det kraftigt varvid vikens ytvatten färgades gråbrunt. Vår 

bedömning utan att ha närmare undersökt saken är att de diken som mynnar i viken 

transporterar med sig såväl övergödande som grumlande ämnen.  I övrigt var mänsklig 

påverkan begränsad och utgjordes av det muddrade utloppet samt fyra små båtbryggor. 

Sedimentproven innehåll individer av Chironomus (figur 28), vilket indikerar att 

bottnarna inte är helt syrefria. 

BILAGA E



AquaBiota Report 2014:05 

58 

 

 

Figur 28. En larv av Chironomus kom upp vid sedimentprovtagning i Ekefjärd.  

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara av regionalt intresse. Bedömningen motiveras av en hög 

naturlighet och viktiga ekologiska funktioner som reproduktions- och födosökslokal för 

fisk och fågel. Bedömningen utgår från att tillståndet med planktondominans och gles 

bottenvegetation kan vars tillfällig. Fysiska förutsättningar finns för riklig beväxning av 

bottenvegetation. Säkerheten i bedömningen är måttlig men för att inte riskera att 

underskatta ekologiska funktioner och naturvärdet på grund av en kort tidsserie ges ett 

värde som representerar vikens potential i ett längre tidsperspektiv. 

Känslighet 

Utifrån vikens naturvärden samt funktion för fisk, fågel mm bedöms känsligheten för 

störningar i form av båttrafik, muddring och exploatering av strandmiljön vara mycket 

hög, 4.  

För att återfå en beväxning av bottnarna vilket ökar vikens värde för fisk och fågel är det 

viktigt att tillförseln av gödande och grumlande partiklar inte ökar.  

Åtgärdsbehov 

Det bör övervägas om de akvatiska värdena kan inkorporeras i Bogesundslandets 

naturreservats syften och bestämmelser.  

Med tanke på den yngelbrist som noterats i bland annat Ekefjärd finns behov av fortsatta 

undersökningar av förekomst av yngel, lekfisk och larver. 

I anslutning till Ekefjärd finns åkerdiken och utdikade våtmarker, exempelvis 

Dammstakärret och Söderby träsk. Möjligheterna att minska dikenas tillförsel av 

övergödande ämnen liksom möjligheterna till etablering av våtmark för fisklek bör 

utredas. Minskning av gödande ämnen kan även komma till stånd genom etablering av 

kantzoner längs dikena och genom information till markägare om anpassad gödsling. 
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Inför eventuell etablering av våtmark behöver markägarnas intressen, hydrologiska 

förhållanden, befintliga naturvärden och bevarandemål inom Natura 2000-området 

Dammstakärret utredas. 
 

6.10. Släpan 
Naturvärde Regionalt intresse 

- Naturlighet 3 Hög 

- Ekologisk funktion 4 Mycket hög 

- Diversitet  3 Hög (Artantal: 15, Shannons index: 0,46)  

- Raritet  3 Hög 

- Rödlistade arter Inga observationer 

- Sårbarhet  4 Mycket hög  

- Storlek Cirka 20 ha (0,2 km2) 

Värde för fisk 4 Mycket högt 

Känslighet 4 Mycket hög. Området är känsligt för ökad båttrafik, 
övergödning och exploatering. 

Åtgärdsbehov Det bör övervägas om de akvatiska värdena kan 
inlemmas i naturreservatets syften och bestämmelser. 
Generellt behov av inventering av vuxen gädda, yngel 
och larver. 

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

Beskrivning 

Släpan (figur 29) är en cirka 3 meter djup, 1,2 km lång och 130-200 meter bred vik på 

östra sidan av Bogesundslandet (figur 30). Viken har ett skyddat läge genom den ö 

(Värmorgrundet) som ligger i mynningsområdet och ger upphov till två mynningar, 

vardera cirka 70 meter breda. Den norra mynningen är cirka 3 meter medan den södra är 

dryga metern. I den innersta delen av viken har en kanal (Stäkeström) muddrats så att 

det är möjligt att ta sig in till Ekefjärd med båt. Längs vikens stränder finns en stuga samt 

två bryggor med ett par båtar. Viken nyttjas frekvent för friluftslivet i form av fiske och 

paddling. I den yttre delen av viken observerades erosionsskador vilka yttrade sig i en 

skarp kant på cirka 2 meters djup bildat av underminering av vassens rotfilt. I övrigt var 

synlig påverkan från mänskliga aktiviteter mycket liten, och vikens naturlighet bedömdes 

som hög. Sedimentproven innehöll individer av Chironomus vilket indikerar att bottnarna 

inte är helt syrefria.  

Uppskattningsvis 75 procent av vikens stränder täcks av vass med mindre inslag av 

havssäv och smalkaveldun. Merparten av viken är grundare än två meter och domineras 

av sedimentbottnar med mycket hög täckningsgrad av undervattensvegetation. Den art 

som förekom i störst mängd vid inventeringen var havsnajas, följt av axslinga. Övriga arter 

som noterades var krusnate, trådnate. hjulmöja, tarmalg, hårsärv, smal vattenpest, 

brunslick (Pilayella/Ectocarpus), Beggiatoa (bakterie som saknar svenskt namn), 

borststräfse och hornsärv.  
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Figur 29. Foto taget i östlig riktning från Släpans centrala del. 

Det skyddade läget med stora grunda vegetationsrika bottnarna skapar goda 

förutsättningar som lek- och uppväxtmiljö för varmvattenkrävande fiskarter. Viken 

bedöms även vara av stor betydelse som födosökslokal för sjöfågel.  

                                   
Figur 30. Karta över Släpan. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. Djupuppgifter för dessa 

kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som åskådliggör områdets 

läge i kommunen.  
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Norr om vikens yttre del betas stränderna av kreatur vilket gett upphov till öppna 

strandängar med en blå bård och minskad vassbeväxning. Den betade stranden bedöms 

skapa en födosöksmiljö för vadarfåglar och eventuellt fungera som lekområde för gädda 

och andra varmvattenarter på våren. 

Vid inventeringen var salthalten 3,9 promille, turbiditeten 3,02 FTU, och siktdjupet 1,9 m. 

Naturvärde 

Områdets naturlighet, ekologiska funktioner, raritetsvärden samt värde för fisk motiverar 

att naturvärdet bedöms vara av regionalt intresse. 

Känslighet 

Området bedöms utifrån dess naturvärde och ekologiska funktion ha en mycket hög 

känslighet (4). Aktiviteter som känsligheten avser är ökad båttrafik, övergödning och 

exploatering. 

Åtgärdsbehov 

Det bör övervägas om de akvatiska värdena kan inkorporeras i Bogesundslandets 

naturreservats syften och bestämmelser.  

Det finns ett generellt behov av att undersöka huruvida rekryteringen av fisk fungerar i 

vikar som denna, med god potential för lek och uppväxt (se avsnitt 5).  
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6.11. Nibbleviken 
Naturvärde Regionalt intresse 

- Naturlighet 3 Hög 

- Ekologisk funktion 4 Mycket hög 

- Diversitet  4 Mycket hög (Artantal: 16, Shannons index: 0,36)  

- Raritet  4 Mycket hög 

- Rödlistade arter Uddnate (nära hotad) 

- Sårbarhet  4 Mycket hög  

- Storlek Cirka 21 ha (0,2 km2) 

Värde för fisk 4 Mycket högt 

Känslighet 4 Mycket hög. Området är känsligt för ökad båttrafik, 
övergödning och exploatering. 

Åtgärdsbehov Det bör övervägas om de akvatiska värdena kan 
inlemmas i naturreservatets syften och 
bestämmelser. 
Utreda möjligheter att anlägga gäddvåtmark och 
åtgärda tillflödande diken. 

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

Beskrivning 

Nibbleviken (figur 31) är en cirka 21 hektar stor, 5 meter djup vik med en cirka 60 meter 

bred och cirka 3 meter djup mynning. Merparten av vikens närområde (det som är synligt 

för ögat från båten) utgörs av blandskog med inslag av ädellövskog. I väster och söder 

består en stor del av närområdet av odlad eller öppen mark. Ungefär 70% av vikens 

stränder är bevuxna av en cirka 5-10 meter bred vassbård. Bottnarna domineras av mjuka 

sediment, men det finns även partier med häll, block, sten sand och lera. Det varierande 

djupet och skiftande bottensubstraten skapar en mångfald av livsmiljöer. De djupare 

partierna var emellertid syrefria och saknade bottendjur, vilket kan vara en effekt av 

övergödningen som hela Stockholms innerskärgård påverkas av. Det kan också vara en 

effekt av lokala källor i form av åkerdiken som mynnar i viken. Vid ett av fältbesöken 

(2014-09-12) regnade det kraftigt varvid vatten från diken som mynnar i viken färgade 

vikens vatten gråbrunt. En drygt 300 meter lång sträcka av vikens norra strand utgörs av 

vägbank och väg (Vaxholmsvägen, Väg 274). Övrig mänsklig påverkan begränsades till tre 

små båtbryggor. 
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Figur 31. Karta över Nibbleviken. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. Djupuppgifter för 

dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som åskådliggör 

områdets läge i kommunen. 

I vassbältet fanns även inslag av smalkaveldun och havssäv. Utanför detta bredde relativt 

täta bestånd av axslinga och ålnate ut sig. Övriga arter av vattenvegetation som noterades 

var slangalger, hårsärv, styvt braxengräs, korsandmat, havsnajas, krusnate, borstnate, 

smal vattenpest, hornsärv, vitstjälksmöja och hjulmöja. Tidigare under säsongen har även 

arterna trubbnate och uddnate (nära hotad) observerats i viken (Arvidsson & Gustafsson 

2014). Dessa fynd gjorde att vi i föreliggande inventering la extra stora insatser för att 

finna arterna, vilket emellertid inte gav något resultat. Det är svårt att finna några orsaker 

till varför nämnda arter inte fanns kvar vid den senare inventeringen, men en kan vara att 

plantorna vissnat ned. Noterbart är att typiska sötvattensarter som smal vattenpest och 

styvt braxengräs fanns i viken trots en relativt hög salthalt om 4,0 promille. Siktdjupet och 

grumligheten var vid inventeringen 2,6 m respektive 1,05 FTU. I samband med 

inventeringen observerades ganska stora mängder yngel som dock inte var möjliga att 

artbestämma. 

Vikens skyddade läge, höga grad av naturlighet samt rika beväxning av vegetation gör att 

det finns många ekologiska funktioner och viken bedöms ha förutsättningar att vara en 

värdefull rekryteringslokal för varmvattenkrävande arter av fisk. Sannolikt utgör 

Nibbleviken en viktig födosöks- och rastlokal för sjöfågel.  
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Figur 32. Strandvegetationen i Nibbleviken dominerades av bladvass. I förgrunden syns stjälk 

av havssäv med havstulpaner (Balanus improvisus) samt några exemplar av ålnate och borstnate.  

 

Figur 33. I den innersta delen av Nibbleviken täcktes nästan hela bottnen av vegetation, bland 

annat den främmande arten smal vattenpest (Elodea nuttalli).  
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Naturvärde 

Områdets naturlighet, ekologiska funktioner, raritetsvärden, med bland annat uddnate 

motiverar att naturvärdet bedöms vara av regionalt intresse. 

Känslighet 

Utifrån vikens naturvärden samt funktion för fisk, fågel mm bedöms känsligheten för 

störningar som båttrafik, muddring och exploatering av strandmiljön vara mycket hög, 4.  

För att minska övergödningspåverkan och utbredningen av de döda bottnarna är det 

viktigt att tillförseln av gödande och grumlande partiklar inte ökar.  

Åtgärdsbehov 

Det bör övervägas om de akvatiska värdena kan inkorporeras i Bogesundslandets 

naturreservats syften och bestämmelser.  

Det finns ett behov av att följa upp huruvida rekryteringen av fisk fungerar. 

Undersökningar av Gustafsson & Arvidsson (2014) visar tecken på störd rekrytering. 

I anslutning till Nibbleviken finns diken och utdikade våtmarker. Möjligheterna att minska 

dikenas tillförsel av övergödande ämnen liksom möjligheterna till etablering av våtmark 

för gäddlek bör utredas (Figur 34). Minskning av gödande ämnen kan ske genom att 

kantzoner etableras längs dikena och genom information till markägare om anpassad 

gödsling. Inför eventuell etablering av våtmarker behöver markägarnas intressen, 

hydrologiska förhållanden, befintliga naturvärden utredas. 

 

Figur 34. Ett av dikena som mynnar I Nibblevikens innersta, västra hörn föreslås utredas 

avseende potentialen som lekmiljö för gädda.  
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6.12. Gåsvik – Resarö (Sandviken, Siviken, södra 

Överbyfjärden, Killingeviken, norra Fladen)  
Naturvärde  Kommunalt intresse  

- Naturlighet 3 Hög 

- Ekologisk funktion 3 Hög 

- Diversitet  3 Hög (Artantal: 14, Shannons index: 0,37)  

- Raritet  2 Måttlig 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  3 Hög  

- Storlek Cirka 180 ha (1,8 km2) 

Värde för fisk 3 Högt 

Känslighet 3 Hög. Området är känsligt för ökad båttrafik, 
övergödning och exploatering. 

Åtgärdsbehov Inga specifika åtgärdsbehov. Generellt behov av 
inventering av vuxen gädda, yngel och larver. 

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

Beskrivning 

Detta område utgörs av måttligt exponerade till mer skyddade miljöer mellan 

Bogesundslandet och Resarö/Kullö (figur 35). Stränderna domineras av vass och är i liten 

grad exploaterade. Undantagen är framför allt södra delen av området, det vill säga på 

norra Bogesundslandet där stränderna till största del utgörs av klipphällar samt 

Sandviken där det är tätt mellan bryggor, båtar och bebyggelse längs stranden. Merparten 

av området består av djupare bottnar och de grundare områdena återfinns framför allt i 

Sivikens och Killingevikens inre delar samt mellan Storskär och Kullö. Dessa miljöer är 

rikligt bevuxna av bottenvegetation och bedöms vara av betydelse för fisk och fågel. 

Framför allt bedöms Sivikens och Killingevikens inre, skyddade delar utgöra goda miljöer 

för fisrekrytering. Vid inventeringen påträffades arterna bladvass, smalkaveldun, 

havssäv, borststräfse, axslinga, ålnate, borstnate, trådnate, slangalg, tarmalg, hårsärv, 

hornsärv, havsnajas, grönslick och hjulmöja. 

Inom området är båttrafiken frekvent och på vissa håll finns erosionsskador. 

Vaxholmsvägen (274) är uppbyggd på en vall av stenkross vid övergången mellan 

Bullerholmen och Kullön. Stenkrossvallen saknar högre vegetation, men bedöms trots det 

utgöra ett habitat för vissa arter som kan nyttja det hårda substratet eller håligheterna för 

gömsle. Båttrafik och biltrafik innebär ett brus och eventuellt en stress för 

störningskänsliga arter. 

De djupare bottnarna inom detta område var vid inventeringen syrefria. Varviga sediment 

tyder på att det varit på detta vis en längre tid. Dessa områden har därför begränsad 

betydelse för fiskproduktionen. 
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Vattenkemiska data togs i Siviken och Killingeviken. Vid inventeringen var salthalten 4,5 

respektive 4,7 promille, turbiditeten 1,34 respektive 1,72 FTU och siktdjupet 3,6 

respektive 3,0 m.   

