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Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra omvandling av det tidigare rege-
mentsområdet till ett område med bostäder, verksamheter och skola. Planområdet om-
fattar den östra delen av Rindö hamn.  

Detaljplaneförslaget innebär att befintliga kaserner och kanslihus omvandlas till bostä-
der, att hamnområdet kompletteras med bostäder och verksamheter, att restauranghöj-
den kompletteras med hotell- och konferensanläggning och nya bostadshus samt att 
hamnbassängen kan användas som småbåtshamn.  

Totalt beräknas ca 400 bostäder kunna tillkomma inom aktuellt planområde. 

Förenlighet med miljöbalken 
Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens tredje kapitel 
avseende lämplig användning av mark och vattenresurser. Riksintressen enligt fjärde 
kapitlet berörs, se vidare under rubriken Riksintresse.  

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 

Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är före-
skrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varak-
tigt skydda människors hälsa eller miljön.  
 
Vattenmyndigheten har den 16 dec 2009 beslutat om miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 
1 § miljöbalken och 4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. Den nuvarande ekologiska statusen i Vaxholm är otillfredsställande till 
måttlig. Det beror framför allt på problem med övergödning och miljökvalitetsnormen 
har satts till god ekologisk status med tidsfrist till år 2021. Den kemiska statusen uppnår 
redan idag god status och den statusen ska bibehållas.  
 
Det renade vattnet från avloppsreningsverket vid Rindö hamn släpps i Solöfjärden som 
också är recipient för avledande av dagvatten från området. Solöfjärden har idag måttlig 
ekologisk status och miljökvalitetsnormen är satt till god kemisk status år 2009 på grund 
av övergödning enligt vattenmyndigheten Norra Östersjön. Vattenmyndigheterna har 
det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. 
Enligt ramdirektivet ska alla vatten i Europa ha uppnått god ekologisk och kemisk status 
år 2015. Enligt statusklassificeringen för Solöfjärden ska den uppnå god ekologisk sta-
tus senast år 2021. Solöfjärden har fått tidsfrist på grund av att det kommer att krävas 
flera åtgärder innan god ekologisk status bedöms kunna uppnås. Med anledning av 
övergödningen har halterna av närsalter som fosfor och kväve i recipienten studerats 
närmare. Föreslagna åtgärder för att fördröja och rena dagvattnet avses bidra till att 
minska föroreningsbelastningen av närsalter till recipienten, Solöfjärden.  
 
Föreslagen bebyggelse har ingen påverkan på gällande luftkvalitetsnormer. En tätare 
bebyggelse i Rindö hamn kan ge underlag för tätare kollektivtrafik både per buss och 
per båt in mot Stockholm som minskar behovet av att ta egen bil, vilket minskar påver-
kan på luften närmare Stockholms stadskärna.  
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Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Området är beläget inom Oskar-Fredriksborg på Rindö, invid Oxdjupet. Till Vaxholms 
stadskärna tar det 15-20 minuter med bil inklusive tid på färjan. Med bil tar det ca 45 
minuter och med kollektiva färdmedel ca 1,5 tim till Stockholms city. Färjeförbindelse 
finns både till Vaxön och till Värmdö vilket möjliggör pendling och kontakt med Stor-
stockholms norra och sydöstra delar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Läget i regionen 

Detaljplaneområdet omfattar delar av det tidigare regementsområdet för Amfibierege-
mentet, AMF 1. Planområdet omfattar del av fastigheten Rindö 3:255, Rindö 3:378, 
Rindö 2:161(Rindövägen), delar av Rindö 3:380 samt en liten del samfälld vägmark 
Rindö s:58. Fastigheten Rindö 3:378 är avstyckad från Rindö 3:255. Rindö s:59 är en 
samfällighet med syfte sjöfodertäkt (vasstäkt) som eventuellt berörs av planförslaget.  

Planområdets areal är ca 25,2 ha varav ca 5,7 ha utgör vattenområde. 

Planområdet avgränsas i nordväst av Rindövägen, i norr av Oskar-Fredriksborgsvägen 
(väg 274), i öst av Oxdjupet och i söder av kajområdet och Grenadjärsvägen.  
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Detaljplaneområdets  
avgränsning markerad  
med gul linje  

 

Marken inom planområdet ägs till större delen av det statliga företaget Vasallen som 
2005 köpte AMF 1:s inhägnade delar av ägaren Fortifikationsverket.  

 

 
Röd heldragen linje anger detaljplaneområdets avgränsning, streckad linje anger programområdets 
gräns  

RINDÖ 
3:378 

S:59 

S:57 

S:58 

 S:57, S:58 
  och S:59 samfällt  
  ägande, schematiskt     
  redovisat 

RINDÖ 
2:161

RINDÖ 
3:380
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Tidigare ställningstagande 

Riksintresse 

Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet – 
Lindalssundet. Riksintresset omfattar ett stort område kring farleden in till Stockholm, 
inklusive den alternativa passagen via Oxdjupet. Utanför Rindö går den riksintresse-
klassade farleden 541, från Saltsjön via Oxdjupet in till Stockholms hamn. 

Uttryck för riksintresset kan kortfattat beskrivas som den brokiga skärgårdsmiljö som 
finns idag med en blandad struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och bebyggelsegrup-
per som speglar skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser, sjöfart och varuleveranser 
till Stockholm samt områdets militära historia. Riksintressets särprägel kan tolkas som 
samspelet mellan dels skärgårdsbefolkningens vardagsmiljö, dels den vackra farleden in 
till Stockholm samt den militära närvaron för att skydda inloppet till huvudstaden. 

Upplevelsen av militär närvaro är följaktligen central och tillägg ska göras med respekt 
för befintlig miljö. Placeringen av de båda regementena (sedermera endast KA1) och 
Oskar-Fredriksborg, med Fredriksborg på Värmdö, som ett ”lås” vid Oxdjupet gör om-
rådet illustrativt för försvarsanläggningarnas samexistens med skärgårdsbefolkningen 
intill farleden. 

Vaxholm ingår i Stockholms läns kust- och kulturvärden (4 kap 1-2 §§ MB) Bestäm-
melserna avser såväl den yttersta skärgården som tätbebyggda områden ända in i centra-
la Stockholm. Avsikten med riksintresset är inte att hindra utveckling i området som 
helhet utan att de stora natur- och kulturvärdena ska tas tillvara. Bedömningar ska göras 
utifrån en helhetssyn på områdenas värden och ska inte främst se till enstaka miljöer. 
Detta riksintresse ska inte utgöra hinder för tätortsutveckling.  

Översiktsplan 

I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som militärt område. Kommunstyrelsen 
har fattat beslut om att en ny kommunövergripande översiktsplan ska upprättas, arbete 
med detta pågår. Programsamråd för den nya översiktsplanen pågick under tiden den 27 
maj – 15 september 2010. Nu pågår arbete med att ta fram ett samrådsförslag. 

I Vaxholms stads översiktsplan, fördjupning i delen Rindö och Skarpö (antagen av KF  
2009-03-02) anges Rindö hamn som ett område med en blandning av bostäder och verk-
samheter.  

Detaljplan och måldokument 

För området gäller, med undantag för del av vattenområdet, detaljplan Dp 323 - Rindö 
3:255 m.m. som anger användningen A1; Militärt regementsområde för bostäder, kon-
tor, värmecentral, reningsverk med mera för området. Detaljplanen anger att vid kom-
plettering av bebyggelsen ska bl a färgsättningen följa det program som hör till detalj-
planen. Likaså anges vilka byggnader som ej får förvanskas etc. Detaljplanen anger 
också att kasernbyggnaderna vid före detta I 26 och KA 1 är värdefulla byggnader och 
har därför betecknats med q med innebörden att kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och natur ska underhållas med traditionella metoder. I planhandlingen anges också att 
Rindö s:59, vasstäkt, ska utsläckas. 

I ”Planeringsförutsättningar för Vaxholms stad 2010 – 2012”, som är ett politiskt do-
kument och ska utgöra den gemensamma plattformen för all planering i Vaxholms stad 
anges att balansen mellan bostäder och arbetsplatser inom Rindö hamn måste beaktas.  
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Planprogram, plansamråd och förfarande 

Kommunstyrelsen beslutade under § 30/2008-04-03 att uppdra åt Stadsbyggnadsförvalt-
ningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram för AMF 1-området. Samtidigt beslu-
tades också att Rindö hamn ska gälla som områdesnamn. Rindö hamn ingår som en del i 
orten Oskar-Fredriksborg. 

Kommunstyrelsen beslutade under § 154/2008-12-11 att samråda om programförslaget. 
Programsamråd genomfördes under våren 2009 och framförda synpunkter sammanställ-
des i en programsamrådsredogörelse. 

Kommunstyrelsen godkände programförslaget den 11 juni 2009 och detta utgör nu rikt-
linje för detaljplanearbetet.  

I programmet anges att lämpliga volymer ska studeras i det kommande arbetet. Nedan-
stående karta redovisar huvudsaklig områdesindelning samt framtida användning av 
respektive område. Avgränsningen av delområdena kan komma att justeras. Föreliggan-
de detaljplaneförslag omfattar programmets delområden nr 2, 5, 6 och 7. 

 

 
Sammanfattning av förslag till om- och nybyggnad, utdrag ur programmet. Randig markering anger 
utredningsområde för ett eventuellt andra planeringssteg. Planområdet för östra delen av Rindö omfattar 
område 2, 5, 6 och 7. 

Den 10 mars 2010 fattade kommunstyrelsens planeringsutskott beslut om att sända för-
slaget till detaljplan på samråd. Förslaget till detaljplan var utsänt på samråd under tiden 
18 maj – 28 juni 2010. Det sista yttrandet från länsstyrelsen inkom i december 2010. 
Inkomna synpunkter framgår av särskilt upprättad samrådsredogörelse. 

Planen handläggs med normalt förfarande i enlighet med PBL (1987:10). 
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Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning 

Inför att förslag till detaljplan upprättas ska en bedömning göras om planen kommer att 
medföra betydande miljöpåverkan. I programarbetet gjordes en behovsbedömning ut-
ifrån bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905.  

Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad gör bedömningen att en miljöbedömning 
och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken inte behövs. Orsa-
kerna är att förslaget innebär omvandling av ett redan ianspråktaget område, det tidigare 
regementsområdet, till ett område för boende och verksamheter. Omvandlingen innebär 
att befintliga byggnader kan användas för annat ändamål. Ombyggnad ska ske med hän-
syn till det kulturhistoriska värdet.  

Omvandlingen är positiv med hänsyn till tillgänglighet till stranden samt övriga rekrea-
tionsintressen. Det tidigare stängda regementsområdet blir allmänt tillgängligt.  

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. I detaljplaneprocessen studeras 
särskilt eventuell påverkan på riksintresset. Konsekvenser avseende detta beskrivs under 
rubrik Påverkan på riksintresset på sid. 25. 

Genomförandet bedöms inte innebära någon sådan betydande påverkan på miljön som 
fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt mil-
jöbalken. Denna bedömning delas av länsstyrelsen. Beskrivning av miljökonsekvenser 
vid genomförande av planen anges i planbeskrivningen. 

Som underlag för bedömningen har följande information funnits tillgänglig: riksintres-
sen för friluftsliv samt natur- och kulturmiljön, bebyggelseinventering, kända fornläm-
ningar, strandskyddsområden, naturminnen, naturreservat, Natura 2000-områden och 
Skogsvårdsstyrelsens inventeringar av naturvärden. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Bakgrund 

Rindö är en av Vaxholms större öar belägen mellan Värmdölandet och Vaxön. På Rindö 
pågår en förändring till ökat permanentboende. 

Historik 
Stockholms kustförsvar har sedan Stockholm grundades flyttats allt längre ut i skärgår-
den. Två strategiskt viktiga punkter som befästes är Vaxholm respektive Oxdjupet där 
farlederna löper samman. Befästningarna förstärktes successivt under 1800-talet efter 
förlusten av Finland 1809. Under slutet av 1800-talet byggdes den så kallade Vaxholms-
linjen. Utbyggnaden av denna linje med mindre och större batterier ledde till att rege-
mentet KA1 sattes upp. De tydligaste kvarvarande exemplen på befästningar är Fred-
riksborg (färdigt 1735), Vaxholms kastell (1863), Rindö redutt (1864), Oskar-
Fredriksborg (1877) och Byviksfortet (1900).  

1903 - 10 lät Arméförvaltningen sätta upp två regementen i anslutning till befästningen 
Oskar-Fredriksborg. Dessa var Kungliga Vaxholms kustartilleriregemente KA 1 och 
Vaxholms grenadjärregemente I 26. Enligt 1925 års försvarsbeslut lades befästningarna 
Oskar-Fredriksborg och Rindö redutt ned.  

År 2000 döptes regementet, KA 1 om till amfibieregementet, Amf 1, då delar ur kustar-
tilleriet omvandlades till Amfibiekåren. År 2004 fattades beslut om flytt av Amf 1 från 
Rindö till Berga.  
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Under 2005 köpte det statliga företaget Vasallen AMF 1:s inhägnade delar av dåvarande 
ägaren Fortifikationsverket. Även området strax norr om samt ”Grenadjärsvillan”, den 
före detta överstebostaden, med omgivande mark ingick i köpet. Övriga områden som 
försvaret använde ägs fortfarande av Fortifikationsverket. 

Under 2006 utarbetade Vasallen en vision för hur området kan omvandlas. Visionen 
syftar till att området ska bli en levande skärgårdsmiljö med balans mellan boende, ar-
bete och fritid 

 
Flygfoto över området 
 

Natur 

Landskapsbild, vegetation 
En översiktlig naturinventering och landskapsanalys för Vasallens område utarbetades i 
december 2006 (WSP). I denna redovisas att det finns värden som bör bevaras eller som 
kan tillvaratas vid framtida utveckling av området. Det gäller både landskapsbild och 
naturvärden.  
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Sammanfattning av rekommendationer för regementsområdet ur utförda natur- och kulturmiljöanalyser.  
Utdrag ur planprogrammet (”Grenadjärsvillan” här benämnd chefsbostad). 

Områden av särskild betydelse för naturmiljön bedöms vara hällmarkstallskog, skogs-
klädda höjder med tämligen opåverkad skog. Värdefull är även tallskog eller blandskog 
av tall med hög andel ek och områden med stora gamla ekar eller andra solitärträd, men 
även andra ovanliga eller för platsen typiska arter som fruktträd, ädelgran och klippt 
vide.  

Sammanhängande stora skogsområden finns huvudsakligen norr och väster om pro-
gramområdet. Skogen runt ”Grenadjärsvillan” är en utlöpare av skogen som täcker Rin-
dös centrala delar.  

Inom området finns inga kända rödlistade arter. 

Områden av särskild betydelse för landskapsbilden är skogsklädda markanta höjder som 
dominerar över omgivningarna och de skogsklädda branta strandsluttningarna som for-
mar landskapet från sjösidan.  

Av betydelse för landskapsbilden är också de äldre kasernerna med sina klassicistiska 
fasader som minner om områdets historia. Områden med väl uppvuxna ekar och andra 
planterade trädarter finns i kasernernas närhet och stora delar av planområdet upplevs 
därför ha karaktären av ”hus i parkmiljö”.  

Området innehåller även viktiga siktstråk som binder ihop områdets centrala delar med 
vattnet. Idag växer stora träd eller planterade trädrader längs dessa axlar.  

Detaljplaneprogrammet anger att föreslagen användning ska utgå från varje delområdes 
specifika förutsättningar i form av befintlig bebyggelse, kulturmiljövärden, naturvärden 
m.m. Bebyggelsen kan förtätas men karaktären av ”hus i parkmiljö” ska behållas. Sam-
banden mellan områdets olika delar och övriga Rindö utvecklas. Siktstråken kan utgöra 
stomme i områdets framtida miljö. 
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Trädbesiktning är utförd inom planområdet mm av Arbor Konsult AB, under februari 
och april 2010.  

Natur- och parkmark i planförslaget 
Berget med vattentornet, strandzonen nedanför Brännuddsvägen, slänten väster om 
sjukhuset samt större delen av västra kaserngården föreslås undantas från bebyggelse 
och anges i planförslaget som allmän platsmark, naturområde eller parkmark.  

Strandzonen nedanför Brännuddsvägen föreslås som Allmän platsmark; NATUR. Om-
rådet är delvis brant sluttande och närmast färjeläget finns markerade nivåskillnader och 
en mindre byggnad (försvarsanläggning).  En strandpromenad ska anordnas inom na-
turmarken. Den ska ges karaktären av en naturstig som är väl inpassad i terrängen. Stör-
re utfyllnader eller schakter ska undvikas. Bredden på strandpromenaden varierar även 
för att följa markens förutsättningar. 

Berget med vattentornet föreslås som Allmän platsmark; NATUR.  

Slänten väster om sjukhuset föreslås som Allmän platsmark; PARK. Området utgör en 
slänt i sydvästläge med stora träd. När regementet upphörde efterfrågades en plats dit 
regementets monument och minnesstenar kunde flyttas och slänten anvisades. Området 
har därmed fått karaktär av ”minnespark” och föreslås därför som en allmän park.  