 

Figur 35. Karta över Gåsvik, Resarö. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. Djupuppgifter 

för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som åskådliggör 

områdets läge i kommunen.  
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Figur 36. I Sandviken på västra Resarö dominerade havsnajas och borstnate. På vegetationen 

växte relativt stora mängder fintrådiga grönalger. 

 

Figur 37. Siviken på västra Resarö är relativt fri från exploatering. 
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Figur 38. Hornsärv (Ceratophyllum demersum) trivs i näringsrika brackvatten. Den förekom 

relativt frekvent inom de måttligt exponerade och skyddade miljöerna i hela kommunen.  

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara av kommunalt intresse. Bedömningen motiveras av att detta är 

ett stort område med hög grad av naturlighet och begränsad exploatering. Området 

rymmer både långgrunda vegetationsrika vikar, branta stränder, block-, sten-, sand- och 

mjukbottnar som tillsammans ger upphov till många livsmiljöer och förutsättningar för 

en rik biologisk mångfald. 

Känslighet 

Utifrån områdets naturvärden samt funktion för fisk, fågel mm bedöms känsligheten för 

störningar i form av ökad båttrafik, muddring och exploatering av strandmiljön vara hög, 

3.  Till särskilt känsliga områden hör Siviken och Killingeviken. 

Åtgärdsbehov 

Inga för området specifika åtgärdsbehov har identifierats. Det finns ett behov av 

inventering av vuxen gädda, yngel och larver för att få klarhet i de observerade 

rekryteringsstörningarna. 
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6.13. Säbyvikens södra del 
Naturvärde  Lokalt intresse  

- Naturlighet 3 Hög 

- Ekologisk funktion 2 Måttlig 

- Diversitet  1 Låg avseende livsmiljöer 

- Raritet  3 Hög 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  3 Hög  

- Storlek Cirka 3 km långt strandavsnitt. 

Värde för fisk 2 Måttligt 

Känslighet 3 Hög. Området är känsligt för exploatering och 
övergödning. 

Åtgärdsbehov Inga specifika åtgärdsbehov. Generellt behov av 
inventering av vuxen gädda, yngel och larver. 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

Beskrivning 

Säbyviken har en närmast fjordlikande karaktär med en 6-10 meter djup mynning och ett 

maximalt djup av 25 meter (figur 39). Den del av Säbyviken som ligger inom Vaxholms 

kommun består av fjärdens cirka 3 km långa södra strand. Den absoluta merparten (cirka 

80-90%) av denna utgörs av mycket branta klipp- eller stenstränder utan högre 

vegetation. Endast i ett fåtal bukter täcks stranden av vassbälten. Utanför dessa 

påträffades vid inventeringar 2013 (Schreiber 2013) och 2014 framför allt havsnajas och 

ålnate samt mindre mängder av borstnate, axslinga och hårsärv. Mest vegetation och 

störst förutsättningar för fisk finns i mynningsområdet till viken i den västra delen av 

området (figur 40). Resterande del av viken bedöms dock inte vara optimal som lek- och 

uppväxtmiljö för varmvattenkrävande arter av fisk eftersom den är djup (> 6 m) och 

merparten av stränderna mycket branta och vegetationsfria.  

 

 

 

 

 

 

Figur 39. Säbyviken, sedd från den innersta delen. Den södra sidan, till höger i bild, ingår i 

Vaxholms kommun och föreliggande naturvärdesbedömning. 
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I Säbyviken finns ett stort antal båtplatser och byggnader längs stränderna i norr samt vid 

marinan i vikens inre del (bilaga 8). Det stora antalet båtplatser talar för att båttrafiken 

är frekvent i viken. (Figuren i bilaga 9 visar på liten trafik men denna utgår från antalet 

båtar med AIS-system, en utrustning som framför allt finns på större båtar, vilket gör att 

mindre båtar förbises.) Förutsättningarna för arter som är känsliga för buller, mänsklig 

aktivitet och svallvågor, exempelvis utter, flertalet sjöfåglar och sannolikt vissa fiskarter, 

bedöms därför påverkas negativt.  

Merparten av den inventerade strandsträckan består av klipphäll eller grovkornigt 

material vilket gör att erosionsskador till stor del saknas. I mindre  strandpartier med mer 

finkornigt material observerades vid inventeringen måttliga erosionsskador.  

Även om en brant strand av denna karaktär hyser få ekologiska funktioner utgör den en 

relativt ovanlig miljö som kan bilda livsmiljö för arter med särskilda krav. Strandsträckan 

är i det närmaste helt fritt från bebyggelse och exploatering och bedöms kunna utgöra en 

spridningsväg för akvatiska och semiakvatiska arter. Liksom andra skyddade vikar i 

urbana miljöer bedöms sårbarheten vara hög på grund av att en stor andel av dessa 

miljöer ianspråktagits för mänskliga aktiviteter och anläggningar av olika slag. 

 

Figur 40. Karta över lokalen som omfattade Säbyvikens södra del. Vita vattenområden är över 6 

meter djupa. Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en 

översiktskarta som åskådliggör områdets läge i kommunen. 
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Naturvärde 

Även om en strandmiljö av denna karaktär hyser få kända ekologiska funktioner utgör 

den en relativt ovanlig miljö som kan bilda livsmiljö för arter med särskilda krav. Området 

är i det närmaste helt fritt från bebyggelse och exploatering. Denna strandträcka kan 

därför utgöra en spridningsväg för arter som normalt hindras av bebyggelse och 

anläggningar. Naturvärdena bedöms vara av lokalt intresse. 

Känslighet 

Områdets värde består till stor del i dess orördhet varför det bedöms som känsligt (3) för 

bebyggelse och annan exploatering. 

Åtgärdsbehov 

De yngelprovfisken som påbörjats i viken bör fortsätta för att förbättra kunskapen om 

gäddans och andra arters status. En gäddvåtmark planeras norr om Säbyvikens innersta 

del (Österåkers kommun).  

 

6.14. Dyviken vid Överby 
Naturvärde  Lågt värde, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 2 Måttlig 

- Ekologisk funktion 1 Låg 

- Diversitet  2 Måttlig (7 arter) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  1 Låg 

- Storlek Cirka 3 ha (0,03 km2) 

Värde för fisk 1 Lågt 

Känslighet 2 Måttlig 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

Beskrivning 

Dyviken på västra Resarö är cirka 3 hektar stor och vetter med en vid mynning mot 

Resarström i väster och Trälhavet i norr (figur 41). Den allra yttersta delen har en relativt 

naturlig strand dominerad av klippor och block. Inåt ökar såväl vassbeväxning som 

bryggor och tomter och totalt sett är viken relativt hårt exploaterad (bilaga 8). I vikens 

innersta del finns en båthamn med cirka 30 båtplatser (figur 42). 
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Figur 41. Karta över Dyviken vid Överby. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. 

Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som 

åskådliggör områdets läge i kommunen. 

Bottnarna sluttar relativt brant utåt och genom vikens öppna läge är de naturliga 

förutsättningarna som rekryteringsområde för varmvattenarter av fisk begränsade. De 

arter av vegetation och alger som noterades var bladvass, hårsärv, borststräfse, borstnate, 

ålnate, axslinga och Beggiatoa (en bakterie som bildar en ytfilm på sedimentet).  

I området är båttrafiken relativt tät (bilaga 9) och stränderna visar tecken på 

erosionsskador. Svallvågor och erosionsskador försämrar förutsättningarna för rom och 

yngel vilket gör att vikens värde för fisk bedöms som lågt.  

Vid inventeringen var salthalten 4,7 promille, turbiditeten 1,66 FTU, och siktdjupet 3,1 m.   
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Figur 42. Dyviken på östra Resarö är relativt hårt exploaterad med tomter bryggor och båthamn. 

Naturvärdet bedöms vara lågt. 

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms som lågt på grund av exploatering, påverkan från båttrafik och 

mänskliga aktiviteter samt avsaknad av förutsättningar för ekologiska funktioner för fisk, 

fågel och hotade arter. 

Känslighet 

Till följd av låga naturvärden och värden för fisk bedöms känsligheten för påverkan från 

mänskliga aktiviteter vara måttlig (2). 

Åtgärdsbehov 

Åtgärdsbehov saknas. 
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6.15. Resarö, Trälhavet 
Naturvärde Lokalt intresse. 

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion 2 Måttlig  

- Diversitet  4 Hög (H=0,58, artantal 18) 

- Raritet  2 Måttlig 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  1 Låg 

- Storlek Cirka 3 ha (0,03 km2) 

Värde för fisk 2 Måttligt 

Känslighet 2 Måttlig 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

Beskrivning 

Resarös norra sida som vetter mot Trälhavet är 3,5 km lång och vågexponerad (figur 43). 

Endast inre delarna av vissa mindre bukter och baksidan av ön Fågelbergen är skyddade 

från naturliga vågor och vassbevuxna. I området är emellertid båttrafiken tät (bilaga 9) 

och dessa delar uppvisar kraftiga erosionsskador (figur 44). Hela sträckan är kraftigt 

exploaterad och påverkad genom exempelvis modifierade stränder, båtbryggor, 

båtplatser, vassröjningar, och sannolikt mänskliga aktiviteter som stör känsliga arter. 

Lek- och uppväxtmiljöer för varmvattenarter av fisk saknas nästan helt. Eftersom partier 

med goda topografiska förutsättningar för fiskrekrytering påverkas av svall och erosion 

eller i vissa fall eliminerats genom vassröjning så bedöms värdena för 

varmvattenkrävande arter av fisk vara låga. Sedimentprov visade att bottnarna hyste 

fauna i form av havsborstmasken Marenzelleria samt östersjömussla ned till ett djup så 

stort som 25 meter. Detta indikerar att syreförhållandena är goda och att det finns 

ekologiska funktioner på även större djup.  Bottenlevande fisk som lake (nära hotad enligt 

rödlistan) kan exempelvis finna en livsmiljö på stort djup i Trälhavet. De goda 

syreförhållandena för fisk på större djup gör att värdet för fisk sammantaget bedöms som 

måttligt, 3.    

Vid inventeringen var salthalten 4,7 promille, turbiditeten 2,93 FTU, och siktdjupet 3,5 

meter. Med tanke på det relativt stora siktdjupet är det svårt att förklara det höga 

turbiditetsvärdet. Det skulle kunna vara en artifakt eller ett resultat av att stora partiklar 

befann sig i närheten av mätaren.  
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Figur 43. Karta över området på norra Resarö, och Trälhavets strand. Vita vattenområden är över 

6 meter djupa. Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en 

översiktskarta som åskådliggör områdets läge i kommunen. 

I likhet med de flesta mer exponerade miljöer hade detta område ett högt antal arter av 

vattenväxter (18) samt en hög diversitet (H=0,58). De vanligaste arterna var ålnate och 

borstnate. I övrigt förekom även bladvass, ishavstofs, blåstång, borststräfse, axslinga, 

vitstjälksmöja, nating, tarmalg, slangalg, ullsläke, hornsärv, hårsärv, sudare, grönslick, 

brunslick, blå-gröna alger (oid). Eftersom bottnarna sluttade relativt brant på de flesta 

ställen var vegetationsbältet begränsat i utbredning liksom de ekologiska funktionerna av 

detta. 
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Figur 44. Vass och bottensubstrat uppvisade kraftiga erosionsskador på insidan av ön 

Fågelbergen.  

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara av lokalt intresse. Hela strandsträckan är hårt exploaterad och 

frekvensen av mänskliga aktiviteter bedöms som hög. Strandnära ekologiska funktioner, 

exempelvis reproduktions- och födosöksmöjligheter för fisk och fågel bedöms ha 

påverkats negativt. Längre ut, på större djup, visade sig bottnarna hysa ett rikt 

bottenfaunasamhälle och vara av värde för förutom bottendjur även kallvattenarter av 

fisk. 

Känslighet 

Områdets stränder är redan ianspråktagna och saknar högre värden samt ekologiska 

funktioner. Områdets värde består framför allt i de goda syrgasförhållandena på stort 

djup vilket skapar flera ekologiska funktioner för bottendjur och fisk. Sammantaget 

bedöms känsligheten som måttlig (2). 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats för området. 
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6.16. Resarö, Ytterby 
Naturvärde  Lågt, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion 1 Låg 

- Diversitet  2 Måttlig (8 arter, H=0,57) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  1 Låg 

- Storlek Cirka 13 ha (0,13 km2)    

Värde för fisk 1 Lågt 

Känslighet 1 Låg 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

Beskrivning 

Läget på Resarös sydöstra sida, innanför Ryssudden och ett antal andra öar gör att det 

cirka 13 hektar stora området är relativt skyddat (figur 45). I ett naturtillstånd hade 

sannolikt bladvass täckt hela områdets strand. Kajer, båtplatser och hamnverksamhet 

med uppskattningsvis några hundra båtplatser liksom utfyllnader vid villatomter medför 

dock att stranden modifierats och endast några mindre vasspartier finns mellan 

anläggningarna. Hamnverksamhet och båttrafik bedöms vara störande för många 

fiskarter och sjöfågel. Mänsklig påverkan bedöms leda till att ekologiska funktioner och 

möjligheter för fiskrekrytering bedöms som små.  

De relativt grunda mjukbottnarna i området härbergerar ett mellanstort antal arter av 

vattenvegetation (8) som förekommer i sparsamma mängder över en stor yta. I tabell 3 

har ett värde för vegetationsmängden beräknats utifrån ett antal transekter som passats 

in mellan bryggor och anläggningar vilket gjort att bladvass överrepresenterats i datat. 

Det torde vara orsaken till det höga värdet i detta annars relativt vegetationsfattiga 

område.  

Vid sedimentprovtagningen påträffades ett exemplar av östersjömussla i det grundaste 

av de tre proven. Musslan fanns på fem meters djup och det indikerar att syrerikt vatten 

åtminstone emellanåt strömmar in från Trälhavet. I sedimentpropparna kunde inga 

skiktningar i sedimenten utläsas. 

Vid inventeringen var salthalten 4,3 promille, turbiditeten 2,67 FTU, och siktdjupet 2,3 m.  
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Figur 45. Karta över Resarö, Ytterby. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. Djupuppgifter 

för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som åskådliggör 

områdets läge i kommunen. 

 

Figur 46. Stranden på sydöstra Resarö, vid Ytterby, är till stor del ianspråktagen för olika 

ändamål.  

Naturvärde 

Naturvärdet bedömds vara lågt till följd av att stränderna modifierats och att ekologiska 

funktioner antagligen kraftigt reducerats. 
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Känslighet 

Känsligheten bedöms som låg (1) eftersom områdets stränder redan är ianspråktagna och 

saknar högre värden samt ekologiska funktioner.  

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 

 

6.17. Resarö, Kullö, Edholma 
Naturvärde  Lokalt intresse 

- Naturlighet 3 Hög 

- Ekologisk funktion 2 Måttlig 

- Diversitet  1 Låg (3 arter) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  2 Måttlig 

- Storlek Cirka 30 ha (0,3 km2) 

Värde för fisk 2 Måttligt 

Känslighet 2 Måttligt 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

Beskrivning 

Området avgränsas av Södra Skarpö, östra Kullö och Edholma i sydost (figur 47). Området 

är därmed relativt skyddat mot vågor men vattenomsättningen torde trots det vara 

relativt hög då området utgör ett sund mellan flera öar. Stränderna täcks nästan 

uteslutande av ett cirka 5-15 meter brett vassbälte. Vid vasskanten är djupet cirka 1,5 

meter och bottensubstratet sandigt eller lerigt. Utanför vassen utgörs bottnen av gyttja 

och där växer endast mycket glesa bestånd av ålnate samt på enstaka fläckar slangalg. 

Områdets stränder är relativt naturliga med endast enstaka bryggor. Dock är båttrafiken 

relativt frekvent (bilaga 9) och störningskänsliga arter av fisk, fågel och däggdjur torde 

inte finna en livsmiljö i området. Området bedöms ha en viss betydelse för fisk, främst 

som födosöksområde, men sannolikt även som reproduktionsområde. Dock innebär 

områdets öppna läge en hög vattenomsättning, varför de topografiska förhållandena inte 

är optimala för rekrytering av varmvattenkrävande arter av fisk. Den frekventa 

båttrafiken bidrar vidare till att vattenutbytet ökar så att yngel riskerar att frysa ihjäl eller 

spolas ut på djupare vatten med ökad risk för predation och låg temperatur.  
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Figur 47. Karta över Resarö – Kullö – Edholma. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. 

Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som 

åskådliggör områdets läge i kommunen. 

 

Figur 48. Stränderna i området var vassbevuxna och mänsklig påverkan begränsad. 
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Området är relativt homogent vad gäller bottensubstrat och förekomst av växtlighet. 

Undantaget är den stenvall som i historisk tid placerats ut över Kyrksundet i syfte att 

försvara området mot fiender som kom sjövägen. Vallen som sannolikt besitter vissa 

kulturhistoriska värden bidrar även till att höja variationsrikedomen och mängden av 

livsmiljöer i området.  

En punkt på gränsen mot området i norr, Resarö, Ytterby representerar även detta 

område. Där var salthalten 4,3 promille, turbiditeten 2,67 FTU, och siktdjupet 2,3 m.   

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara av lokalt intresse. Bedömningen motiveras av att stränderna 

endast i begränsad grad är ianspråktagna som tomter med bryggor, hus mm. I området 

bedöms vissa förutsättningar för ekologiska funktioner såsom fiskrekrytering finnas. 

Känslighet 

Områdets känslighet bedöms som måttlig (2) utifrån att naturvärdena, värdena för fisk 

och antalet ekologiska funktioner sannolikt är begränsade. Känsligheten avser framför 

allt muddring då området är utsatt för strömmar och vattenrörelser som kan medföra 

varaktig grumling. Vidare är området känsligt för ökad exploatering. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 
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6.18. ”Engarnssundet” 
Naturvärde  Kommunalt intresse 

- Naturlighet 2 Måttlig 

- Ekologisk funktion 4 Mycket hög 

- Diversitet  2 Måttlig (8 arter) 

- Raritet  2 Måttlig 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  3 Hög 

- Storlek Cirka 5 ha (0,05 km2)    

Värde för fisk 4 Mycket högt 

Känslighet 4 Mycket hög 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

Beskrivning  

”Engarnssundet” har vi valt att kalla området som formas mellan Engarn i norr, Kullö i 

söder och Vaxholmsvägen i väster (figur 49). Området är grunt (max 1,5 m) och skyddat 

från vågor genom bland annat vägbanken under Vaxholmsvägen. En viss 

vattenomsättning finns dock då området har två mindre öppningar, dels en muddrad 

ränna mot Fladen/Killingen i norr, dels en med båt passerbar trumma under 

Vaxholmsvägen. Förutom vid vägbanken och ett kortare parti med klipphäll i södra delen 

kantas stränderna av täta vassbälten som sträcker sig ut till ett djup av 1,0-1,2 meter. 

Bottensubstratet är sandigt invid vasskanterna, men mjukt i resterande delar av området. 

Området har en relativt hög grad av naturlighet. Synbar mänsklig påverkan i området 

utgörs, förutom av Vaxholmsvägen, en tomt med en båtbrygga för åtta båtar. Båttrafiken 

bedöms dock var begränsad genom sundet under den för fisk mest kritiska perioden, 

våren. Vidare bedöms aktivitet på, och buller från vägen kunna bidra till att 

störningskänsliga arter av framför allt sjöfågel väljer andra platser att häcka och rasta på.  

Salthalt, turbiditet och siktdjup mättes inte i området. 

I ”Engarnssundet” förekom ett måttligt stort antal arter av vattenväxter (7). De vanligaste 

arterna var bladvass och havsnajas. I övrigt förekom även borstnate, ålnate, axslinga, 

hjulmöja och hornsärv. Eftersom hela området var relativt grunt täckte vegetation hela 

området. Vegetationsmängden (tabell 3) och det skyddade läget med begränsad 

vattenomsättning bedöms bidra till hög ekologisk funktionalitet och stora möjligheter för 

fiskrekrytering. Området bedöms vara av stort värde för såväl varmvattenarter av fisk 

som fågel. 
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Figur 49. Karta över ”Engarnssundet”. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. Djupuppgifter 

för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som åskådliggör 

områdets läge i kommunen. 

 

Figur 50. ”Engarnssundet” omges till cirka 80 procent av vass. Två mindre öppningar gör att 

vattenomsättningen är liten och att det grunda vegetationsrika området värms upp snabbt om 

våren. Området bedöms därför fylla en viktig funktion som rekryteringsområde för 

varmvattenkrävande fiskarter.  
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Naturvärde 

Engarnssundets naturvärde bedöms vara kommunalt intresse. Detta motiveras utifrån att 

området bedöms hysa viktiga ekologiska funktioner för bland annat fisk och fågel. 

Känslighet 

Känsligheten bedöms vara mycket hög, (4) och avser ökad exploatering, muddring och 

mänsklig aktivitet. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 

 

6.19. Vaxön, Kastellet, Västra Rindö 
Naturvärde  Lågt, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion 1 Låg 

- Diversitet  2 Måttlig (8 arter) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  1 Låg 

- Storlek Cirka 80 ha (0,8 km2) eller cirka 5 km kuststräcka* 

Värde för fisk 1 Lågt 

Känslighet 1 Låg 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Måttlig 

* området utgörs av en brant strandsträcka och längden av denna kan vara av större intresse 

än områdets areal. 

Beskrivning 

Området utgörs av branta exponerade stränder som i huvudsak utgörs av klipphällar, 

block och sten. De branta stränderna erbjuder relativt få möjliga ekologiska funktioner. 

Till yttermera visso är stränderna hårt exploaterade (bilaga 8) av bebyggelse och olika 

verksamheter (marinor, sjömackar, varv) samtidigt som båttrafiken är mycket intensiv 

(bilaga 9). Detta gör sammantaget att naturvärdena är låga. Under naturliga 

omständigheter skulle platser i området (exempelvis trånga sund) hysa en funktion som 
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födosöksområde för fisk och fågel, men den höga frekvensen av båttrafik och mänsklig 

aktivitet bedöms störa såväl fågel som fisk så att sådana funktioner kan ha försvunnit. 

Kemiska och fysiska parametrar mättes på två punkter inom området (bilaga 5). Vid 

inventeringen var salthalten 4,1 respektive 4,3 promille, turbiditeten 1,69 respektive 1,18 

FTU, och siktdjupet 2,5 respektive 2,8 meter.   

 

Figur 51. Karta över området Vaxholm – Kastellet – Västra Rindö. Vita vattenområden är över 6 

meter djupa. Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en 

översiktskarta som åskådliggör områdets läge i kommunen. 

Mängden av vattenvegetation var relativt liten men eftersom området är vidsträkt, 

noterades sammantaget ett förhållandevis stort antal arter (8). De vanligaste arterna var 

ålnate och borstnate. I övrigt förekom även bladvass, tarmalg, slangalg, hornsärv, hårsärv, 

grönslick, blå-gröna alger (oid). Ett litet exemplar av nate gick inte att identifiera till art.  
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Figur 53. Rindös sydöstra sida är brant och hårt exploaterad. 

 

Figur 52. Vaxöns norra sida består av branta stränder som till stor del exploaterats. 

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara lågt. Bedömningen bygger på att sträckan hyser begränsade 

naturliga förutsättningar för ekologiska funktioner samt att växt- och djurlivet påverkas 

negativt av båttrafik, modifierade stränder, och störande aktiviteter.  

Känslighet 

Känsligheten bedöms vara låg (1) eftersom naturvärden och känsliga miljöer saknas. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 
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6.20. Nordvästra delen av Rindösundet 
Naturvärde  Lågt, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion 2 Måttlig 

- Diversitet  2 Måttlig (8 arter) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  1 Låg 

- Storlek Cirka 30 ha (0,3 km2)    

Värde för fisk 1 Lågt 

Känslighet 1 Låg 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

Beskrivning 

Området är beläget vid Skarpös sydvästra del (figur 54 och bilaga 7). Stranden är i den 

västra delen relativt flack och vågskyddad med framför allt finpartikulärt material som 

sand gyttja och lera. Strandens karaktär ändras successivt i östlig riktning mot allt 

brantare lutning och större inslag av klippor (figur 55). Båttrafiken är frekvent i sundet 

(bilaga 9) och området är i hög utsträckning exploaterat med vassröjda ombildade 

stränder, bryggor, båtplatser och utfyllnader (figur 56). Mellan anläggningarna 

förekommer i den västra delen av området mindre strandpartier med vass. I den östra är 

inslaget av vass mindre. De arter som noterades var bladvass, trådnate, borstnate, ålnate, 

borststräfse och brunslick.  

Vid mätning centralt i sundets västra del var salthalten 4,3 promille, turbiditeten 1,84 FTU 

och siktdjupet 2,5 meter.  
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Figur 54. Karta över nordvästra Rindösundet. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. 

Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som 

åskådliggör områdets läge i kommunen. 
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Figur 55. I den östra delen av norra Rindösundet var stränderna brantare och bestod till stor del 

av klipphällar. 

 

Figur 56. Norra Rindösundet har flacka stränder och bottnar i den östra delen. 

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara lågt. Bedömningen bygger på att sträckan hyser begränsade 

naturliga förutsättningar för ekologiska funktioner samt att växt- och djurlivet påverkas 

negativt av båttrafik, modifierade stränder, och störande aktiviteter.  

Känslighet 

Området bedöms som ha låg känslighet (1) utifrån de låga naturvärdena. Framför allt 

muddring i den långgrunda delen bedöms kunna påverka vattenmiljön negativt genom 

varaktig grumlig. Genom att området är relativt tätt frekventerat av båtar finns en risk för 

omfattande erosion av finpartikulärt material som grävs fram vid muddring och 

exponeras för svallvågor.  

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 
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6.21. Rindösundets södra och östra del samt Rindös 

nordöstra sida 
Naturvärde  Lokalt intresse 

- Naturlighet 2 Måttlig 

- Ekologisk funktion 3 Hög   

- Diversitet  3 Hög (framför allt avseende habitat; 12 arter av 
bottenvegetation, H=0,37) 

- Raritet  2 Måttlig  

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  2 Måttlig (3 Hög i Maren) 

- Storlek Cirka 100 ha (1 km2)    

Värde för fisk 2 Måttligt 

Känslighet 3 Hög avseende Maren, 2 måttlig för resterande delar. 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

Beskrivning 

Området omfattar södra sidan av Rindösundet, nordöstra Rindö till och med Oxdjupet 

samt Maren och omkringliggande stränder i den nordöstra sidan av sundet (figur 57). 

Området är stort och innefattar flera olika typer av stränder och djup och bedöms därför 

ha en hög diversitet. Längs södra sidan av sundet, från Länsmansundet till 

Pukholmssundet varierar strandmiljön och utgörs ömsom av vassbevuxna bukter, 

ömsom av mer exponerade uddar med sand-, sten- eller klippstrand. Bottnarna 

domineras av mjuka sediment men klipphällar och sandbottnar finns framför allt i de 

grundare partierna. Denna, södra sidan av sundet, är i mindre grad exploaterad än den 

norra (bilaga 8), men vid inventeringen noterades stora mängder skräp på bottnarna. 

Båttrafiken är relativt tät i sundet och erosionsskador förekommer längs stränderna. 

Undervattensvegetationen förekom i måttligt stor mängd. Bladvassen som täckte 

merparten av stranden växte ut till ett djup av cirka en meter. De arter av 

undervattensvegetation som dominerade längs denna del var ålnate och borstnate. Vid en 

transekt (nummer 171) noterades en ovanlig varietet av borstnate med bredbladig, 

trubbig spets (S. pectinata var. interruptus). Övriga arter som påträffades i denna del var 

borststräfse, axslinga, hornsärv, slangalg, tarmalg, hjulmöja, brunslick, hårsärv, 

smalkaveldun och bladvass.  I detta område noterades mycket skräp och skrot på bottnen. 
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Figur 57. Karta över södra och östra Rindösundet. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. 

Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som 

åskådliggör områdets läge i kommunen. 

På Skarpö i den norra delen av området är den skyddade viken Maren belägen. Maren och 

dess närområde är i begränsad omfattning påverkade av bryggor och båtplatser. Maren 

var vid inventeringen rikligt bevuxen av såväl bladvass och havssäv i strandzonen som 

undervattensvegetation. Det skyddade läget och den goda tillgången på vegetation 

bedöms erbjuda mycket goda förutsättningar för lek- och uppväxt av varmvatten arter av 

fiskyngel. Maren bedömdes vid en inventering och naturvärdesbedömning 2007 ha 

”medelhöga” naturvärden (Tång & Sånt 2007).  

Fysikaliska parametrar mättes på två ställen i anslutning till detta område. I områdets 

östra del, nära Oxdjupet var salthalten 4,5 promille, turbiditeten 1,30 FTU, och siktdjupet 

3,5 meter. I områdets västra del var salthalten 4,3 promille, turbiditeten 1,84 FTU och 

siktdjupet 2,5 meter.   
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Figur 58. Maren på Skarpösidan bedöms utgöra en viktig rekryteringsmiljö för fisk. 

 

 

Figur 59. Marens mynning. 

Rindösundets mynningar i öster är försedda med undervattensvallar som uppförts i 

historisk tid i syfte att skydda mot inkräktare. Dessa stenvallar utgörs av stora block och 

bidrar till en ökad habitatheterogenitet och ökade förutsättningar för ekologiska 

funktioner, flera arter och individer vilket bedöms som positivt för naturvärdet. Vallarna 
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bedöms dock även begränsa tillflödet av syrerikt vatten från Trälhavet vilket kan ses som 

en negativ inverkan från anläggningen.  

Sedimentprovtagningen innanför mynningen visade att arter som Chironomus sp. och 

Marenzelleria sp. vilka är toleranta mot syrebrist återfanns i bottnen på cirka tio meters 

djup. Detta visar att det inte råder total syrebrist i bottenvattnet och att fisk sannolikt 

nyttjar även de djupare delarna av sundet.  

Strandsträckan på Norra Rindö, mellan sundet vid Pukholmen och Oxdjupet, är 

exploaterad i ungefär samma omfattning som innanför sundet (exploateringsindikator). 

Här finns en hamn med ett fyrtiotal båtplatser samt varvsverksamhet mm. Denna sträcka 

är exponerad för vågor från Trälhavet och vattenomsättningen bedöms som stor. 