 
Minnesparken 

Västra Kaserngården, den stora öppna ytan, föreslås att till större delen anges som All-
män platsmark, PARK/KASERNGÅRD. Kaserngården bedöms ha ett högt historiskt 
intresse då den som central plats erinrar om områdets historia. Med hänsyn till kultur-
miljövärdet bör anläggningar inte placeras här. Ytskikt på kaserngården ska enligt plan-
bestämmelserna vara grus eller gräs. Mur om högst 0,8 m får uppföras. Befintliga träd 
får ersättas. Kringliggande byggnaders utemiljö ska ansluta till kaserngården så att hel-
hetsupplevelsen blir att byggnaderna står på kaserngården. 
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Geotekniska förhållanden 

 
Plan över översiktlig geologisk kartering, Tyréns nov 2006 

 
Området är kuperat. Geoteknisk undersökning har utförts av Tyréns AB 2006-11-24. Av 
denna framkom bland annat att friktionsjord på ytnära berg och berg i dagen dominerar. 
I enstaka svackor har även lera karterats. Utlagd fyllning med varierande innehåll finns 
på ett flertal områden framförallt inom hamnområdet. Ytterligare utredning krävs för 
området med fyllnadsjord inom hamnområdet för att bedöma lämplig grundläggnings-
metod med hänsyn till risken för skred. Marken i övrigt innebär i övrigt goda grund-
läggningsförhållanden. 

Ytterligare geoteknisk undersökning för östra delen av Rindö hamn har utförts av Ty-
réns AB, juli 2011, på uppdrag av Vasallen. Syftet med undersökningen var att översikt-
ligt kartlägga områden där skred och sättningsrisk förekommer vid uppförande av nya 
byggnader. I sydvästra delen av området underlagras fyllningsjorden av friktionsjord 
bestående av blockig sandig siltig morän som vilar på berg. I områdets sydöstra del 
underlagras fyllningsjorden av ett lager lera vars mäktighet som mest uppgår till ca 1,5 
m. Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5-3 m. Under leran återfinns blockig sandig 
siltig morän som vilar på berg.  

Av undersökningen framkom bland annat att skredrisk föreligger i sydöstra delen av 
hamnområdet där fyllningsjord underlagras av lös lera (Se karta).  
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Karta över område med fyllningsjord enligt geoteknisk undersökning, Tyréns AB juli 2011 

Den geotekniska undersökningen från juli 2011 reviderades i december 2011 med avse-
ende på stabilitets- och sättningsförhållanden. Av undersökningen framgår att utanför 
området där lera påträffats föreligger ingen stabilitets- och/eller sättningsproblematik. 
Vidare framgår att befintlig kajkonstruktion för kajanläggningen i hamnen medför att 
dagens marknivåer är säkerställd. Uppfyllnader inom kaj och hamntorg ska begränsas 
till nivån +1,4 m över nollplanet. Vid högre marknivåer måste kajkonstruktionens di-
mensionering ses över för att avgöra om den klarar den nya belastningen.  

Inom området norr om hamntorget där det planeras bostäder bör markhöjningar utförda 
med tung fyllning maximeras upp till nivån + 2,5 m över nollplanet för att inte orsaka 
några större sättningar. Totalstabiliteten riskeras inte av denna uppfyllnad. Krävs högre 
nivå kan det åstadkommas med lättfyllning. 

Av rapporten framgår översiktliga grundläggningsrekommendationer för byggnader. 
Byggnader som planeras inom fastmarksområde kan grundläggas direkt på naturligt 
lagrad jord alt berg. Byggnader i områden med lera ska grundläggas med pålar som slås 
ner till naturligt lagrad friktionsjord/berg och/eller plintar som grundläggs på naturligt 
lagrad friktionsjord/berg. 

Förorenad mark   
Under 2006 lät Försvarsmaktens miljöprövningsenhet utreda misstänkta områden med 
förorenad mark. Undersökningsarbetet inleddes med en miljöinventering med avseende 
på eventuellt läckage/spill av förorenande ämnen i mars 2005. Efter genomförd miljöin-
ventering upprättades program för översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2005-03-
14, inbegripande vilka objekt som ska undersökas, antal provpunkter och vilka analyser 
som ska göras.  Miljötekniska markundersökningar utfördes av Geosigma, i augusti 
2005. Med resultatet från undersökningarna som grund har riskklassningar enligt meto-
dik för inventering och riskklassning av förorenade områden (MIFO) samt bedömning 
av efterbehandlingsåtgärder utförts för de olika undersökningsobjekten. Detta redovisas 
i rapport angående åtgärdsprioritering och efterbehandlingsprogram, 2006-03-14. Driv-
medelsanläggningen vid Minörhamnen i sydöstra delen av planområdet redovisas som 
efterbehandlingsobjekt. Kompletterande undersökningar har utförts av Grontmij 2007-
12-14 för att ge beslutsunderlag för efterbehandlingsåtgärder. Inga åtgärder bedömdes 
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krävas vid nuvarande användning för detta objekt, dock konstaterades att objektet bör 
uppmärksammas inför eventuellt kommande exploatering.  
  
Planområdet är undersökt med avseende på Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
mindre känslig markanvändning (MKM) där föroreningsnivåer begränsar markanvänd-
ningen. Marken kan användas för kontor, handel, industri o. dyl. Analysmetoden är inte 
tillräcklig för att visa halten av förorening i förhållande till nivån känslig markanvänd-
ning (KM). Om halterna understiger nivån känslig markanvändning kan marken använ-
das för t ex bostäder, lekplatser och skolor.  
 

En översiktlig miljögeoteknisk undersökning har utförts av Tyréns AB, 2011-08-19, för 
att utreda föroreningssituationen inom området. Området som undersökts framgår av 
karta från geoteknisk undersökning på s.12. Inom området ligger drivmedelsanlägg-
ningen vid Minörhamnen. För bedömning av föroreningshalter i mark görs jämförelse 
mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark beräknade för både 
känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning. Den utförda undersök-
ningen visar att det finns förhöjda halter av metaller (arsenik, koppar, bly, zink), PAH 
(polycykliska aromatiska kolväten) och i viss mån organiska ämnen inom området. En-
ligt undersökningen innebär påträffade föroreningar inom området mot bakgrund av 
riskbedömningen inte några hälsorisker för personer i dagsläget. Då förhöjda halter av 
PAH förekommer inom området och denna undersökning är av översiktlig natur re-
kommenderas att kompletterande provtagning avseende PAH i ytliga marklager utförs.  

En kompletterande översiktlig miljöundersökning utfördes 2011-09-16 av Tyréns AB. 
Analyser utfördes med avseende på metaller samt alifater, aromater och PAH i ytliga 
marklager. Enligt undersökningen innebär påträffade föroreningar inom området mot 
bakgrund av riskbedömningen inte några hälsorisker för personer i dagsläget. De halter 
av PAH som förekommer i ytliga marklager inom området visar inte på behov av kom-
pletterande provtagning. I en punkt är halterna av PAH M och H högre än de generella 
riktvärdena för MKM. Halterna i dessa prov bedöms inte utgöra någon rísk för negativ 
påverkan på hälsa idag men då de utgör punktprov bör de avgränsas i plan. Vid exploa-
tering av fastigheten kan delar av befintliga fyllningar antingen återanvändas eller delvis 
bytas ut. Även i det fall massor ska schaktas vid exploatering behöver föroreningarnas 
utbredning i plan undersökas. 

Vid schakt i förenad jord krävs en anmälan till tillsynsmyndigheten Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Om återanvändning av massor blir aktuell ska samråd 
ske med tillsynsmyndigheten.  

Av planbestämmelserna framgår för områden vid hamnen att markföroreningar ska 
åtgärdas till minst riktvärden för känslig markanvändning (enligt Naturvårdsverkets 
tabell 1, publicerad 24 okt 2008) innan bygglov får ges.  

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Planområdet gränsar i norr till 
byggnadsminnet Oskar-Fredriksborg som ej bedöms påverkas av planerna för Rindö 
hamn.  

Om fornlämning påträffas ska detta anmälas till Länsstyrelsen.   
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Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 
Mellan skogsklädda kullar formerar den militära bebyggelsen tydliga grupper. I väster 
finns det f.d. I 26 med tung klassicerande kasernbebyggelse och anslutande nyttobygg-
nader t.ex. exercishus. I öster finns f.d. KA 1:s kaserner. Till denna miljö hörde ur-
sprungligen kasernvaktens byggnad, fem träbyggnader och längst i öster officersmäss 
och sjukstuga vilka samtliga är rivna. På höjden nordost om hamnen finns två byggna-
der med bostadslägenheter vilka ursprungligen var för officerare. 

Mellan hamnen och det östra kasernområdet ligger byggnader som hade olika funktio-
ner under militärens närvaro – simhall, marketenteri, sjukhus m.m.  

Typritningar för kaserner upprättades av arkitekt Erik Josephson. Det arkitektoniska 
uttrycket förenklades så mycket det var möjligt inom ramen för den franskinspirerade, 
putsade klassicismen. Typritningar fanns även för marketenteri, gymnastikbyggnader, 
manskapsbaracker, verkstäder m.fl. vilka ofta byggdes av trä och därmed hade ett annat 
arkitektoniskt uttryck. Kasernerna på det östra kasernområdet uppfördes i tre våningar 
till skillnad från typritningarnas fyra, medan kasernerna på västra kasernområdet följde 
typritningarna och uppfördes i fyra våningar.  