Vattenvegetationen var sparsam och dominerades av ålnate och borstnate. Övriga arter 

som påträffades i denna del var borststräfse, axslinga, hornsärv, slangalg, tarmalg, 

hjulmöja, brunslick, hårsärv, smalkaveldun och bladvass. Sedimentprovtagningen visade 

att bottnarna var väl syresatta på stort djup (cirka 20 m). 

 

Figur 60. Stranden vid nordöstra Rindösundet är måttligt exponerad för vågor och relativt hårt 

exploaterad.  

Förutsättningarna som rekryteringsområde för varmvattenkrävande fiskarter bedöms 

som begränsade. Området bedöms kunna nyttjas för lek av arter som inte är lika beroende 

av hög temperatur om våren, exempelvis strömming och sik.   
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Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara av lokalt intresse. Detta motiveras av en miljö med hög 

diversitet vad gäller framför allt habitat men även arter, samt partier med låg grad av 

påverkan från mänskliga aktiviteter, liksom ett raritetsvärde i form av en ovanlig varietet 

av borstnate. I området finns även förutsättningar för viktiga ekologiska funktioner som 

fiskrekrytering i Maren, syresatta djupbottnar utanför Oxdjupet med potentiellt habitat 

för kallvattenarter som kräver djupa syresatta bottnar. 

Känslighet 

Känsligheten bedöms variera mellan måttlig (2) och hög (3) känslighet. Maren bedöms 

vara den mest känsliga miljön i vilken muddring, ökad båttrafik och exploatering bör 

undvikas. Övriga stränder bedöms ha måttligt känsliga ekologiska funktioner som kan ta 

skada av ökad båttrafik och muddring i de fall finpartikulärt material i bottnarna utsätts 

för svallvågor eller exponerade för naturliga vågor. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 

 

6.22. Sydöstra Rindö, Oscar- Fredriksborg 
Naturvärde Lågt, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion 1 Låg 

- Diversitet  2 Måttlig (ensartad kuststräcka, 8 arter) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  2 Måttlig 

- Storlek Cirka 1 km lång strandsträcka. 

Värde för fisk 1 Lågt 

Känslighet 1 Låg 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

Beskrivning 

Området utgörs av en nästan kilometern lång sträcka av sydöstra Rindö (figur 61) med 

mycket branta stränder som domineras av klipphällar och block. En mindre del täcks av 

bladvass som står nästan helt ovanför strandlinjen. Relativt stora delar av stränderna 

består av anläggningar såsom utfyllnader med sprängsten (figur 62), en angöringsplats 

för vägfärjan samt en båthamn med ett hundratal båtplatser. 
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Den till detta område närmaste mätningen av fysikaliska parametrar gjordes vid 

Oxdjupet. Där var salthalten 4,5 promille, turbiditeten 1,30 FTU, och siktdjupet 3,5 meter.  

 

Figur 61. Karta över sydöstra Rindö, Oscar-Fredriksborg.  Vita vattenområden är över 6 meter 

djupa. Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en 

översiktskarta som åskådliggör områdets läge i kommunen. 

Trots en relativt liten yta av bottnar inom vegetativt djup påträffades ett förhållandevis 

stort antal arter. Dessa var bladvass, ålnate, borstnate, borststräfse, skörsträfse (Chara 

globularis), grönslick, tarmalg och slangalg. Den totala mängden vegetation var dock 

relativt liten och området bedöms inte ha funktion som rekryteringsmiljö för 

varmvattenkrävande arter av fisk. 
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Figur 62. Stränderna inom området var till stor del modifierade eller påverkade av olika typer av 

anläggningar som bryggor och vågskydd. 

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara lågt. Bedömningen bygger på att området har en låg grad av 

naturlighet, få ekologiska funktioner och låga raritetsvärden. 

Känslighet 

Känsligheten för ytterligare mänskliga aktiviteter bedöms som låg (1) till följd av att 

strandsträckan inte tillhör de mest känsliga naturtyperna och då dess naturlighet bedöms 

som låg. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 
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6.23. Ramsösundet och Tynningösundet 
Naturvärde  Lågt, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion 1 Låg 

- Diversitet  2-3 Måttligt till hög (14 arter, H=0,35) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  1 Låg 

- Storlek Cirka 200 ha (2 km2) eller cirka 7 km lång 
strandsträcka* 

Värde för fisk 1 Lågt (3 högt i viken på södra sidan) 

Känslighet 1 Låg (3 hög i viken på södra sidan) 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Hög 

* området utgörs av en brant strandsträcka och längden av denna kan vara av större intresse 

än områdets areal eftersom merparten av arealen utgör djupa bottnar som endast översiktligt 

inventerats. 

Beskrivning 

Området utgörs av Ramsösundet, mellan Rindö och Ramsö samt Tynningösundet mellan 

Ramsö och Tynningö. 

Stränderna är i hela detta område är i regel exponerade och relativt branta och domineras 

av tomter med båtplatser, utfyllnader mm. Mellan dessa anläggningar utgörs stranden av 

smala vassbälten eller klipphällar. På grund av den branta lutningen är mängden 

vegetation totalt sett liten även om den på vissa ställen kunde täcka stora delar av 

bottenytan. De arter som noterades var havssäv, bladvass, borststräfse, ullsläke, axslinga 

borstnate, trådnate, ålnate, hjulmöja, vitstjälksmöja, tarmalg, slangalg, hårsärv, och 

brunslick. Artantalet av undervattensvegetation var således relativt högt (14) till följd av 

ett stort geografiskt område. Diversitetsindex visar på ett måttlig till högt värde, men vår 

bedömning utifrån besiktningen av bottnar och var att variationen av livsmiljöer var 

begränsade. Sammantaget bedöms diversiteten vara måttlig till hög (3-4). 

Vid inventeringen var salthalten 4,3 promille, turbiditeten 2,04 FTU, och siktdjupet 3,3 

meter.   
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Figur 63. Karta över Ramsösundet och Tynningesundet. Vita vattenområden är över 6 meter 

djupa. Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en 

översiktskarta som åskådliggör områdets läge i kommunen. 

Båttrafiken är relativt frekvent i området (bilaga 9) och stränderna är till största del 

ianspråktagna av bryggor och andra anläggningar (bilaga 8). Mänskliga aktiviteter knutna 

till dessa bedöms hämma djurlivet och exempelvis sänka områdets värde som 

reproduktionslokal för fågel och fisk.  Det enda undantaget från beskrivningen ovan är en 

mindre vik på Ramsös sydsida (cirka 0,5 ha) som skiljer sig från resten av området genom 

långgrund botten och rik beväxning av såväl bladvass i strandzonen som borstnate och 

axslinga ut till cirka 3 meters djup. I området finns ingen synbar mänsklig påverkan. Viken 

är liten men bedöms ändå besitta ett visst värde som rekryteringsmiljö för 

varmvattenarter av fisk.   

 

BILAGA E



AquaBiota Report 2014:05 

100 

 

 

Figur 64. Stora delar av stränderna längs Ramsösundet och Tynningösundet är exponerade och 

relativt branta. Båtplatser, utfyllnader och bryggor utgör en icke oväsentlig del av 

strandområdet. 

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara lågt. Bedömningen motiveras av att det saknas naturliga 

förutsättningar för viktiga ekosystemtjänster samt av att livsmiljöer och ekologiska 

funktioner kraftigt reducerats av mänskliga aktiviteter. 

Känslighet 

Områdets känslighet bedöms som låg (1). Undantaget är den lilla viken på södra sidan 

som visar på en hög naturlighet och bedöms vara av värde som rekryteringsområde för 

fisk I detta område bedöms känsligheten för muddring och exploatering vara hög. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 
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6.24. Furusundsviken 
Naturvärde Lokalt intresse  

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion 3 Hög 

- Diversitet  Okänt 

- Raritet  2 Måttlig 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  2 Måttlig 

- Storlek Cirka 4 ha (0,13 km2)   

Värde för fisk 3 Högt 

Känslighet 3 Hög 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Låg 

Beskrivning 

Furusundsviken endast dokumenterats på översiktlig nivå genom okulär besiktning från 

båt i viken. Furusundsviken är en cirka 600 meter lång och smal, nästan helt avsnörd vik 

på norra Tynningö (figur 65). Viken är mycket skyddad och har ett långsmalt bitvis grunt 

inlopp som kantas av vass och som muddrats. I den inre bassängen är djupet stort (>5 m) 

och stränderna som är relativt branta domineras av en smalare bård av vass men här och 

var finns partier med klipphällar. I vikens närområde går flera vägar och större delen av 

viken omges av tomtmark. Vid flera av tomterna har stränderna modifierats genom 

utfyllnader och andra anläggningar. Antalet bryggor är stor och det finns 

uppskattningsvis ett hundratal båtplatser i viken. I de grundare partierna växte stora 

mängder axslinga. Vid besöket noterades stora mängder fisk, framför allt benlöja. 

Viken bedöms trots en mycket hög exploateringsgrad (bilaga 8) fylla viktiga funktioner 

för fisk. Eftersom lek och uppväxtmiljöer till stor del saknas i denna del av skärgården 

bedöms värdet för fisk vara särskilt högt. Vid den okulära besiktningen observerades 

stora mängder fisk.  
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Figur 65. Karta över Furusundsviken. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. Djupuppgifter 

för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som åskådliggör 

områdets läge i kommunen. 

 

Figur 66. Furusundsviken sedd utåt, mot mynningen, från dess centrala del.  
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Figur 67. Den inre delen av Furusundsviken är djup och har liten mängd vegetation längs 

stränderna.  

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara av lokalt intresse. Bedömningen grundar sig i att viken 

sannolikt har en mycket stor betydelse som rekryteringslokal för många av fiskbestånden 

i Vaxholms skärgård. 

Känslighet 

Området bedöms vara känsligt (3) för muddring om det genomförs på ett sätt som orsakar 

långvarig grumling.  

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 
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6.25. Nordvästra Tynningö 

 
Naturvärde Lågt, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion 1 Låg 

- Diversitet  3 Hög (12 arter, H=0,34) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  1 Låg 

- Storlek Cirka 50 ha (0,5 km2) eller cirka 3 km strandsträcka* 

Värde för fisk 1 Lågt 

Känslighet 1 Låg 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Låg 

* området utgörs av en brant strandsträcka och längden av denna kan vara av större intresse 

än områdets areal. 

Beskrivning 

Området är beläget på den nordöstra delen av Tynningö (figur 68). Merparten av 

stränderna utgörs av branta klipphällar och djupet ökar snabbt utåt. Strandlinjen är 

relativt flikig och en mindre andel av stranden utgörs av vikar med vasstäckta stränder 

och finpartikulärt bottenmaterial. Hela området är i hög grad exploaterat (bilaga 8) och 

antalet bryggor och båtplatser är stort. Stränderna är i flera fall omgjorda och områdets 

naturlighet bedöms som låg.  

 

Figur 68. Vid stränderna på Tynningös nordvästra sida är det tätt mellan hus, bryggor och 

strandmodifieringar i form av erosionsskydd och båtplatser.  
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Figur 69. På Tynningös nordvästra sida, liksom på många andra håll i Vaxholm, finns äldre 

industrier varav vissa utgör potentiella spridningskällor för miljöfarliga ämnen.  

De arter som dominerade förutom vass i de skyddade lägena var borstnate och hårsärv. I 

övrigt förekom havssäv, vitstjälksmöja, tarmalg, ålnate, axslinga, borststräfse, grönslick 

brunslick och hornsärv. Inte mindre än 12 arter noterades trots att beväxningen var 

begränsad till bottenytan med djup inom 0-3 meter. Det ganska stora artantalet kan ha att 

göra med områdets flikighet som gör att det rymmer stränder av varierande 

exponeringsgrad. Diversitetsindex visade på måttligt höga 0,34. 

Framför allt områdets vikar bedöms ha topografiska förutsättningar att utgöra viktiga 

ekologiska funktioner, exempelvis födosöks- och reproduktionsområden för fisk och 

fågel. Vikarna har emellertid tagits i anspråk för diverse anläggningar och mänskliga och 

aktiviteter vilket gör att dessa funktioner bedöms som små eller obefintliga.  

Vid inventeringen var salthalten 4,3 promille, turbiditeten 2,08 FTU, och siktdjupet 2,8 

meter.   

BILAGA E



AquaBiota Report 2014:05 

106 

 

 

Figur 70. Karta över nordvästra Tynningö. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. 

Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som 

åskådliggör områdets läge i kommunen. 

Naturvärde  

Naturvärdet bedöms vara lågt. Detta motiveras främst av strandsträckans höga 

exploateringsgrad och att mänskliga aktiviteter bedöms hindra ekologiska funktioner 

som under naturliga förhållanden skulle äga rum. 

Känslighet 

Områdets känslighet bedöms som låg (1) eftersom ekologiska funktioner och höga 

naturvärden bedöms ha försvunnit. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 
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6.26. Sydöstra Tynningö 
Naturvärde Lågt, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 1 Låg  

- Ekologisk funktion 2 Måttlig 

- Diversitet  3 Hög (14 arter, H=0,47) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  1 Låg 

- Storlek Cirka 100 ha (1 km2) eller cirka 5 km strandsträcka* 

Värde för fisk 1 Lågt 

Känslighet 1 Låg, undantaget västra delen av Stora Skogsöviken 
där känsligheten är mycket hög (4) 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Låg 

* området utgörs av en brant strandsträcka och längden av denna kan vara av större intresse 

än områdets areal. 

Beskrivning 

Området är beläget vid den sydöstra delen av Tynningö (figur 71). Merparten av 

stränderna utgörs av branta klipphällar och djupet ökar snabbt utåt. Vegetationen är 

därför mycket sparsam och utgörs framför allt av ålnate och, i de grunda partierna, 

borststräfse. I övrigt förekom slangalg, borstnate, trådnate, axslinga, hårsärv, 

vitstjälksmöja, havsrufse (Tolypella nidifica), tarmalg, slangalg och fintrådiga alger i form 

av grön- respektive brunslick. Diversiteten var i och med det stora området som rymmer 

både mjukbotten och exponerade exponerad hårdbotten hög (artantal 14; H: 0,47). 

De enda långgrunda strandområdena utgörs av Stora Skogsöviken och Tynningös 

sydvästliga udde. I Skogsöviken är bottnarna mjuka, av lera och gyttja, och hyste vid 

inventeringen ganska glesa bestånd av framför allt axslinga. I väster täcktes stranden av 

ett cirka 50 meter brett vassbälte. Detta avsnitt av stranden var fritt från mänsklig 

påverkan och bedöms kunna utnyttjas som födosöks- och reproduktionsområde för fågel 

och fisk. Den långgrunda och för vågor från Torsbyfjärden exponerade udden på Sydöstra 

Tynningö visade på vissa erosionsskador genom ett underminerat och mot landstranden 

uppskjutet vassbälte. Bottnen utanför vassen bestod av sten och grus samt längre ut av 

sand. I detta område förekom den för kommunen relativt ovanliga arten havsrufse. 

Vid inventeringen var salthalten 4,4 promille, turbiditeten 0,98 FTU och siktdjupet 2,8 

meter. 
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Figur 71. Karta över området vid sydöstra Tynningö. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. 

Djupuppgifter för dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som 

åskådliggör områdets läge i kommunen. 

 

Figur 72. Stranden vid Tynningös sydöstra udde är naturligt exponerad för vågor från 

Torsbyfjärden, men uppvisade i de något mer skyddade partierna tecken på erosionsskador i 

form av underminerad bladvass och avsaknad av finpartikulärt material.  
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Figur 73. En stor del av stränderna utgjordes av tomter, bryggor och båtplatser.  