 

Befintliga byggnader inom planområdet 

Västra kaserngårdsområdet 

Här ligger två befintliga kasernbyggnader, varav en för närvarande byggs om till bostä-
der, kanslihus, idrottshall och brandstation I sydöstra delen ligger marketenteriet. Id-
rottshallen används av skolan och Rindös föreningsliv. 
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Östra kaserngårdsområdet 

Vid kaserngården finns två kasernbyggnader. Mellan kaserngården och Rindövägen 
ligger två paviljonger, varav en används som skola, Rindö skola.  

Söder om kaserngården ligger vattentornet. Under vattentornsbacken ligger bergrum. 

Hamnen 

Runt hamnen som används som småbåtshamn finns verksamhetslokaler, vattenhall, 
båthus och panncentral. Det före detta sjukhuset används som kontor. 

Restauranghöjden/ Brännuddsvägen 

Här ligger restaurangen och två byggnader med ca 30 bostäder vid Brännuddsvägen mot 
Oxdjupet. 

 

 
Kanslihuset       Kasernbyggnad vid västra kaserngården 

 
Hamnen       Vattentornet och Marketenteriet 

Befintlig bebyggelse inom det tidigare regementsområdet.  

 

Ny bebyggelse, omvandling av befintlig bebyggelse och anläggningar 
Detaljplaneförslaget innebär att befintliga byggnader inom området i framtiden ska 
kunna användas för bostäder, kontor, service och liknande verksamheter samt handel. 
Därtill kan nya byggnader uppföras med motsvarande användning. Detaljplanens an-
vändningsbestämmelser har utformats för att området ska kunna få en mångsidig an-
vändning och därmed möjliggöra en levande stadsdel. 
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Befintliga och nya byggnader uppskattas inrymma cirka 400 bostäder. Antalet bostäder 
är beroende av hur stora lägenheterna görs och hur stor del av byggnaderna som an-
vänds för kontor, verksamheter etc. För restauranghöjden planeras för en hotell- och 
konferensanläggning.  

För de olika delarna av planområdet föreslås följande: 

Västra kaserngårdsområdet 
Bebyggelsen präglas av stora fristående byggnader symmetriskt placerade kring kasern-
gården. Västra kaserngården ger ett monumentalt intryck med en tydlig mittaxel från 
kanslihuset till den gamla ångbåtsbryggan. Samtliga byggnader och kaserngården har 
höga kulturmiljövärden. På kaserngården hölls militära uppställningar och samlingar. 
Omgivande områden har parkkaraktär. Större delen av kaserngården anges i planen som 
KASERNGÅRD/PARK. Ytskikt föreslås vara grus eller gräs för den idag asfalterade 
ytan.  

 
Del av västra kaserngården med den västra kasernen och idrottshallen 

Byggnaderna runt västra kaserngården, förutom idrottshallen, föreslås byggas om till 
cirka 100 lägenheter.  

Kanslihuset och brandstationen kan användas för bostäder men även för kontor, service 
och liknande verksamheter, användningsbeteckning B1CS1. Detta gäller även kasern-
byggnaderna. Idrottshallen ges användningsbeteckningen Q; som innebär att använd-
ningen ska anpassas till byggnadens kulturvärde. Detta medger användning som idrotts-
hall. 

Planförslaget möjliggör en förändring av kasernernas och kanslihusets fasader genom 
tillägg av t.ex. balkonger i nätt och smidigt utförande, takkupor samt terrasser i mark-
plan. 

Väster om kasernbyggnaderna finns två mindre byggnader. Söder om dessa föreslås en 
ny byggnad med två bostäder. För dessa byggnader anges användningen B1; bostäder 
där del av bostad får användas för kontor, service och liknande verksamhet. Inom del av 
bostaden kan till exempel tandläkarmottagning, frisersalong, hantverk och liknande 
finnas. Totalt beräknas cirka 5 bostäder inrymmas här. På grund av terrängen ges bostä-
derna infart från Rindövägen i norr. 
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De två mindre byggnaderna väster om kaserngården 

 
Förslag på hur västra kaserngården kan se ut efter omvandling.  

 

Förslag på hur östra kasernbyggnaden vid västra kasernområdet kan se ut med nya  
balkonger, terrasser och takkupor.  

Öster om västra kaserngårdsbyggnaden föreslås nya byggnader i slänten nedanför vat-
tentornet. Här föreslås ny bebyggelse i form av mindre flerbostadshus med användning 
som bostäder, centrum och förskoleändamål. 
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Östra kaserngårdsområdet 
Det östra kasernområdet har två kasernbyggnader samt en paviljongbyggnad som idag 
används som skola. Kasernbyggnaderna är placerade i söder på en öppen yta avslutad 
med en trädrad mot paviljongbyggnaden i norr längs med Rindövägen.  

För kasernerna anger detaljplaneförslaget användningen B1CS1; bostäder, centrum och 
förskoleändamål. Kasernbyggnaderna föreslås omvandlas till bostäder, ca 80 st. Bygg-
naderna kan även inrymma lokaler för centrumändamål och verksamheter. Mindre för-
ändringar av fasaderna genom tillägg av balkonger i nätt och smidigt utförande, takku-
por samt terrasser i markplanet kan göras. 

 
Kasernbyggnad vid östra kaserngården 

 

Området med paviljongen ges användningen BCS; Bostäder, centrum och skola, vilket innebär 
att området kan användas för bostadsändamål, för sådant som behöver ligga centralt för att lätt 
kunna nås av många människor samt för skola. Paviljongen har byggts om till skola och kan 
även fortsättningsvis vara lämplig för skola. I dagsläget bedöms paviljongen inte vara tillräck-
ligt stor för skolans framtida behov. 

 
Paviljongen som nu används som skola 
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Vattentornet 
Vattentornet har ett stort värde som 
kulturbärare och landmärke. Utform-
ningen är typisk för sin tid med arbetad 
tegelfasad. För denna byggnad anges att 
användningen ska vara anpassad till 
byggnadens kulturvärde. Området för 
vattentornet omfattar även ett mindre 
intilliggande område med avsikten att 
ett tillägg till tornet får göras för att 
tornet lättare ska kunna få en långsiktig 
användning. Tornet kan i framtiden 
användas som till exempel privatbostad, 
verksamhet eller vara en del av en kon-
ferensanläggning.  Vattentornet ges i 
planen möjlig användning som bostad 
eller för centrumändamål. Vattentornet 
ges även rivningsförbud, q. 

De befintliga bergrummen under backen med vattentornet (naturområde i planen) anges 
som (CU1); centrum och lager i bergrum under naturområde, teknisk anläggning (E)  
och bostad, centrum(BC) . 
 
Hamnområdet 
Detta område föreslås omvandlas med nya bostadsbyggnader. Biografen och verk-
stads/kontorsbyggnaden bredvid biografen samt båthuset behålls medan övriga byggna-
der tas bort. Biografen och verksamhetslokalen ges användningen KJ1HC; kontor, små-
industri, handel och centrum. 

Tillkommande bebyggelse placeras invid hamnen och längs stråket upp mot östra ka-
serngården.  

Inom området bedöms nya byggnader med cirka 150 lägenheter kunna rymmas.  

Väster om biografen nedanför vattentornet föreslås bostadsbyggnader i 2-4 våningar, 
med möjlighet till överbyggd gård. Inom kvarteret inryms även en pumpstation. Bostä-
derna ges användningsbeteckningen B1ES1; bostäder, centrum, förskoleändamål och 
pumpstation.  

Söder om biografen och nedanför restaurangen utformas ett kvarter med byggnader i 2-
4 våningar med möjlighet till överbyggd gård. Befintliga nivåskillnader innebär att bil-
parkeringen på så sätt kan placeras under mark. Kvarteret är slutet men öppnar sig mot 
hamnen i söder. Närmast kajområdet kan byggnader i 3 våningar placeras.  Tre byggna-
der med gaveln ut mot vattnet föreslås här för att ge bakomliggande kvarter utsikt mot 
sjön. Längst i öster kan en mindre byggnad i en våning placeras som kan innehålla han-
del, kontor och restaurang, C. För det före detta sjukhuset anger planförslaget använd-
ningen KHC; kontor, handel, konferenshotell och centrum. 

Marketenteriet, väster om sjukhuset kan användas för B1CS1 bostäder, centrum och för-
skola.  
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Volymstudie över bebyggelsen i hamnen  Ett av flera möjliga alternativ 

Hamnen nås dels via vägen från Östra kasernområdet, dels från vägen som löper längs 
med vattnet. Dessa vägar utgör allmän platsmark. Invid hamnen har vägen getts beteck-
ningen HAMNTORG, se vidare under rubrik Gator och trafik, Hamntorg sid. 28. 