 

Figur 74. I västra delen av Stora Skogsöviken på södra Skogsö finns ett sammanhängande 

område av vass och långgrund mjukbotten vilket är fritt från synbar mänsklig påverkan och som 

sannolikt kan utgöra reproduktions- och födosöksområde för fisk och fågel. 

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara lågt. Bedömningen motiveras av att strändernas läge och form 

hyser begränsade förutsättningar för ekologiska funktioner och eftersom dessa är kraftigt 
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påverkade av exploatering och båttrafik bedöms de ekologiska funktionera som små. 

Vidare bedöms mänskliga aktiviteter som båttrafik vara frekvent förekommande och 

stressa störningskänsliga arter. 

Känslighet 

Känsligheten är generellt sett låg (1) i området till följd av branta stränder och en i hög 

grad redan påverkad strand. Undantaget är den västra delen av Stora Skogsöviken som 

utgör en strandsträcka med hög naturlighet och sannolikt vissa ekologiska funktioner. 

Känsligheten för störningar i form av muddring och exploatering bedöms där som hög. 

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 

 

6.27. Marsviken 
Naturvärde  Lågt, uppnår ej lokalt intresse 

- Naturlighet 1 Låg 

- Ekologisk funktion 2 Måttlig 

- Diversitet  3 Hög (13 arter, H=0,37) 

- Raritet  1 Låg 

- Rödlistade arter Ingen känd 

- Sårbarhet  1 Låg 

- Storlek Cirka 7 ha (0,07 km2)  

Värde för fisk 2 Måttligt 

Känslighet 1 Låg 

Åtgärdsbehov - 

  

Säkerhet i bedömningarna Låg 

Beskrivning 

Marsviken är en cirka 7 hektar stor vik belägen mitt på Tynningös sydsida (figur 75). I 

området ingår även det exponerade grundområdet utanför vikens mynning. Vikens inre 

delar är skyddade och bottnarna består där av gyttja. Längre utåt med ökad 

vågexponering övergår bottnarna i sand, sten, block och häll. Viken är relativt grund med 

ett maximidjup av cirka 2,5 meter. Stränderna är med undantag för vassröjda partier och 

anläggningar i huvudsak bevuxna av bladvass i den inre och västra delen. I den yttre delen 

utgörs stränderna framför allt av klipphällar. 

Stora delar av viken stränder utgörs av tomter med bryggor, båtplatser (uppskattningsvis 

ca 60), utfyllnader samt vassröjda och muddrade partier (figur 76). I farleden utanför 

viken är båttrafiken mycket tät, med bland annat all fartygstrafik till och från Stockholms 
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hamnar. Det fanns tecken på erosionsstörningar i vasskanterna i de yttre delarna och 

längs vissa partier har erosionsskydd uppförts (figur 9). 

  

Figur 75. Karta över Marsviken. Vita vattenområden är över 6 meter djupa. Djupuppgifter för 

dessa kan av sekretesskäl ej redovisas. I bilaga 7 finns en översiktskarta som åskådliggör 

områdets läge i kommunen. 

Eftersom området avgränsats en bit utanför mynningen rymmer det en mångfald av olika 

livsmiljöer med totalt 13 arter. De arter som påträffades var bladvass, havssäv, 

borststräfse, hornsärv, grönslick, brunslick, axslinga, ålnate, borstnate, vitstjälksmöja, 

hårsärv, tarmalg och slangalg. Av dessa förekom hårsärv i störst mängd.   

Vikens topografi och beväxning av bladvass med flera arter innebär att det i ett 

naturtillstånd funnits ganska goda förutsättningar för fiskrekrytering. Mänskliga 

aktiviteter är sannolikt omfattande i viken vilket tillsammans med svallvågor från 

farleden bedöms störa såväl fiskrekrytering som häckningsmöjligheterna för många 

fåglar.  

Vid inventeringen var salthalten 4,3 promille, turbiditeten 2,38 FTU och siktdjupet 2,9 

meter.  
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Figur 76. Inre delen av Marsvikens stränder täcks till stor del av bladvass även om vassröjningar, 

brygganläggningar och utfyllnader gör att mängden av vass är minskat. 

Naturvärde 

Naturvärdet bedöms vara lågt. Motiveringen till bedömningen motiveras av att mänsklig 

påverkan i form av ianspråktagna stränder, störande aktiviteter och svallvågspåverkan 

gör att ekologiska funktioner som fiskrekrytering bedöms ha avsevärt försämrats. 

Känslighet 

Känsligheten bedöms vara låg (1). Bedömningen utgår från att naturvärden och värden 

för fisk är låga och att området på grund av förekomsten av befintliga påverkansfaktorer 

bedöms vara relativt okänsligt mot ytterligare påverkan.  

Åtgärdsbehov 

Inga åtgärdsbehov har identifierats. 
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TACK 

Tack till Anna och Ulf på Naturvatten i Roslagen AB för lånet av sedimentprovtagare. 
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BILAGA 1. OMRÅDEN OCH UNDERSÖKNINGS-

METODER 

Områdenas indelning med hänvisning till karta samt översikt över undersökningstyper som 

bedömningarna grundar sig på. I det fall ingen referens till litteratur lämnas i kolumnen 

Underlag har undersökningen gjorts inom föreliggande uppdrag.  

Område 
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se
d
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en
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Övriga underlag, samt kommentarer 

Holmingeviken   X     

Kyrkfjärden X X X    

Stora Värtan, Västra 
Bogesundslandet 

X X X    

Norra Askrikefjärden  X X    

Karlsuddsviken X X X X X  

Stensundsmaren X X X X X  

Ekefjärd  
X X X X X Inventering av fisk och vegetation 

(Naturvatten 2014). 

Släpan 
X X X X X Inventering av fisk och vegetation 

(Naturvatten 2012-2014)  

Nibbleviken 
X X X X X Inventering av fisk och vegetation 

(Naturvatten 2014). 

Gåsvik – Resarö (Sandviken, 
Siviken, Killingeviken, N Fladen) 

X X X X X  

Säbyvikens södra del 

 X X  X Inventering av fisk och vegetation 
(Naturvatten 2012-2014).  
Bedömning av rekryteringsmiljöer och 
åtgärdsbehov för gädda (Esox lucius) i 
Säbyvik. (Schreiber 2013). 

Dyviken vid Överby X X X X   

Resarö, Trälhavet X X X X X  

Resarö, Ytterby X X X X X  

Resarö, Kullö, Edholma X X X X X  

”Engarnssundet”  X X    

Vaxön, Kastellet, Västra Rindö 
X X X X X Delar utfördes med snorkling/fridykning, 

delar med dropvideo  

Nordvästra delen av 
Rindösundet 

X X X X X Naturvärdesbedömning och 
vegetationsinventering med 
snorkling/fridykning (Tång & Sånt 2007) 

Rindösundets södra och östra 
del samt Rindös nordöstra sida 

X X X X X  

Sydöstra Rindö, Oscar- 
Fredriksborg 

 X X X X  

Ramsösundet och 
Tynningösundet 

X X X X X  

Furusundsviken  X    Lutherräfsa och besiktning från båten 

Nordvästra Tynningö X X X X X  

Sydöstra Tynningö X X X X X  

Marsviken X X X X X  
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BILAGA 2. MODELLERADE KARTOR - MMSS 

Inom projektet Marin modellering i Stockholms och Södermanlands län har kartor över 

vattenvegetation och fisk tagits fram med hjälp av rumslig modellering. Principerna för 

rumslig modellering beskrivs i Nyström Sandman et al 2013. 

Vattenvegetation 

Vegetationsklädda bottnar skaparar generellt förutsättningar för höga naturvärden. 

Figuren visar var det enligt modellen finns goda eller mycket goda förutsättningar för 

förekomst av blåstång eller borstnate med täckningsgrad om mer än 25%. 
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Fisk 

Viktiga områden för yngel av rovfisk är rödmarkerade i figuren. Då spigg kan påverka 

livsmiljön för andra arter negativt via trofiska kaskader får områden med goda 

förutsättningar för spigg ett minusvärde.  
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BILAGA 3. MÄNGD AV ARTER AV VEGETATION   

Mängd vegetation av arter av alger och kärlväxter i hela kommunen. Procentsatserna för 

samtliga angivna täckningsgraderna vid inventeringen har adderats. Värdet av mängden 

är därmed irrelevant. Figuren syftar istället till att visa de olika arternas relativa 

förekomst i jämförelse med varandra. I figuren har bladvass utelämnats. 
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BILAGA 4. ARTER AV VATTENVEGETATION  

Tabell a. Arter noterade vid snorkelinventering av vegetation. Siffrorna anger antalet 

förekomster av arten. I tabellen tas varieteten av borstnate upp trots att den inte utgör en egen 

art samt uddnate och trubbnate som inte påträffats tidigare av Naturvatten i Roslagen.  
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V
ax

ö
n

 K
as

te
lle

t 
v.

 R
in

d
ö

 

Ishavstofs Battersia arctica           1        

Namn saknas Beggiatoa 1 1        3 2   2     

Havssäv 
Bolboschoenus 
maritimus 

    2 1 1  1      3    

Borststräfse Chara aspera  5 5  1  3 2 13 5 12 1 4 1  1 11 1 

Skörsträfse C. globularis      1          2 4  

Ullsläke 
Ceramium 
tenuicorne 

          1        

Hornsärv 
Ceratophyllum 
demersum 

7    4 14 1  2 1 1 4 4 24     

Sudare Chorda filum           4  8      

Grönslick Cladophora sp   4  1  3  8 1 11  5   1 4 1 

Smal 
vattenpest Elodea nuttallii 

     1        2     

Blåstång Fucus vesiculosus           1        

Styvt 
braxengräs Isoetes lacustris 

     2             

Korsandmat Lemna trisulca      2        2 2    

Axslinga 
Myriophyllum 
spicatum 

3 2  1 7 12 1 1 8 1 5 3 1 33 7  11  

Havsnajas Najas marina  20  2  2    8    39 3    

Bladvass Phragmites australis 12 29 9 3 2 11 2 3 12 8 4 4 10 10 5 1 4 1 

Brunslick Pilayella/Ectocarpus  2 6  1  2 2 3  8 1 3 1 2 1 8 1 

Krusnate 
Potamogeton 
crispus 

     3        8     

Ålnate P. perfoliatus  33 8 2 8 11 5 3 29 11 22 6 23  9 3 22 3 

Uddnate P. friesii      X             

Hjulmöja 
Ranunculus 
circinatus 

 1    2   2 1   5 5 1    

Vitstjälksmöja R. peltatus baudotti   1  3 1 1  4  1  1    1 1 

Nating Ruppia sp 1  1        6        

Borstnate Stuckenia pectinata  18 12 1 4 13 10 2 17 6 22 5 16 12 18 3 21 2 

Varietet av 
borstnate 

S. pectinata var. 
interruptus 

            1      

Trådnate S.filiformis  1 8     1 1 1   2  5  1  

Havsrufse Tolypella nidifica                 2  

Smalkaveldun Typha angustifolia   1   2       2 4     

Tarmalg Ulva sp.  4 5  1  2 1 3 1 8  4 1  1 2  

Slangalger Vaucheria  1   1 2   6 2 2  5   1 4  

Hårsärv 
Zannichellia 
palustris 

 2 3  6  7 3 11 5 17 1 7 1   17 1 

BILAGA E



Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten 

121 

 

Tabell b. Arter noterade vid dropvideoinventering av vegetation. Siffrorna anger antalet 

förekomster av arten.  

Svenskt namn Vetenskapligt namn V
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St
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n
 

Havssäv Bolboschoenus maritimus       1     

Borststräfse C. aspera         5 4 

Ullsläke Ceramium tenuicorne           1 

Hornsärv Ceratophyllum demersum     5 4 1   

Grönslick Cladophora sp 5           

Blå-gröna alger Cyanobakterier 1           

Smal vattenpest Elodea nuttallii       1 1   

Fintdrådiga alger oid. Fintdrådiga alger oid. 7       2   

Axslinga Myriophyllum spicatum     3 2 1   

Havsnajas Najas marina     4 5     

Bladvass Phragmites australis 2 5 5 3 6 5 

Ålnate P. perfoliatus 5 4 4 4 1 6 

Nate, oid. Potamogeton sp. (oid) 1           

Hjulmöja R. circinatus     2 1 1   

Borstnate S. pectinata 5   2 2 1 11 

Smalkaveldun Typha angustifolia         1   

Tarmalg Ulva sp. 5       2   

Slangalger Vaucheria 1 1     2 4 

Hårsärv Zannichellia palustris 3         1 
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BILAGA 5. DATA ÖVER SALTHALT, TURBIDITET, 

TEMPERATUR OCH SIKTDJUP 

Mätning av temperatur, salthalt, och turbiditet (grumlighet) gjordes på en meters djup. 

Dessa parametrar samt siktdjup mättes ungefär i centrum för respektive område.  

Lokal 

Way 

point Datum Temp (C) 

Salinitet 

(psu) 

Turbiditet 

(FTU) 

Siktdjup 

(m) 

Karlsuddsviken 302 2014-09-12 16,5 4,2 0,95 2,7 

Vaxön, Kullö 322 2014-09-12 16,7 4,1 1,69 2,5 

Ekefjärd 344 2014-09-18 16,5 3,5 3,02 1,5 

Släpan 345 2014-09-18 16,2 3,9 2,20 1,9 

Nibbleviken 348 2014-09-18 16,3 4,0 1,05 2,6 

Gåsvik – Resarö 353 2014-09-18 15,9 4,5 1,34 3,6 

Gåsvik – Resarö 362 2014-09-18 16,3 4,7 1,72 3,0 

Dyviken 363 2014-09-18 16,2 4,7 1,66 3,1 

Resarö, Trälhavet 370 2014-09-18 16,2 4,7 2,93 3,5 

Resarö, Ytterby 379 2014-09-18 16,1 4,3 2,67 2,3 

Rindösundet 392 2014-09-18 16,1 4,3 1,84 2,5 

Vaxön, Kullö 322 2014-09-12 16,7 4,1 1,69 2,5 

Vaxön, Kullö 410 2014-09-18 15,9 4,3 1,18 2,8 

Rindösundets södra 

och östra del samt 

Rindös nordöstra sida 401 2014-09-18 15,4 4,5 1,30 3,5 

Nordvästra Tynningö 413 2014-09-18 16,1 4,3 2,08 2,8 

Ramsösundet och 

Tynningösundet 419 2014-09-18 15,5 4,3 2,04 3,3 

Sydöstra Tynningö 427 2014-09-18 16,0 4,4 0,98 2,8 

Marsviken 436 2014-09-18 16,1 4,3 2,38 2,9 

Kyrkfjärden 441 2014-09-24 14,2 3,2 0,83 4,0 

Stora Värtan 445 2014-09-24 12,3 4,2 1,97 2,5 
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BILAGA 6. RESULTAT AV BOTTENFAUNA- OCH 

SEDIMENTUNDERSÖKNING 
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BILAGA 7. OMRÅDENAS NAMN OCH NATURVÄRDEN 
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BILAGA 8. KARTA ÖVER EXPLOATERINGSINDIKATION 

Figuren är gjord utifrån data sammanställda inom projektet Kartering och analys av 

fysiska påverkansfaktorer i marin miljö (Naturvårdsverket 2010). 
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BILAGA 9. BÅTTRAFIKENS FREKVENS I VAXHOLM 

Figuren är gjord utifrån data sammanställda inom projektet Kartering och analys av 
fysiska påverkansfaktorer i marin miljö (Naturvårdsverket 2010). Figuren utgår från 
båtar med AIS-transponder. Mindre båtar saknar i regel sådan, och kan därför vara 
förbisedda i figuren.   
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1 Bakgrund 

Tekniska enheten i Vaxholms stad har beställt en besiktning av sina kaj-
områden i Söderhamn och Österhamn. Kommunen uppger att det varit känt 
under en längre tid att kajen är i dåligt skick på sina ställen och under de 
senaste åren har det även förekommit flera sjunkhål och sättningar på vägar 
och ytor i anslutning till kajerna. På två ställen bakom spontkajen har 
återkommande sjunkhål förekommit under 2018. 

Detta har föranlett en undersökning, omfattande en dykbesiktning 2018-12-13 
av spontkajen i Söderhamn och Österhamn. En kompletterande dykbesiktning 
av de huvudsakligen privat byggda kajerna och bryggorna längst norrut i 
Österhamn utfördes 2019-01-22.  

I samband med uppdragstart initierades även en besiktning av brunnar och 
dagvattenledningar på Söderhamnsplan vilken kommunen genomfört utan 
Iterios inblandning.  

Föreliggande rapport har tagits fram av Iterio på uppdrag av Vaxholms stad. 
Rapporten är avsedd att ligga till grund för upphandling av konsult för närmare 
utredning och projektering.   

I dykbesiktning angiven längdmätning utgår från övergången mellan 
stenmurskaj vid Västerhamn och spontkaj, se ritning bilaga 10. 

2 Underlag 

Följande underlag har påträffats på kajer i Österhamn och Söderhamn: 

• Pärm förvarad hos Vaxholms stad innehållande två sammanställnings-
ritningar för kajen i Söderhamn (bilaga 5) samt geotekniska 
undersökningar (2st) utförda 1961 och 1963 av KM inför ombyggnad 
av kajen.  

• Ansökningshandlingar och dom för del av Österhamn har påträffats i 
Mark- och miljödomstolens arkiv vid Nacka tingsrätt, mål 
AD104/1964. Ansökningshandlingar och dom för Söderhamn har 
påträffats i Mark- och miljödomstolens arkiv vid Nacka tingsrätt, mål 
AD55/1967. Av ritningarna har endast dåliga kopior erhållits (bilaga 6).  

• Ritningar för färjelägen för linfärja mellan Vaxholm och Kastellet enligt 
ritningsförteckning från Trafikverket Färjerederiet version bygg-
handling 2015-01-22 reviderad 2015-10-26.   

• En ritning på den privat byggda spontkajen i sektioner 0/401-0/423, 
med datum 1981-04-03 och upprättad av Bergus Bärgnings AB.   

3 Historik 

De ursprungliga kajerna i Vaxholm bestod av stenmurskajer. Dessa finns 
endast kvar i funktion i småbåtshamnen i Västerhamn samt vid Gulfmacken. 
En träpålad betongpir uppfördes i Västerhamn av Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen under åren 1934-36.  
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Figur 1: Flygfoto från perioden 1955-64 Figur 2: Flygfoto idag (från Eniro) 

 

I geotekniskt PM från Kjessler & Mannerstråle från 1961 anges att sjunkningar 
och utglidningar av stenmurskajen har skett. Orsaken utreddes inte men det 
antogs att stenkistorna som stenmurskajen är grundlagd på gett vika för 
belastningen.  

I mitten av 1960-talet fylldes Söderhamnsplan ut och ny spontkaj anlades i 
Österhamn och Söderhamn. Kajerna byggdes i två etapper. I etapp 1 byggdes 
en ny kaj i Österhamn, se figur 3. I etapp 2 byggdes en ny kaj i Söderhamn, se 
figur 4.  

I ansökningshandlingarna saknas uppgifter om kajen i Österhamn 
längdmätning ca 0/234-0/314. Då denna kajdel har samma konstruktion som 
kajen i övrigt så har den antagligen byggts samtidigt som kajen i Söderhamn. 
Av historiska flygfoton framgår att spontkajen placerats alldeles utanför 
tidigare kajlinje på denna del.  

  
Figur 3: Kaj i Österhamn, färdigställd 
1965 

Figur 4: Kaj i Söderhamn byggd tidigast 
1968. Anslutningen mot stenmurskajen i 
Västerhamn blev ej utförd som angivet. 
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I spontlinjerna muddrades lösa jordar bort innan utfyllning. Bergsprängning 
utfördes i några sektioner.  

Enligt KM:s sammanställningsritningar på kajen i Söderhamn, daterade 1968-
07-01, var använd spontprofil Frodingham 2N med vikt 112,3 kg/m2 ”eller 
annan likvärdig Z-spont”. Sponten har en godstjocklek på t=9,7 mm och s=8,4 
mm, se figur 5. Sponten har en gjuten kantbalk med underkant på +0,5, dvs 
delen kring MW är oingjuten. Sponten är bakåtförankrad med ankarplattor och 
med stag bestående av 3 tums (76 mm) rundstång med utvändig skarv.  

 
Figur 5: Spontprofil som använts.  

Ett katodiskt skydd med pålagd ström installerades våren 1994 på spontkajen. 
Vaxholm stad har hittat dokumentation om det katodiska skyddet. Enligt 
muntlig uppgift från Mikael Holmström, MH Dyk, togs då ett äldre och icke-
fungerande katodiskt skydd med offeranoder bort. På del av kajen syns 
fortfarande dessa offeranoder. 

2015 byggdes färjeläge för en linfärja till kastellet. Arbetet innebar en 
ombyggnad av del av kajen vid Österhamn.  

Enligt muntlig uppgift från Lars Olsson som driver taxibåtsverksamheten, och 
som arrenderar del av området längst i norr i Österhamn, så har kajer och 
bryggor mellan sektioner 0/401-0/499 uppförts av honom. I samband med 
dykbesiktningen överlämnade han en ritning av spontkajen. Ritningen är 
daterad 1981-04-03 och är utförd av Bergus Bärgnings AB.   

4 Observationer på land 

Foton framgår av bilaga 6. 

Sjunkhål bakom spontkaj finns i Söderhamn, sektion 0/193 samt i Österhamn 
vid spontänden vid sektion 0/401. Båda har lagats vid mer än ett tillfälle.  

Flera nötningsskador finns på kantbalken med exponerad armering.  

Vid kabeln vid linfärjan har ett sågsnitt utförts genom spont och kantbalk. 
Ingen pågjutning har utförts utan armering och spont är exponerade.   

Lagningar efter sjunkhål syns även längre bakom kajerna, se exempelvis foto 
4:11 i bilaga 6.  

Vid Gulfmacken är stenmurskajen delvis raserad. Sjunkhål finns över den 
raserade stenmurskajen, se foto 4:12 i bilaga 6. 

5 Dykbesiktning Söderhamn och Österhamn 

Dykbesiktning finns dokumenterad i bilagor 1, 2 och 4.  
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Vid anslutningen mot stenmurskajen i Västerhamn noterades att stenkistan 
som kajen är grundlagd på är i dåligt skick. Träet är murket och stora glipor 
finns. Dykaren noterade att stenmurskajen hade satt sig.  

Spontkajen i Söderhamn är lagad vid ett tillfälle med påsvetsade plåtar i 
vattenlinjen som följer spontens kontur. Plåtarna går upp ca 100 mm över MW 
och ned till ca 300 mm under MW. Denna lagning har utförts på delen 0/000-
0/310. 

Hela sponten har gravrost under vattenlinjen. I vattenlinjen är sponten 
rödfärgad.  

Ståltjocklek har uppmätts med ultraljud. Normalt är plåttjockleken i 
skvalpzonen kring 3-5 mm men tunnare partier ned mot 2 mm finns, och 
lokalt förekommer hål. I det mest momentbelastade snittet vid botten är 
godstjockleken idag cirka 5-8 mm.  

Vid rengöring med stålborste i vattenlinjen i sektion ca 0/004 uppstod två hål 
på sponten, 50x150 samt 50x100 mm. Då dessa inte var synliga innan 
borstning är det möjligt att fler liknande hål finns längs sponten.  

Vid sektion 0/193 där ett sjunkhål förekommit bakom sponten ses inget på 
sponten som kan förklara sjunkhålet. Kontroll utfördes även att sponten är 
nedslagen ordentligt vid botten. 

Vid linfärjan, sektioner 0/282-0/284, har nya rosfria stag satts genom sponten, 
se foto 40 i bilaga 4. Dessa stag framgår av ritningarna för linfärjans 
kabelinfästning.   

Mellan sektioner 0/296-0/302 är katodskyddet överväxt och verkar vara ur 
funktion.  

På delen 0/310-0/332 har en utvändig plåt svetsats på sponten och 
mellanrummet har fyllts med betong. Varken plåt eller gjutning går hela vägen 
upp till kantbalken utan oskyddad spont finns däremellan. Sponten är lokalt 
helt genomrostad mellan kantbalk och pågjutning. 

På delen 0/357-0/371 har kajen förstärkts med stående H-balkar i varje liv 
samt med ett utvändigt hammarband med bakåtförankringar. Hammarbandet 
ser ut att bestå av två stycken fyrkantsprofiler, se foto 34 i bilaga 4. På denna 
del av kajen finns en lastplatta bakom spont och kajdelen har tidigare använts 
för utlastning av gods. Lastplattan som är utförd av betong förstärkt med räls, 
har betydande sättningar.  

Från sektion 0/332 är det hål i sponten i många av ytterhörnen, se foto 24-25, 
27-30 och 35-37 i bilaga 4. Hålen blir större mot spontändan vid 0/410, se foto 
38-39 i bilaga 4. 

6 Dykbesiktning kajer och bryggor längst i norr i 
Österhamn, sektion 0/401-0/499 

Dykarnas rapport finns redovisad i bilaga 3. Tillhörande foton finns i bilaga 5. 
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För längdmätning och utifrån dykbesiktning bedömd utformning av 
anläggningarna, se bifogad skiss i bilaga 9. 

6.1 Spontkaj sektion 0/401-0/423 

För spontkajen finns en ritning på utförandet. Verkligt utförande skiljer sig 
från ritning. Sponten saknar bakåtförankringar vilket ritningen anger ska finnas. 
Sponten är alltså en konsolspont. Även hammarbandets utformning skiljer sig 
från ritning. Hammarbandet består av en H-balk 220mm.  

Vattendjupet vid sponten är litet, cirka 0,2-1,3 meter under MW. Vid östra 
änden stiger berget och sponten är dubbad i berg. 

Sponten är mellan sektioner cirka 0/411 - 0/423 helt genomrostad i 
vattenlinjen, med hål som är upp till en halvmeter långa. Vid botten är sponten 
genomrostad med hål längs hela sponten från 0/401-0/423.  

6.2 Stenmurskajen och bryggan 

I bakkant av kajen finns en stenmurskaj. Denna är helt eller till större delen 
grundlagd på berg. Stenmurskajen är delvis raserad. Där kajen rasat ut finns 
håligheter i markplanet bakom kajen. På denna del går en sjöledning till Rindö  
genom kajen. Troligen raserades stenmurskajen då denna anlades. 

Utanför stenmurskajen har en brygga anlagts. Denna är grundlagd på 
stenmurskajen samt på stöd av betong med diameter 1,4 meter. Stöden utgörs 
av betongringar som invändigt fyllts med betong. Stålbalkar HEA220 ligger 
över betongstöden. Ett par tvärbalkar HEA220 finns på delen 0/426-0/429. 
Spännvidden på den längsgående balken varierar kraftigt, från 2,1 meter som 
minst till 11,5 meter som mest. I bryggans ytterhörn mot sydost saknas ett 
stöd, och denna del fungerar som en konsol, men en största längd på 8 meter 
räknat längs den längsgående balken. Balkarna har gravrost, speciellt 
underflänsen är i dåligt skick. Livet är genomrostat på ett ställe över ett stöd. 

Ovan stålbalkarna finns träreglar med impregnerade brädor med dimension 
200x75.    

Stålbalkarna på sträckan 0/423-ca 0/427 är upplagda på berg och på den 
utrasade stenmuren. Ett förrådshus har byggts uppe på trädäcket och belastar 
stålbalksystemet bland annat i det område där balksystemet fungerar som en 
konsol.   

Erosion har skett av grundläggningsbädden för betongringarna, se foton i 
bilaga 5. 

6.3 ”Utbyggda kajen”   

Den utbyggda kajen är ingen enhetlig konstruktion. Den har skiftande 
konstruktionslösningar och konstruktionselement.  

På utsidan mot vattnet finns på tre sidor en träbrygga på träreglar och 
underliggande stålbalkar. Stålbalkarna ligger på betongstöd med diameter 450 
mm gjutna i stålrör. Ett betongstöd har större dimension och är utfört av 
betongringar med invändig gjutning. Mot land i söder finns ett 
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betongfundament. Längst ut mot farleden hänger några vertikala avrostade H-
balkar som svetsats på den yttre horisontella stålbalken.  

Ut mot farleden saknar träbryggan grundläggning på utsidan. Yttre delen av 
bryggan fungerar som en konsol.  

Bakom träbryggan har marken fyllts upp bakom en palissad av liggande 
telefonstolpar. Telefonstolparna har lagts bakom dels betongstöd, dels enstaka 
nedsatta eller nedslagna spontplankor. Träpalissaden är på insidan motfylld 
med sten. 

Stålbalkarna i bryggans överbyggnad är i mycket dålig kondition. Två stålbalkar, 
en H-balk och en U-balk, är av. Andra balkar är genomrostade i livet. 
Balkkonstruktionen bedöms vara uttjänt. Ingen detaljerad kontroll av denna 
har dock utförts.  

Stålrören som använts för att gjuta betongstöden är till större delen bortrostade 
under samt i vattenlinjen. Stödet av betongringar har oklar funktion. 
Betongringarna är spruckna, se foton.   

Träpalissaden saknar tillräckligt mothåll på sidan mot farleden. Ett spontplank 
som verkar ha fungerat som ett mothåll är helt genomrostad, som när som på 
två smala pinnar vid låsen.  

 

7 Sammanfattande bedömning och behov av vidare 
utredning 

Spontkajen i Söderhamn samt i södra delen av Österhamn, sektioner 0/000-
0/310 har en minskad godstjocklek pga avrostning. Lokalt förekommer hål i 
sponten vid och ovan vattenlinjen. Normalt är plåttjockleken i skvalpzonen 
kring 3-5 mm men tunnare partier ned mot 2 mm finns, och lokalt före-
kommer hål. I det mest momentbelastade snittet vid botten är avrostningen ca 
2-3 mm, så att godstjockleken idag är ca 5-8 mm. 

Följande bedöms behöva göras:  

• Kontrollberäkning bör utföras för att kontrollera att spontkajen har 
tillräcklig säkerhet för dagens belastningar. I det område där det i dag 
sker lastning kan en mer detaljerad tjockleksmätning ge ett mer 
utförligt underlag för bedömning och beräkning. Beräkningen kan leda 
till att lastrestriktioner kan behöva införas.  

Om konstruktionen behålls så bör även följande utföras: 

• Exponerad armering i kantbalken gjuts in och större hål i sponten 
lagas.  