Hamnens pågående verksamhet med småbåtshamn med mera säkerställs i detaljplane-
förslaget som kvartersmark med beteckningen V, småbåtshamn. Området får inte an-
vändas för upplag. Utbredningen omfattar själva kajen samt dess konstruktion under 
markytan. Hamnanläggningen har inte kommunalt huvudmannaskap. För att behålla 
möjligheten för allmänheten att vistas på kajen regleras användningen med x, området 
ska vara tillgängligt för allmän gångtrafik. 

  
Marketenteriet med vattentornet i bakgrunden Före detta sjukhusbyggnaden 

 
Restauranghöjden 
Restauranghöjden föreslås användas för en konferens- och hotellanläggning.  

För området anges ändamålet KHC; kontor, handel och centrum vilket medger bland 
annat hotell- och konferensanläggning.  

För att säkerställa att hotell- och konferensbyggnader inordnas i bebyggelsemönster och 
utformas på ett sätt som inte innebär skada på riksintresset anger planbestämmelse en  
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högsta nockhöjd som är väl anpassad till omgivande bebyggelse. Föreslagen byggnads-
volym är större än omgivande byggnader men byggnaden är i läge och utformning väl 
lämpad för platsen och den vänder sig mot hamnen så volymen kommer inte att vara 
dominerande från farleden. Nedan redovisas en möjlig utformning för hotell- och konfe-
rensbyggnad som omfattar en byggnadsarea om ca 4 400 kvm. I området som betecknas 
med KHC vid vattnet, där kan byggnad inom sjöviste för konferensanläggningen uppfö-
ras. Denna byggnad avses kunna inrymma t ex bastu- och relaxavdelning och utgör en 
del av konferensanläggningen. 

 
Volymstudie över bebyggelsen i hamnen och restauranghöjden 

På höjden mot östra kaserngården anges att nya bostäder får uppföras. Byggnaderna kan 
byggas som stadsvillor, med ca 42 bostäder. 

För bostadsbyggnaderna vid Brännuddsvägen anger detaljplaneförslaget användningen 
B1KS1; bostäder, kontor och konferenshotell samt förskola. Byggnaderna kan användas 
för bostäder, ca 25 st, eller som kontors- eller konferenslokaler. 

  
Byggnaderna vid Brännuddsvägen 

Gestaltning 
Inom planområdet finns ett stort antal byggnader fördelade över området. Tre delar av 
området har byggnader med tydliga samlande karaktärsdrag som beskrivs under kasern-
byggnader nedan. För övriga delar av området har bebyggelsen en varierad utformning 
då den tillkommit under en längre tidsperiod. Utanför de tre homogena delarna föreslås 
bebyggelsen få en friare utformning.  
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För äldre byggnader med ett kulturhistoriskt värde anger detaljplaneförslaget att karak-
tärsdrag och värden särskilt ska beaktas vid ändring, om- eller tillbyggnad. 

Kasernbyggnader och kaserngård 
Det mest utmärkande området med homogen utformning är den västra kaserngården 
med kringliggande byggnader. Byggnader och gård är grupperade till en monumental 
platsbildning. Kanslihusets entré ligger i kaserngårdens mittaxel. Kasernbyggnaderna på 
ömse sidor om gården är monumentala och med klassicistiskt formspråk. Idrottshall och 
brandstation som placerats invid gården har uttrycksfull träarkitektur. 

Den stora, öppna och tåliga kaserngården ska ansluta ända fram till fasadliv på kringlig-
gande byggnader för att uppnå en miljö där byggnaderna och kaserngården tillsammans 
utgör en helhet. Det är viktigt att ytan hålls öppen för att den ska kunna överblickas och 
upplevas i sin helhet och för att bevara symmetrin. Med hänvisning till kaserngårdens 
kulturhistoriska värde föreslås en utformning som behåller områdets karaktär av öppen 
yta utan ”möblering” i form av träd och andra anordningar. I de delar där de nya bostä-
derna i kasernbyggnaderna ansluter mot kaserngården ska deras markutformning ansluta 
till utformningen av kaserngården så att öppenheten och överblickbarheten bibehålls. 
Ytskikt för kaserngården ska vara grus eller gräs.  

Kasernbyggnaderna vid östra kaserngården samt bostadshusen vid Brännuddsvägen är 
de två andra homogena områdena. Byggnaderna har samma tillkomsttid som vid västra 
kaserngården och är även de utformade med klassicistiskt formspråk. Dock är de inte 
organiserade rumsligt tillsammans med flera andra byggnader.  

Byggnadernas fasadkulör är idag i ljust guldockra eller röda toner; kasernbyggnaderna 
vid västra kaserngården är i ljus gul ton medan övriga byggnader har en rödare ton. Id-
rottshallens och brandstationens fasadkulörer ansluter till kasernbyggnadernas kulörer. 

Den ljusa guldockra-tonen förstärker det arkitektoniska uttrycket då färgen är i överens-
stämmelse med det klassicistiska formspråket. 

Västra kaserngårdens byggnader är tvåfärgade; sockelvåning, utsmyckning, takfot har 
en ljust grå kulör medan fasadliv har den gula kulören.  

Byggnaderna i de två andra områdena är också tvåfärgade med samma mönster med 
undantag från att särskild sockelvåning saknas då byggnaderna är lägre. Kontrasterna 
mellan de två färgerna är här större då fasadfärgen har en mättad röd ton. 

Dessa byggnader bör behålla sin nuvarande färgsättningsprincip för fasader, tak och 
andra byggnadsdelar, med två färger i ljust grått och ljust guldockra för fasaden.  

  
Kasernbyggnad vid Västra kasern-
gården i ljust ockra 

Idrottshallen vid Västra kaserngården, byggnaden får inte rivas 
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Kanslihuset Östra kasernerna Bostadshusen vid Brännuddsvägen 

Planförslaget tillåter förändring av fasader genom tillägg av balkonger. Balkongerna ska 
vara i lätt och smäckert utförande. De får ej glasas in. Terrasser får anordnas längs 
sockelvåningen och avgränsning får ske med lätt och smäckert räcke. För vindsvåningen 
får takkupor och balkong anordnas, takfotens linje får dock inte brytas. I planen regleras 
storlek för och avstånd mellan balkonger respektive takkupor. Se exempel nedan.  

  

Exempel på tillägg av balkonger, lätt och smäckert utformade, på 
kasernbyggnader i Örebro och Ystad. Även exempel på utförande av 
terrass vid sockelvåningen.  

Exempel på takkupa med balkong 
för vindsvåning med obruten 
takfot  

 
Restauranghöjden 
Vad gäller hotell- och konferensanläggning är avsikten att byggnaden ska utformas med 
en arkitektur av hög klass. Planbestämmelserna reglerar höjd och utbredning och ger 
möjlighet till att anläggningen kan utkraga över den allmänna platsmarken, se förslag 
nedan. På plankartan redovisas detta som tredimensionell fastighetsbildning. Möjlighet 
till fri passage finns under byggnaden. Området kan användas för kontor, handel, konfe-
renshotell och centrum.  

Invid hotell- och konferensanläggningen kan bostäder uppföras gränsande till de östra 
kasernerna. Här föreslås att bostadsbyggnader uppförs i form av stadsvillor med dagens 
formspråk.  
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Vy från färjeläget på Värmdösidan 

 

Sektion för konferensbyggnaden. 

Hamnområdet 
Ny bebyggelse tillkommer längs med stråket ned mot hamnen och längs med hamnka-
jen. Utformningen av den nya bebyggelsen kan gärna hämta inspiration från befintliga 
verksamhetsbyggnader kring hamnen. Byggnaderna bör ges varierad utformning med 
nutida formspråk.  

Övriga byggnader 
Väster om västra kaserngårdsområdet föreslås ombyggnad av de två befintliga byggna-
derna till villa respektive parhus. Söder om dessa möjliggörs byggnation av ett parhus. 
De befintliga byggnadernas karaktär och värden ska särskilt beaktas vid ombyggnad. 
Den nya byggnaden utformas och färgsätts förslagsvis i ett modernt formspråk med 
inspiration från kringliggande äldre bebyggelse.  

Öster om västra kasernområdet medges byggnation av mindre flerbostadshus. Byggna-
derna ska placeras med stor hänsyn till befintlig terräng och vegetation. Byggnaderna 
kan med fördel ha ett modernt uttryck med färgsättning avstämd mot intilliggande mili-
tära byggnader.  

Påverkan på riksintresset 
Detaljplanen anger att hela området omfattas av riksintresse för kulturminnesvård. Vid 
placering och utformning av ny bebyggelse ska detta särskilt beaktas. Bebyggelse som 
vänder sig mot farleden ska samspela med landskap och befintlig bebyggelse avseende 
volymer, material och färgsättning.   

Nyréns Arkitektkontor har i januari 2007 utarbetat en kulturmiljöinventering för det 
tidigare regementsområdet. Värdet bedöms främst ligga i helhetsmiljön. Merparten av 
de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna har inventerats översiktligt såväl exteriört 
som interiört och redovisas i inventeringen. 
 