• Spjälkningsskadorna på kantbalken behöver utredas och åtgärdas. 

• Stickprovskontroll bör göras av skarvarna på spontstagen.  

Bilaga F



2019-01-03 9 (9) 

 

Söderhamn och Österhamn ‒ Besiktning av spontkajer  
 

• Katodskydd behöver åtgärdas där det är ur funktion.  

• En underhållsplan behöver tas fram.  

• Återkommande regelbundna besiktningar krävs av sponten, utöver de 
återkommande kontroller som görs av själva katodskyddet.   

Spontkajen i Österhamn, delen cirka 0/310-0/401, är genomrostad på delen 
ovan MW, speciellt omfattande på delen 0/375-0/401. Spontkajens livslängd är 
passerad. Kajen behöver ersättas.  

Spontkajen på delen 0/401-0/423 är helt genomrostad och dess livslängd är 
passerad. Spontkajen saknar bakåtförankringar, något den skulle ha haft enligt 
konstruktionsritning. Vid besiktning stod personbilar parkerade direkt bakom 
sponten. Sponten bör ej belastas av trafik. Sponten behöver ersättas med ny 
konstruktion.   

Stenmurskajen i sektion 0/451-0/457 är delvis raserad. Håligheter finns i 
marken över. Om trafik ska förekomma i området bör körplåtar läggas över, 
som en tillfällig åtgärd.  Permanent bör stenmurskajen återbyggas, såvida den 
inte ersätts med en helt ny konstruktion.  

Bryggans stålbalkar är i dåligt skick. De stora spännvidderna och konsol-
lösningen i bryggans sydöstra hörn är olämpliga utformningar även med balkar 
i nyskick. Bryggan bör ersättas med en ny konstruktion. Som underlag för 
kontroll av vilken belastning som bryggan klarar fram till dess kan en närmare 
inspektion utföras av den längsgående stålbalken, med tjockleksmätningar av 
över- och underfläns och liv.    

Den utbyggda kajen, sektioner 0/467-0/499 ligger inom inhägnat område, och 
inga fordon kan komma ut på området. Ritningar saknas och den har blandade 
konstruktionslösningar. Stålbalksystemet bedöms vara uttjänt. Palissaden med 
liggande telefonstolpar saknar tillräckligt mothåll på delen ut mot vattnet. 
Generellt innebär fortsatt användning av konstruktionen med belastning av 
brygga och området närmast bakom palissaden risker.  

Stenmurskajen vid småbåtshamnen i Västerhamn behöver besiktigas. 
Besiktningen omfattar i första hand stenkistorna som kajen är grundlagd på. 
Troligen krävs en åtgärd för att stabilisera stenkistorna, och en besiktning bör 
ligga till grund för val av omfattning och metod för detta.  

Bilaga F



Iterio AB | Östgötagatan 12 | 116 25 Stockholm | 08 410 363 00 | info@iterio.se | www.iterio.se 
 

 
 

 

BILAGA 1:  

DYKINSPEKTION 2018-12-13 AV STÅLSPONT LÄNGS 
SÖDERHAMN OCH ÖSTERHAMN 
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Spontkaj Vaxholm

Dykinspektion av stålspont längs Söderhamn och Österhamn                            2018 12 13

0/000 Start stålspont kajdel Söderhamn. 
Övergång mellan stensatt kaj på stenkistor, Västerhamn. Foto : 1 - 3

0/000 - 0/310,5 Plåt svetsad på sponten 40 - 50 cm uk krönbalk. Höjd på plåtar : 40 cm.
Foto : 4 - 5

0/000 - 0/400,8 Katodskydd med yttre pålagd spänning. Foto : 6 - 10

0/000,2 - 0/000,5 Tre st korrosionshål i spont. 1 x 1 cm - 2 x 6 cm. 50 - 60 cm uk krönbalk.
Foto : 11

0/004,3 Två st korrosionshål i spont. 5 x 10 cm - 5 x 15 cm. 60 cm uk krönbalk.
Foto : 12

0/027,8 Genomföring i spont för katodskyddskablar. Foto : 13

0/070,6 Genomföring i spont för dagvatten.

0/078,3 Genomföring i spont för katodskyddskablar. Foto : 14

0/091,7 Genomföring i spont för dagvatten.

0/114,8 Genomföring i spont för dagvatten.

0/123,8 Genomföring i spont. Foto : 15

0/172,4 Genomföring i spont för katodskyddskablar. Foto : 16

0/228   Genomföring i spont för katodskyddskablar. Foto : 17

0/246 Genomföring i spont för dagvatten.

0/284,4 - 0/282,5 Ursparing i krönbalken med exponerad armering.

0/295,9 - 0/301,9 Beväxt katodskydd. Foto : 18 - 20

0/310,5 - 0/332,5 Bakgjuten plåt svetsad på spont. Avstånd mellan uk krönbalk och plåt: 15 cm.
Höjd plåtform : 80 cm. Hål i sponten mellan pågjutningen och krönbalken.  
Foto : 21 - 26

0/332,5 - 0/346,2 Hål i spont från uk krönbalk. Höjd : 10 - 15 cm. Bredd : 1 - 5 cm.
Erosion bakom spont. Foto : 27 - 29
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0/346,2 - 0/357 Bakgjuten plåt svetsad på spont. Avstånd mellan uk krönbalk och plåt: 15 cm.
Höjd plåtform : 80 cm. Hål i sponten mellan pågjutningen och krönbalken.  
Foto : 30, 31

0/357 - 0/372 H-balk monterad i varje liv på sponten från uk krönbalk till botten med två 
längsgående balkar med dragstag genom sponten. Foto : 32 - 34

0/375 - 0/400,8 Hål i spont från uk krönbalk. Höjd : 10 - 25 cm. Bredd : 2 - 50 cm.
Erosion bakom spont. Foto : 35 - 39

Sammanställning

Betongkrönbalken har betongskador med synlig armering samt spjälkning i uk med synlig 
armering. Foto : 40 - 44

Stålsponten har gropfrätning 1 - 4 mm  med gravrost på hela sträckan. Foto : 45 - 51

Sponttjocklek : 0 - 20 cm uk krönbalk : 1 - 4 mm.
20 - 90 cm uk krönbalk : 4 - 6 mm.
90 cm - botten : 5 - 8 mm. 

Notering

Stenkista i anslutning till stålsponten vid övergången mellan Väster och Söderhamn. 
Murkna stockar med glipor mellan stockvarven upp till 15 cm med urspolat finmaterial. 
Sättningar i stensättningen i kajfronten
Foto : 52 - 55

Inspektionen utfördes av :

     Grans Yrkesdyk AB         M.H-DYK

Jens Gran       Mikael Holmström
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INMÄTNING STÅLSPONT VAXHOLM 
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Ark1

Sida 1

Inmätning stålspont Vaxholm 2018 12 13

Vattenstånd : + 10 cm

Höjd krönbalk : 120 cm

Avstånd mellan va-yta / krönbalk : 30 cm

Sektion 10 cm uk va 60 cm uk va Vid botten       Va djup

0/004,3 4,2 – 5,8 mm    1 – 5,8 mm 5,8-7,6mm        283 cm
0/017,2 4,4 – 6,2 mm 5,1 – 6,2 mm 6,4-7,2mm        412 cm
0/031,0 5,3 – 5,8 mm 5,0 – 6,3 mm 5,8-7,1mm        407 cm
0/073,0 4,1 – 5,1 mm 4,4 – 5,7 mm 7,1-8,0mm        421 cm
0/086,5 4,1 – 5,1 mm 4,4 – 6,0 mm 7,2-7,7mm        400 cm
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BILAGA 3:  

DYKINSPEKTION AV KAJER CRONHAMNSGATAN, VAXHOLM, 
2019-01-22 UPPRÄTTAD AV GRANS YRKESDYK 
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Kajer Cronhamnsgatan Vaxholm

Vatten stånd : + 25 cm.         2019 01 22

Dykinspektion av stålspont kaj                      

0/400,8-0/422,8   Stålspont i småbåtshamn med övre hammarband bestående av en H-balk 220 mm.
     Ursprunglig sponttjocklek, Rygg : 10,3 mm. Liv : 7,3 mm. Foto : 1
     H-balk 220 mm kraftigt korroderad med hål i liv. Foto : 2, 3
     Sponten är dubbad i innerhörn. Foto : 3 - 7
     Sponten är avkorroderad i hela sin längd i anslutning till botten eller vid 50 cm 
     under va ytan. Foto : 8 - 15

0/406,6-0/415,2   Rörelse i ök spont. Foto : 16
0/418,3-0/422,8   Rent berg synligt vid uk.spont. Foto : 17

Sponttjocklek 

Ök - 25 cm uk va : 10,3 - 3,0 mm.
25 - 50 cm uk va :   3,0 - 0,0 mm.
50 cm - botten :            0,0 - 5,6 mm. 

Sammanfattning

Inga synliga dragstag eller jordankare infästade i spont eller H-balk. Balken är svetsad i sponten. 
Sponten står på berg och har nedborrade stålämnen i innerhörn liv. Sponten är uttjänt.

Dykinspektion av "Mack kajen"

0/422,8-0/447,8   Trädäcksbrygga på bärlinor : 200 x 75 mm cc : 70 cm på två upplag bestående av
     H-balk 220 mm. Foto : 18
     Inre balk mot land grundlagd på utrasad stenkista samt ett betongstöd på berg. 
     Foto : 19 - 24

0/426       Tvärgående H-balk.
0/428,5                 Tvärgående H-balk.
0/430,5      Betongstöd bestående av betongfylld brunnsring : Ø 1,2 meter.
0/432,3      Tvärgående H-balk.
0/436,3-0/447,8   Yttre H-balk 220 mm grundlagd på två betongstöd på berg. Foto : 25, 26
0/445,6      Betongstöd bestående av betongfylld brunnsring : Ø 1,2 meter. Foto : 27, 28
0/447,7      Betongstöd bestående av betongfylld brunnsring : Ø 1,2 meter. Foto : 29, 30

Sammanfattning

Osäker grundläggning av betongstöd mot berg. H-balkar med  kraftig gravrost är uttjänta.
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Dykinspektion av kaj grundlagd på stenmur

0/447,8-0/467,5   Trädäcksbrygga på bärlinor : 200 x 75 mm cc : 70 cm på ett upplag bestående av
     H-balk 220 mm i framkant samt en kallmur grundlagd på berg i bakkant. Foto : 31

0/442,6-0/450,8   Kallmur grundlagd på berg med pågjuten betongbalk på krönet.  Foto : 32 - 36
0/450,8-0/456,7   Utrasad kallmur. Djup : 195 cm från framkant mur. Foto : 37 - 39 
0/451,3      Betongstöd bestående av betongfylld brunnsring : Ø 1,2 meter. Foto : 40
0/456,2      Betongstöd bestående av betongfylld brunnsring : Ø 1,2 meter. Foto : 41
0/456,7-0/460,2   Ursparing i kallmur med betongbalk och stenkassun. Foto : 42, 43
0/460,2-0/467,5   Kallmur grundlagd på berg. Foto : 44 - 47

Sammanfattning

H-balk i framkant  med  kraftig gravrost är uttjänt. Foto : 48 - 50
Erosion i markplan vid utrasad kallmur.

Dykinspektion av utbyggd kaj

0/467,5-0/498,7   Trädäckskaj på stålbalkar. Grundlagd på betonplintar Ø 45 cm på berg.
     Betongplintarna ramar in en träpalissad bestående av liggande telefonstolpar med 
     bakomvarande fyllning. 
     I bakkant finns det en betongbalk med okänd grundläggning.
     Foto : 51 - 83

Sammanfattning

Upplagsbalkar av stål är uttjänta vilket medför begränsad belastning längs ytterkant av däcksytan. 
Grundläggning av betongmur i bakkant okulärt på befintlig botten med erosion. Träpalissad med 
stora glipor saknar mothåll mitt på sida ut mot sjön. Stående spontplanka avkorroderad.

Inspektionen utfördes av :

     Grans Yrkesdyk AB         M.H-DYK

Jens Gran       Mikael Holmström
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BILAGA 4: FOTON FRÅN DYKBESIKTNING SÖDERHAMN OCH 
ÖSTERHAMN 
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BILAGA 5: FOTON FRÅN DYKBESIKTNING KAJER 
CRONHAMNSGATAN 
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Bilaga 6: Foton från land 

  
Foto 4:1: Övergång stenmurskaj mot spontkaj. Foto 4:2: Spont och kantbalk. 

  
Foto 4:3: Sjunkhål vid sektion 0/193. Foto 4:4: Nötningskada och uppsprucken betong på 

sträckan 0/130-0/170. 

  
Foto 4:5: Nötningsskada på sträckan 0/140-0/180. Foto 4:6: Uppsprucken betong i sponthörn vid 

Österhamn sektion 0/378. Undersida på sprickan syns 
på foto 35 i bilaga 3. 
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Foto 4:7: Kapsnitt genom spont och kantbalk vid 
linfärjan. 

Foto 4:8: Nötningsskada med blottad armering vid 
sektion ca 0/350. 

  
Foto 4:9: Lagat sjunkhål vid sektion 0/401. Bild 
tagen 2018-10-31. Vid dykbesiktning 2018-12-13 så 
hade området vid lagningen satt sig.   

Foto 4:10: Spontändan mot sektion 0/401 där sponten 
är helt genomrostad. Grunt, dvs lågt jordtryck på sponten.  
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Foto 4:11: Lagade sjunkhål/gropar i gatan bakom 
stenmurskajen i Västerhamn. 

Foto 4:12: Sjunkhål över den raserade stenmurskajen 
vid Gulfmacken. 
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BILAGA 7:  

SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR PÅ SÖDERHAMN 
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BILAGA 8:  

UTDRAG FRÅN RITNINGAR FRÅN ANSÖKNINGSHANDLINGAR 
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BILAGA 9:  

PLANSKISS 1:200 ÖVER KAJER CRONHAMNSGATAN 
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BILAGA 10:  

RITNING G-15.1-01 
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1 Uppdrag och syfte 

Riskanalys för anläggningsarbeten, (schaktnings-, packnings-, pålning-, 

spontningsarbeten samt byggtrafik), i samband med ombyggnation av Vaxholms kajer. 

I uppdraget har ingått att inom bedömt riskområde inventera befintliga byggnader och 

anläggningar, vibrationskänslig utrustning och verksamheter. Här anges erforderliga 
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besiktningar, kontroller och förebyggande åtgärder samt riktvärden för vibrationer och 

buller. Särskilda risker behandlas då kännedom om sådana finns. 

2 Allmän information 

2.1 Beskrivning av projektet 

Den befintliga kajen delas in tre delområden, Österhamn, Söderhamn och Västerhamn. 

Kajerna har uppnått sin livslängd och är därför i mycket dåligt skick och i behov av 

förebyggande åtgärder. 

2.2 Förutsättningar för arbetets utförande 

Det har vid framtagandet av denna riskanalys förutsatts att inga konventionella 

sprängningsarbeten kommer att utföras. Riskanalysen måste revideras om sprängning 

aktualiseras.  

Geotekniska, geologiska och hydrogeologiska frågor som sättningar, stabillitiet i berg och 

jord eller grundvattenpåverkan behandlas inte i riskanalysen. 