För idrottshallen har användningen angetts som Q, d vs fri användning så länge använd-
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ningen är förenlig med kulturmiljövärdet och den innebär även ett rivningsförbud då 
byggnaden bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde. Övriga byggnader som bedöms ha 
ett särskilt kulturhistoriskt värde har getts beteckningen k; karaktärsdrag och kulturella 
värden hos dessa byggnader ska särskilt beaktas vid ändring (om- eller tillbyggnad). 
Inför ombyggnaden av den första kasernen (östra kasernen vid västra kaserngården) har 
studerats hur utformning av balkonger, takkupor och terrasser kan ske utan att störa 
byggnadens karaktär.  

Vattentornet kan användas för bostad och centrumverksamhet, BC; anpassad till bygg-
nadens kulturvärde med möjlighet till mindre tillbyggnad. För vattentornet finns riv-
ningsförbud, q. 

Detaljplanens utformning innebär att de stora kasernbyggnaderna fortsätter att dominera 
området. Tillskott av nya byggnader placeras enligt det befintliga bebyggelsemönstret 
och underordnar sig landskapet och den militära bebyggelsen. Även fortsättningsvis 
kommer den före detta militära närvaron att tydligt exponeras mot farleden. 

Service 
Förskola och skola med förskoleklass till klass sex finns på Rindö. Då elevantalet ökat 
finns behov av att bygga ny skola. Från hösten 2011 har skolan kompletterats med en 
paviljong. Inom de flesta bostadskvarter ges även möjlighet att inrymma förskola.  

Vid Rindö centrum finns närbutik och restaurang. Övrig service finns på Vaxön. 

I och med att antalet boende och verksamma ökar på Rindö förbättras också underlaget 
för service. För att möjliggöra handel och andra verksamheter finns områden där sådant 
kan etableras angivet i detaljplaneförslaget. För vissa byggnader anges att de förutom 
bostäder får inrymma handel och kontor för att möjliggöra att mindre kontor, service-
verksamhet med mera för fåmansföretag kan anordnas inom bostaden eller byggnaden. 
Verksamheten får inte innebära omgivningspåverkan för kringliggande bostäder. 

En större skola behövs så småningom på Rindö. Inom detta planområde finns möjlighet 
att bibehålla skola inom området med användningen BCS. Diskussioner förs om ett nytt 
skolområde norr om Rindövägen.  

Skyddsrum 
För närvarande är det inte aktuellt att ställa krav på skyddsrum i området. 

Friytor 

Rekreation, lek och tillgänglighet 
Inom Rindös centrala delar och de obebyggda områdena på Skarpö finns större sam-
manhållna naturområden som har stor betydelse för rekreation. Närheten till havet är 
också attraktivt för rekreation och friluftsliv. Avsikten är att rymma en allmänt tillgäng-
lig strandpromenad i denna och kommande detaljplaner. I detta planförslag säkerställs 
allmäntillgängligheten till stranden genom att marken anges som allmän plats (gata, 
hamntorg och natur). 

Hamnen på östra Rindö, tidigare en militär hamn, har plats för ca 260 fritidsbåtar. Kvar-
tersmarken för småbåtshamn ska i huvudsak vara allmäntillgänglig. 
 
Inom planområdet avsätts områden som Allmän plats; PARK eller NATUR. Den före 
detta västra kaserngården har en central placering i området. Kaserngården föreslås vara 
ett allmänt tillgängligt område och ges därför användningen PARK/KASERNGÅRD.  
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Mellan idrottshallen och Rindövägen finns en gammal fruktträdgård. Detta område fö-
reslås dels vara ett allmänt tillgängligt område och ges därför beteckningen PARK och 
dels ingå i idrottsområdet.  

Varje bostadskvarter kommer även att ha fria ytor där det är möjligt att anordna till ex-
empel planteringar, sittplatser och småbarnslekplats med sandlåda.  

Det ska eftersträvas att hela området blir tillgängligt för personer med funktionsnedsätt-
ning, vilket bitvis innebär ombyggnad och komplettering för att få tillgängliga lutningar. 

Vattenområden 

I planområdet ingår vattenområdet för den tidigare militära hamnen i Grisselmaren och 
vattenområdet utanför färjeläget för färjan mellan Rindö och Stenslätten samt vattenom-
rådet öster om Rindö till och med Grisselmaren. I planen föreslås Grisselmaren som 
småbåtshamn (WV1), färjeläget som vattenområde för färjeläge (WV2) samt ett mindre 
vattenområde som bad- och båtbrygga för konferenshotellet (WKH). I övrigt föreslås 
öppet vattenområde (W) utmed östra delen av Rindö. Upphävande av strandskydd an-
söks om för de delar som inte är öppet vattenområde, dock ej område betecknat med 
(WKH). 

Strandskydd  

Delar av området omfattas av strandskydd. Länsstyrelsen upphävde strandskyddet för 
marken inom 100 m runt hamnen 1992-11-03 i samband med den tidigare planlägg-
ningen av området (dp 323). Inom hamnens vattenområde och övriga strand- och vat-
tenområden har strandskyddet inte upphävts. Strandskyddet omfattar land- och vatten-
området 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.  

Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet för kvartersmark, gatumark och 
vattenområde som berörs av strandskydd. I övrigt föreslås strandskyddet vara kvar för 
de områden som ska utgöra allmän platsmark, öppet vattenområde samt inom vattenom-
rådet för bad- och båtbrygga som betecknas WKH. Inom vattenområde avsett för färje-
trafik föreslås strandskyddet upphävas. Som särskilda skäl att upphäva strandskyddet 
inom berörd kvartersmark, gatumark och vattenområden åberopas att områdena redan är 
ianspråktagna för bebyggelse och anläggningar. Bebyggelsen är även till större delen 
avskild från stranden av vägar och kajanläggningar. Hamnens vattenområde har sedan 
länge använts som militär hamn och är numera småbåtshamn. Färjeläget är även en be-
fintlig anläggning. De områden som inte är ianspråktagna är i huvudsak utlagda som 
natur- eller parkmark och öppet vattenområde. Särskild begäran om upphävande av 
strandskydd har tillsänts länsstyrelsen i samband med utställning av detaljplanen.  

Länsstyrelsen har beslutat om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Östra 
delen av Rindö hamn 2012-02-17. Under planprocessen har antagits att strandskyddet 
återinträder när en detaljplan för strandområde ersätts av ny detaljplan. Enligt länssty-
relsens beslut fortsätter det tidigare upphävandet av strandskydd i området runt hamnen 
1992 att gälla med hänsyn till den äldre lagstiftning för miljöbalken som ska tillämpas i 
ärenden påbörjade före den 1 juli 2009. Av beslutet framgår att Länsstyrelsens prövning 
av upphävande av strandskyddet inom planområdet omfattar återstående delar av de 
områden, för vilka upphävande av strandskydd har begärts. I övrigt ligger strandskyddet 
kvar för öppet vattenområde, W, samt inom vattenområdet för bad- och båtbrygga som 
betecknas WKH samt för del av NATUR. Se karta nedan. Av kartan framgår även det 
område som sedan tidigare är upphävt genom Länsstyrelsens beslut 1992-11-03. 
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  Strandskydd inom planområdet enligt karta till Länsstyrelsens beslut 2012-02-17.  

Gator och trafik 

I norra delen av planområdet går Rindövägen som i öster leder fram till Oskar-
Fredriksborgsvägen utanför planområdet. Grenadjärsvägen leder i väster in i planområ-
det från Rindövägen. I den centrala delen av planområdet leder väg från Rindövägen 
genom östra kaserngården in i planområdet mot hamnen. I planen föreslås dessa vägar 
som L-gata, lokalgata. I övrigt föreslås lokalgata från Rindövägen till idrottshallen och 
en ny gata som gemensamhetsanläggning öster om den västra kaserngården. Längs med 
hamnen föreslås i förlängningen av Grenadjärsvägen gata som HAMNTORG, där trafik 
ska ske på fotgängarnas villkor och parkering samt uteservering kan anordnas. Körba-
nans bredd på lokalgatorna inom planområdet är 6,5 meter. Rindövägens körbanebredd 
är 7 meter vilket möjliggör busstrafik. 

Vaxholms stad gjorde 2004 en översiktlig trafikutredning i syfte att studera trafikfrågor 
med anledning av ökande befolkningsmängd på Rindö och Skarpö. Regementets ned-
läggning gav nya trafikförutsättningar, därför gjordes en komplettering i februari 2007. 
För att klara utvecklingen på Rindö kommer åtgärder att krävas längs väg 274. I första 
hand gäller det korsningen Parkgatan/Söderhamnen på Vaxön för att det inte ska bli 
trafikproblem. En tänkbar lösning är att korsningen byggs om till rondell. Ombyggnad 
vid korsningen Kungsgatan/Parkgatan (vid Vaxholms kyrka) kommer också att behövas 
för att öka kapaciteten. Behov av att ordna trafiksituationen finns även vid färjeläget vid 
Rindö västra udde. 
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Trafikstrukturen schematiskt redovisad, utdrag ur programmet 

Från Oskar-Fredriksborgsvägen skisserades i programmet en ny avfart i syfte att bättre 
fördela trafiken till och inom området och för att minska trafiken på Rindövägen. Ny 
avfart och lokalväg kommer att studeras i nästa detaljplan.  