 

2.3 Underlag 

2.3.1 Kontakt med 

Jean- Claude Zirignon Roslagsvatten AB 

Emelie Björk  Vaxholm Stad 

Ledningskollen   

2.3.2 Handlingar 

Projektbeskrivning  Bjerking AB 

Jordartskartan   SGU 

 

2.3.3 Lagar, författningar, normer mm 

Miljöbalken (1998:808) MB 

Plan och bygglagen (2010:900) PBL 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML, Spec. 3 kap. 6-7 §§ och 4 kap. 8 § om 

 arbetsmiljö vid projektering och utförande. 

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete spec. 12§ 

Arbetsmiljöverkets handbok H374 Schakta säkert 

Svensk Standard, SS 02 52 11 Riktvärden och mätmetod för vibrationer  

 byggnader orsakade av pålning, spontning, 

 schaktning och packning 

Svensk Standard, SS 460 48 60 Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av 

 byggnader mm 

Naturvårdsverket NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om Buller 

 från byggplatser 

2.3.1 Besök på platsen 

Fältinventering 2021-08-25 av David Bidros. 

2.4 Bilageförteckning 

Befintliga byggnader och anläggningar Bilaga 1 (29 sidor) 

Riskanalysplan RV-13.1-001 
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3 Särskilda risker för arbetsmiljön, miljön och omgivning 

Inga särskilda risker för arbetsmiljö, miljö eller omgivning har noterats vid den översiktliga 

inventeringen. 

4 Befintliga byggnader, anläggningar och ledningar mm 

4.1 Inventering av byggnader och anläggningar 

Bedömt riskområde är cirka 30 meter från planerande vibrationsalstrandearbeten. 

Närområdet består av flerbostadshus, restauranger och kontor. 

I bilaga 1 redovisas de byggnader och anläggningar som ligger inom det bedömda  

riskområdet. Där framgår fastighetsbeteckning, adress, byggnadstekniska data, ev. 

känslig utrustning och verksamhet mm. Ungefärliga lägen för planerade arbeten, bedömt 

riskområde samt de inventerade byggnadernas lägen framgår av riskanalysplan RV-13.1-

001. 

4.2 Befintliga ledningar 

Innan markarbeten påbörjas skall förekommande ledningar (VA-, FV-, El-, Tele-ledningar 

mm) lokaliseras och respektive ledningsägare kontaktas för att förvissa sig om exakta 

lägen på ledningar samt informera om arbetenas omfattning innan arbetena påbörjas. 

Generellt ställer ledningsägarna krav på att ledningar får inte skadas på grund av 

vibrationer, sättningar, lyftningar med mera. De känsligaste ledningar är gråjärnledningar 

med blydiktade skarvar. 

4.2.1 VA-ledningar 

Befintlig VA-ledningar tillhörande Roslagsvatten finns inom området 

Enligt Roslagsvatten får befintliga ledningar ej utsättas för vibrationer överstigande  
20 mm/s vid sprängningsarbeten samt 5 mm/s vid packningsarbeten. Markarbeten 
får inte utföras närmare än 2 meter från den närmaste ledningen utan 
schaktningstillstånd. 
 
Roslagsvatten skall kontaktas i god tid innan arbeten utförs i närheten av ledningarna. 

Kontakt: Jean Claude Detarbe Zirignon: jean-claude@roslagsvatten.se 

5 Vibrationskänslig utrustning och verksamhet 

5.1 Inventering 

Inom bedömt riskområde, cirka 30 meter från bergschakt, har vibrationskänslig utrustning 

och verksamhet översiktligt inventerats. I bilaga 1 redovisas den känsliga utrustning eller 

verksamhet som påträffats för respektive fastighet. 

5.2 Vibrationskänslig utrustning 

I flertalet bostäder och arbetsplatser finns idag persondatorer. Datorer är inte känsliga för 

den typ av vibrationer som normalt uppkommer vid schaktning, packning och byggtrafik.  

Max rekommenderad accelerationsnivå för hårddiskar är cirka amax = 5 m/s2, varför 

dataservrar med viktig informationslagring bör vibrationsisoleras inom inventerings-

området om dessa värden bedöms kunna överskridas vid servrarna.  

Alternativt kan dataservrarna vara avstängda vid sprängning.  
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6 Kontroller, krav och åtgärdsprogram 

6.1 Information 

Fastighetsägare och hyresgäster/brukare, speciellt verksamheter med känslig utrustning 

eller verksamhet samt ledningsägare skall i god tid informeras om markarbetenas 

omfattning och tider av entreprenören. 

6.2 Syn av byggnader och anläggningar 

Innan anläggningsarbetena påbörjas ska in- och utvändig förbesiktning utföras av de 

byggnader och anläggningar som finns inom bedömt riskområde, se 4.1.  

Besiktning skall utföras i enlighet med SS 460 48 60. Omfattningen framgår av 

riskanalysplan RV-13.1-001. 

Efterbesiktning ska utföras efter avslutade anläggningsarbeten i samma omfattning som 

vid förbesiktningen. 

6.3 Syn av gator och omgivande mark 

Innan anläggningsarbetena påbörjas ska angränsande tomtmark, (staket, häckar mm) 

och berörda gator och vägar samt övriga ytor som kan komma att påverkas, 

okulärbesiktigas och dokumenteras genom fotografering. Detta utförs lämpligen av 

entreprenören tillsammans med berörda parter. 

Efter avslutade arbeten ska efterbesiktning utföras i samma omfattning som vid 

förbesiktningen. 

6.4 Vibrationsövervakning 

Vibrationsövervakning ska utföras i intilliggande byggnader och anläggningar i samband 

med sprängningsarbeten för att kontrollera att max tillåtna vibrationsnivåer inte 

överskrids. Föreslagen omfattning och placering av mätpunkter framgår av riskanalysplan 

RV-13.1-001. 

Antal samtidiga mätpunkter och slutliga placering beror på arbetets utförande och 

aktuella läge. Erforderlig omfattning stäms av löpande beställare/entreprenör. 

Krav på mätutrustning samt hur mätningarna ska utföras framgår av SS 02 52 11.  

6.4.1 Max tillåten vibrationsnivå för schaktning, packning och byggtrafik. 

För beräkning av riktvärden för vibrationer i byggnader och anläggningar orsakade av 

schaktnings-, packningsarbeten samt byggtrafik har SS 02 52 11 ”Vibration och stöt – 

Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, 

schaktning och packning” använts. Max tillåten svängningshastighet Vmax (mm/s 

toppvärde) redovisas i bilaga 1 ”Befintliga byggnader och anläggningar”. 

6.5 Vibrationsisolering av känslig utrustning 

Vid inventeringen påträffades ingen vibrationskänslig utrustning i behov av 

vibrationsisolering, se 5.2. Om vibrationskänslig utrustning påträffas vid besiktningen ska 

eventuellt behov av vibrationsisolering utvärderas. 

6.6 Byggbuller 

Se PM Buller från förstärkning av kaj, Vaxholm upprättad i uppdraget av Bjerking AB för 

riktvärden för acceptabla ljudnivåer för buller från byggnadsarbeten byggplatser“. 

6.7 Damm och luftföroreningar 

Under grundläggningsarbeten ska åtgärder mot dammspridning vidtas, så att olägenheter 

för omgivningen inte uppstår. Tillskott av luftföroreningar inom området kan uppkomma 

från entreprenadmaskiner och byggtrafik. Detta gäller speciellt vid arbeten nära luftintag 

till omgivande byggnader. 

BILAGA K



Uppdrag nr. 21U1825 

Sida 5 (5) 

 

Bjerking AB 

7 Övrigt 

Entreprenören ansvarar för att erforderliga skyddsåtgärder vidtas och att arbetet utförs på 

sådant sätt att max tillåtna vibrationsnivåer, Vmax / amax, inte överskrids. Om Vmax / amax 

överskrids vid enstaka tillfälle ska beställaren underrättas samt vidtagna åtgärder för att 

reducera vibrationerna redovisas.  

Om vibrationsnivåerna fortsätter att överskridas ska arbetena stoppas. I samråd med 

beställaren ska utförda arbeten utvärderas samt åtgärder för att klara vibrationsnivåerna 

tas fram innan arbetena fortsätter. 

Bjerking AB 
 
 

Humayoon Jound 
Telefon  010-211 86 21  
Humayoon.jound@bjerking.se 
 

Granskad av 
 
 

 

Michel Ehn 
Telefon 010-211 85 41 
michel.ehn@bjerking.se 
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Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Cronhamns gata 2

Tullbommen 4
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Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Torpargrund

Trä

Trä

Murad

Vaxholm
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Avstånd

Flerbostadshus

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Cronhamns Gata 4 D

Tullbommen 3

002

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Torpargrund

Trä

Trä

Murad

Vaxholm
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Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Cronhamns Gata 4 B

Tullbommen 3

003

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Torpargrund

Trä

Trä

Vaxholm

Lars Olsson

Redovisade parametrar avser huvudbyggnad på fastigheten

Sida 3 / 29

2021-09-06Datum:

21U0354Uppdrag:Bilaga 1 - Befintliga byggnader och anläggningar

Vaxholms kajer, vattenverksamhet

BILAGA K



Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

7,8

5,8Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Accelerationsmätning

Noteringar

Avstånd

Pumpstation

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Fiskaregatan 3

Kronan 15

004

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Platta

Trä

Trä

Vaxholm

Roslagsvatten AB
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Avstånd

Kommersiell fastighet;Restaurang

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Fiskaregatan 1

Kronan 16

005

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Platta

Trä

Betong;Trä

Vaxholm
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Kommersiell fastighet;Restaurang

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Fiskaregatan 1

Kronan 16

006

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Platta

Trä

Betong;Trä

Vaxholm
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Noteringar

Avstånd

Kommersiell fastighet;Restaurang

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Fiskaregatan 1

Kronan 16

007

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Platta

Trä

Betong;Trä
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9,0Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Vibrationsmätning
Bullermätning

Noteringar

Avstånd

Flerbostadshus

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Strandgatan 9

Kronan 17

008

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Antagen platta

Puts

Betong;Lättbetong

Murad

Vaxholm

Brf Kronan i Vaxholm

Olof Ingemar Hjalmar Svenfelt

070-963 19 30
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12Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Flerbostadshus

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Strandgatan 7

Kronan 18

009

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Platta

Trä

Trä;Tegel

Murad

Vaxholm

Byggkonsult Roine Jansson AB

Roine Jansson
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9,0Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Undergrund: Troligen berg.Kommersiell fastighet

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Strandgatan 5

Tullhuset 1

010

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Antagen platta

Puts

Trä;Tegel

Murad

Vaxholm

World Wide & Auto Sport Sweden i Vaxholm AB
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In- och utvändig besiktning
Vibrationsmätning

Noteringar

Avstånd

Kommersiell fastighet

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Strandgatan 3

Tullhuset 2

011

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Antagen grundmur

Puts

Trä;Tegel

Vaxholm

Seatech AB
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KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

9,0

6,7Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Vibrationsmätning

Noteringar

Avstånd

Kommersiell fastighet

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Hamngatan 2

Strand 2

012

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Antagen platta

Puts

Lättbetong

Murad

Vaxholm

Strand 2 i Vaxholm Fastighets AB

c/o Artmax AB

Redovisade parametrar avser huvudbyggnad på fastigheten

Sida 12 / 29

2021-09-06Datum:

21U0354Uppdrag:Bilaga 1 - Befintliga byggnader och anläggningar

Vaxholms kajer, vattenverksamhet

BILAGA K



Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

12

9,0Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Funktionshus

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Hotellgränd 1

Vaxön 1:11

013

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Platta

Trä

Trä

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

12

9,0Packning, vibro-spontning

Utvändig besiktning
Accelerationsmätning

Noteringar

Avstånd

Telia Sonera

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Hotellgränd 1

Vaxön 1:11

014

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Annat

Plåt

Stål

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

9,0

6,7Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Vibrationsmätning

Noteringar

Avstånd

Kommersiell fastighet

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Hotellgränd 1

Vaxön 1:11

015

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Antagen platta

Trä

Trä

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

11

9,0Packning, vibro-spontning

Utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Flerbostadshus;Kommersiell

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Söderhamnsplan 2

Konstapeln 8

016

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Platta

Puts;Lättbetong

Betong;Trä;Lättbetong

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

18

14Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Kommersiell

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Söderhamnen y

Konstapeln 8

017

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Platta

Betong

Betong

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

9,0

6,7Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Vibrationsmätning
Bullermätning

Noteringar

Avstånd

Flerbostadshus;Kommersiell

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Söderhamnen 4-6

Konstapeln 8

018

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Antagen platta

Puts

Trä;Tegel

Murad

Vaxholm

Brf Vaxholms Centrum Nr 1
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

15

12Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Kommersiell fastighet;Retaurang

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Söderhamnen x

Konstapeln 8

019

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Antagen platta

Trä

Trä

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

9,0

6,7Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Vibrationsmätning
Bullermätning

Noteringar

Avstånd

Flerbostadshus;Kommersiell

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Söderhamnen 8-10

Konstapeln 8

020

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Antagen platta

Puts

Trä;Tegel

Murad

Vaxholm

Brf Vaxholms Centrum Nr 1
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

12

9,0Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Vibrationsmätning
Bullermätning

Noteringar

Avstånd

Flerbostadshus

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Söderhamnen 16A-C

Vaxön 1:79

021

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Antagen torpargrund

Trä

Trä

Murad

Vaxholm

Brf Gulan i Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

15

12Packning, vibro-spontning

Utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Kontorsbyggnad

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Västerhamnsplan 2

Östra Ekudden 15

022

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Berg

Sulor

Trä

Trä

Vaxholm

Svenska Sjö
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

12

9,0Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Kommersiell fastighet

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Västerhamnsplan 3

Vaxön 1:1

023

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Torpargrund

Trä

Trä

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

12

9,0Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Vibrationsmätning

Noteringar

Avstånd

Kommersiell fastighet

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Västerhamnsplan 3

Vaxön 1:1

024

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Torpargrund

Trä

Trä

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

12

9,0Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Kommersiell fastighet

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Västerhamnsplan 3

Vaxön 1:1

025

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Torpargrund

Trä

Trä

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

Packning, vibro-spontning

Troligen kommer att rivas/flyttas eller flyttas i samband med anläggningsarbeten.

In- och utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Sjömack

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Sjömacken Vaxholm

Söderhamn

026

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Osäker - verifieras av mätkonsult

Annat

Trä

Trä

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

12

9,0Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Vibrationsmätning

Noteringar

Avstånd

Funktionshus/förråd

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Strandgatan 1

Vaxön 1:81

027

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Platta

Trä

Trä

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

7,8

5,8Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning
Accelerationsmätning

Noteringar

Avstånd

Pumpstation

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Strandgatan 1

Vaxön 1:81

028

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Morän

Platta

Trä

Trä

Vaxholm
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Kommentarer

Fastighetsinformation

KommentarerByggnadsteknisk information

10m 20m 30m 40m 50m 75m 100m

Packning, vibro-spontning

In- och utvändig besiktning

Noteringar

Avstånd

Sjömack

Kontrollåtgärder

Max tillåtna vibrationer (Vmax, mm/s)

Löpnummer

Typ av byggnad

Sjömacken Österhamn

Österhamn

029

Sprängning

Schaktning, pålning, spontning

Undergrund

Grundläggning

Stomme

Fasad

Känslig verksamhet / utrustning

Rökkanal

Osäker - verifieras av mätkonsult

Annat

Trä

Trä

Vaxholm
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