Hamntorg 

Den allmänna vägen längs med hamnen har getts beteckningen HAMNTORG med syf-
tet att betona vägens betydelse för hamnområdet. Vägen ska, förutom att vara tillfarts-
väg till den nya bebyggelsen även tjäna som angöringsväg till hamnen, mötesplats, yta 
för uteserveringar med mera. Parkeringar ska kunna ordnas inom vägområdet och last-
ning till båtarna i småbåtshamnen ska vara möjlig. Hamntorget är också en länk i den 
sammanhängande strandpromenaden runt Östra Rindö/Oskar-Fredriksborg. 

Gång- och cykelvägar 
Med bostäder, skola och andra verksamheter inom det tidigare regementsområdet kom-
mer trafiken mellan östra och västra Rindö att öka. Genom att Rindövägen öppnats för 
genomfartstrafik genom området kopplas öns delområden bättre med varandra. 

För Rindövägen anges ett tillräckligt brett vägområde för att rymma en separat gång- 
och cykelväg med ca 3 m bredd. Avsikten är att den ska förlängas utanför planområdet.  

Övriga större lokalgator såsom Grenadjärsvägen och gatorna till hamnen förses med 
gångbana för gående på ena sidan förutom gatan genom östra kaserngården närmast 
hamnen där gångbanor finns på båda sidor. 

Kollektivtrafik 
Rindö trafikeras av busslinje 688 längs väg 274 mellan färjeläget i öst (Oskar-
Fredriksborg) och färjeläget i väst (Rindö smedja) med en turtäthet på cirka 30 minuter 
under högtrafik och under övrig tid cirka en gång i timmen. 
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Bussen trafikerar Rindövägen. Busshållplatser finns bland annat i nära anslutning till 
skolan. 

Färjetrafik 
Bilfärjor med kapacitet för 50 respektive 60 bilar trafikerar sträckan Vaxön-Rindö. Un-
der rusningstid på vardagar (6.30-8.40 samt 16.00-18.00) avgår färjan var 10:e minut. 
Under dagtid, vardagar är det 15-20-minuterstrafik och övriga tider cirka 30-minuters-
trafik. Under sommarhalvåret är det 15-minuters-trafik även helger. Under ett genom-
snittsdygn är det 2150 fordon och fotgängare, cyklister och mopedister som tar sig över 
på denna sträcka (år 2008). 

Den färja som trafikerar sträckan Värmdö–Rindö tar som mest 36 bilar. Under vardagar 
trafikeras denna sträcka var 20:e minut. Under helger gäller 30-minuterstrafik. Under ett 
genomsnittsdygn är det 790 fordon och 17 fotgängare, cyklister och mopedister som tar 
sig över Oxdjupet med bilfärjan (år 2008). Färjeläget på Rindö för färjan till Stenslätten 
har i planen fått beteckningen T1. 

Övrig båttrafik 
Waxholmsbolaget trafikerar tre bryggor på Rindö med båt till centrala Stockholm via 
Vaxön. Med ökat permanentboende kan underlaget för båttrafik öka även under vinter-
halvåret. För att möjliggöra reguljär båttrafik till Rindö hamn bör Grenadjärsbryggan i 
en senare etapp planläggas som brygga för allmän båttrafik. Under våren 2011 avses 
bryggan rustas upp och troligen kommer Waxholmsbåtarna att kunna trafikera bryggan 
redan under 2011. 

 
Bryggor och färjeläge, vy från öster 

Parkering 

Parkeringen för bebyggelsen förutsätts lösas inom kvartersmark. Vaxholms stads par-
keringsnorm är för flerbostadshus utanför Vaxön 1,5 parkeringsplatser/bostad och för 
gruppbyggda småhus och radhus 2 parkeringsplatser/bostad. Detta gäller som norm för 
denna detaljplan. Illustrationsplanen redovisar parkeringsplatser med 1,5 P-platser/ bo-
stad. Som planbestämmelse anges att parkeringsytor ska delas upp i mindre ytor om 
max 24 bilplatser med avskiljande plantering.  

Grenadjärsbryggan 

Färjeläget vid  
Oxdjupet 
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För hamnens verksamhet ska eventuellt parkeringsbehov lösas inom hamnanläggning-
ens verksamhetsområde. Finns behov av ytterligare parkering får det lösas utanför 
hamnområdet, förslagsvis i anslutning till vinterförvaring av båtar. 

Vid hamntorget kan allmän parkering anordnas inom den allmänna platsmarken. 

Störningar 

Buller från väg och färjeläge 
 
Riksdagen har år 1997 angivit riktvärden i infrastrukturpropositionen 1996/1997:53  
som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.  
 
Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder 

 

Ekvivalentnivån är medelljudnivån under ett dygn och maximalnivån är den högst före-
kommande ljudnivån när ett fordon passerar. 

Skolor och undervisningslokaler bedöms inomhus som bostäder med undantag för max-
imal ljudnivå nattetid ifråga om vägtrafikbuller. I matsal och gymnastiksal kan högre 
ljudnivåer accepteras. På skolgården ska finnas områden med högst 55 dB(A) ekviva-
lent ljudnivå. Se ”Trafikbuller i bostadsplanering, rapport 2007:23, Länsstyrelsen i 
Stockholms län”. 

En bullerberäkning har tagits fram 2011-03-15 av WSP som visar att bebyggelsen i 
norra delen av planområdet vid Oskar-Fredriksborgsvägen påverkas av buller från både 
vägtrafiken och färjetrafiken. Beräkningar har utförts för aktuell byggrätt belägen på 
den tomt för paviljong som nu används som skola (A), kasernbyggnaden (B) och bo-
stadsbyggnaden (C) vid Brännuddsvägen som ligger närmast Oskar-Fredriksborgs-
vägen. Vid byggnad A tangeras 55 dBA ekvivalentnivå. Vid byggnad A och B 
överskrids maximalnivån 70 dBA.  

I PM för bullerberäkningen anges att för att klara riktvärdena för trafikbuller behöver 
byggrätten för byggnad A flyttas ca 6 m från Rindövägen. För byggnad A behöver fasad 
och fönster dämpa 40 dBA. Balkonger och uteplatser ska placeras vända från vägen. För 
byggnad B behöver fönstren närmast vägen utformas så att de dämpar 40 dBA. Av-
skärmning kan bli aktuell för balkonger och uteplatser som ligger närmast vägen för 
byggnad A och B.  

Färjeläget trafikeras av färjor som går var 20 min på vardagar mellan Rindö och Sten-
slätten på Värmdö. Utanför området går farled 541 in till Stockholms hamn som trafike-
ras av bl a stora passagerarfärjor. 

Kompletterande bullerberäkning för Östra Rindö med mätning och detaljerad redovis-
ning har utförts av WSP Akustik, 2011-08-19. Kompletterande ljudmätningar har här 
genomförts i anslutning till färjeläget och närmaste bostad som redovisas som ljudut-
bredningskartor. Beräkningen omfattar ljud från vägtrafik, ljud från färjetrafiken som 
väntande fordon, av- och påkörning samt ljud från färjan. Beräkningarna redovisas som 
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riktvärden för vägtrafik respektive riktvärden för externt industribuller för tidigare redo-
visade tre byggnader ( A, B och C) i anslutning till färjeläget vid Oxdjupet. För färjetra-
fiken har även mätningar skett i ett antal punkter vid färjeläget. 

Vid beräkningar för byggnaderna med hänsyn till vägtrafikbuller tangeras riktvärdet 55 
dB(A) för ekvivalent ljudnivå vid byggrätten (A). Vid byggnad (B) och (C) överskrids 
70 dB(A) för maximal ljudnivå med hänsyn till vägtrafik i likhet med tidigare PM för 
bullerberäkning. 

Buller från färjetrafik kan beräknas på olika sätt som en del av vägtrafiken eller som 
externt industribuller. Om färjetrafiken betraktas som en del av vägtrafiken kan ett 
dygnsmedelvärde beräknas som innebär att riktvärdet för ekvivalentnivån 55 dB(A) 
innehålls. Den byggnad som främst berörs av buller från färjetrafik är byggnad (C). 

Sedan kan även färjetrafik som relateras till naturvårdsverkets riktlinjer för externt indu-
stribuller bedömas på två sätt. Det kan vara det beräknade/uppmätta värdet som beskri-
ver ljudnivån i samband med av- och påkörning av fordon vilket ger de högsta värdena. 
Riktvärdet för dagtid innehålls då men inte för kvälls- och nattetid. Det andra sättet är 
att utgå från ett medelvärde över hela dag- och kvällsperioden samt 2 tim för nattperio-
den, då färjetrafik endast sker mellan kl 05-06 och 22-23. Då innehålls riktvärden för 
industribuller för färjetrafiken. Industririktvärdena har även ett riktvärde för maximal 
ljudnivå nattetid som överskrids vid byggnad (C). 

I bullerutredningen anges tänkbara åtgärder. Genom bullerskärm med en totalhöjd om 
2-3 m (som delvis är glasad för att behålla utsikten) skulle uteplats kunna anordnas på 
östra sidan av byggnad (C) för att riktvärden för externt industribuller skulle kunna in-
nehållas. Av bullerkartorna framgår även att vid byggnaden söder om (C) så tangeras 
riktvärdet för maximalnivån nattetid. Bullerskärm skulle där kunna anordnas på liknan-
de sätt som vid byggnad (C).  

Utomhusriktvärden för externt industribuller (frifältsvärden)(SNV RR 1978:5 rev 1983). 

 

Anm. Undervisningslokaler bedöms som bostäder ifråga om externt industribuller. 

Avsteg från rekommenderade riktvärden för buller avses inte göras i planen. Bostäder 
och uteplatser ska genom lämplig placering och utformning, eventuellt kompletterat 
med lokala bullerskärmar utformas så att avsteg från riktvärden för ekvivalentnivå ut-
omhus inte behöver göras med hänsyn till vägtrafikbuller eller externt industribuller. 
Med planlösningar där kök, hygienrum, tvättstuga/förråd placeras mot de mest bullerut-
satta fasaderna och t.ex vardagsrum i hörnlägen, bör varje sovrum och vardagsrum kun-
na få ett öppningsbart fönster mot tystare sida dvs sida med godkända riktvärden. Ute-
platser/ balkonger kan även placeras mot tystare sida.  

På plankartan anges för prickmark, att marken inte får bebyggas med byggnader vilket 
möjliggör uppförande av bullerskärm/ bullerplank utmed Oskar-Fredriksborgs- vägen 
men även lokal bullerskärm för byggnaderna vid Brännuddsvägen mot sjösidan. 
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I bullerberäkningarna  för östra Rindö har även en bedömning av ljudnivåer från pas-
serande passagerarfärjor utförts. Avståndet från farleden till närmaste byggrätt inom 
planen är ca 200 m. Detta innebär att passagerarfärjetrafiken inte överskrider riktvärden 
för trafikbuller utomhus. Denna typ av färjor ger även lågfrekvent buller. För dessa 
finns riktvärden inomhus från Socialstyrelsen. Enligt bedömningen kräver inomhusmil-
jön att ljudisoleringen i fasader beaktas vid den fortsatta planeringen med hänsyn till 
lågfrekvent buller. 

Som planbestämmelser föreslås: ”Den ekvivalenta ljudnivån utomhus får inte överstiga 
55 dB(A) vid fasad utmed Rindövägen och Oskar-Fredriksborgsvägen med hänsyn till 
vägtrafikbuller. Alla bostadsrum (sovrum och vardagsrum) ska ha minst ett öppningsbart 
fönster åt tystare sida, dvs. med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fönstret. Minst 
en balkong /uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i anslutning till bostä-
der ska placeras och utföras så att de utsätts för högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 
högst 70 dB(A) maximalnivå med hänsyn till vägtrafikbuller”. 

”Ekvivalent och maximal ljudnivå får inte överstiga utomhusriktvärden för externt indu-
stribuller vid balkong/ uteplats för bostäder vid Brännuddsvägen enligt riktvärden för 
externt industribuller (SNV RR1978:5 rev 1983)”. 

”Där riktvärden för vägtrafikbuller och externt industribuller överskrids ska bullerdäm-
pande åtgärder utföras på kvartersmark t ex bullerskärm”. 

Radon  
Berggrunden inom området klassas som normalriskområde beträffande radon. Nya 
byggnader som uppförs ska klara gällande gränsvärden för radon.  

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten (VA) 
Inom planområdet finns befintliga ledningar för vatten och spillvatten. Området är an-
slutet till kommunens vattenledningar men ingår ej i verksamhetsområde för VA.  

Vattenledningsnätet byggdes av Försvarsmakten och är av varierande kvalitet och ålder, 
med utbyggnad från 1940-talet och framåt. Inom systemet finns ett antal brandposter. 
Distribution av vatten sker via Vasallens ledningssystem även till abonnenter utanför 
Vasallens område som Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk.  

Spillvattensystemet är uppbyggt med både självfall och tryckledningssystem. Det är av 
varierande kvalitet och är anlagt från 1960-talet och framåt.  

Till områdets spillvattennät är även Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk an-
slutna. Vid överbelastning i kommunens reningsverk i Grönviken leds spillvatten till 
Vasallens reningsverk via sjöförlagd ledning. Under provperioden 2011-2012 förs allt 
spillvatten från Grönviken till avloppsreningsverket inom Rindö hamn.   

Avsikten är att planområdet ska ingå i verksamhetsområde för VA och att kommunen 
ska vara huvudman för vatten och spillvatten genom Vaxholmsvatten AB. Det befintliga 
systemet kan komma att delvis byggas om för att klara den planerade bebyggelsen. Un-
dersökning har skett av ledningarnas standard och vissa delar kan kvarstå medan andra 
delar behöver förnyas. Nya allmänna ledningar placeras i huvudsak inom allmän plats-
mark. Där så ej är möjligt och där befintliga ledningar som ska vara allmänna ligger 
kvar inom kvartersmark anges u-områden. En översiktlig VA-projektering har nyligen 
avslutats.  
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Ledningar som placeras inom naturområdet öster om Brännuddsvägen behöver kunna 
nås med underhållsfordon. Den föreslagna strandpromenaden avses nyttjas för detta, 
vilket innebär att promenaden behöver ges tillräcklig bärighet. 

Befintlig pumpstation behöver eventuellt ges ett nytt läge på grund av höga framtida 
vattennivåer och föreslås placeras i ett flerbostadshus i hamnområdet. Se även under 
rubriken ”Översvämning” på s. 36- 37. 

Avloppsreningsverk 
Söder om planområdet finns ett avloppsreningsverk med en kapacitet på ca 2000 per-
sonekvivalenter. Reningsverket har mekanisk, biologisk och kemisk rening. Recipient är 
Solöfjärden. Generellt krävs ett skyddsavstånd på ca 300 m omkring ett reningsverk på 
mindre än 5000 personekvivalenter (pe). Ca 200 m krävs med hänsyn till risk för smitt-
spridning till bostäder. För detta reningsverk som är på ca 2000 pe och som delvis om-
fattar ett redan bebyggt område har Roslagsvatten som framtida huvudman angivit att 
150 m kan vara tillräckligt då reningsverkets placering är en tidsbegränsad lösning. Det 
planeras att verket ska ersättas med en pumpstation som ska pumpa avloppsvattnet till 
Blynäs reningsverk på Vaxön. Detta kommer troligen att ske inom en 10-års period. För 
pumpstationer är motsvarande skyddsavstånd ca 50 m. Med särskilda skyddsåtgärder är 
det också möjligt att inrymma pumpstation i ett bostadshus. 

Avloppsreningsverket påverkar Solöfjärden genom utsläpp av renat vatten. Utsläpps-
kraven för anläggningen har skärpts vilket medför en sammanlagd förbättring för reci-
pienten jämfört tidigare.  

Olika alternativ för att lösa Vaxholms långsiktiga rening av spillvatten studeras för när-
varande. I fördjupning av översiktsplanen redovisas tre alternativ. 

Dagvatten 
Området har idag stora hårdgjorda ytor till exempel kaserngårdarna där dagvattnet leds i 
ledningar till havet, i detta fall till recepienten Solöfjärden. Förslaget innebär att delar av 
de hårdgjorda ytorna ändras till grus- och grönytor och avrinningen minskar. Samman-
taget innebär detta att belastningen på havet minskar. 

De dagvattenledningar som finns i området idag avses behållas och fortsätta att använ-
das. En dagvattenutredning har tagits fram för Rindö hamn av WSP Samhällsbyggnad, 
2011-04-19. I denna beskrivs befintligt nät och förutsättningar för omhändertagande, 
kapacitet och behov av rening. Det anges ett antal åtgärder i utredningen som bidrar 
både till fördröjning av vattenmängder och till rening. Vid fortsatt planering och projek-
tering ska eftersträvas att ett flertal av dessa åtgärder vidtas.  

Av föreslagna åtgärder kommer planen att reglera följande: För att kapaciteten på led-
ningarna ska vara tillräcklig för ytterligare bebyggelse reglerar planen att stuprör inte får 
kopplas till dagvattenledningar utan att takvatten ska tas om hand med öppna utkastare 
för infiltration på intilliggande grönytor. Undantag görs för de två kvarteren närmast 
hamnen där förutsättningarna för infiltration är sämre.  

Den största föroreningsmängden som finns i dagvattnet kommer från biltrafiken och den 
mest trafikerade gatan är Rindövägen. Längs vägen är det öppna diken där fördröjning 
och rening av det förorenade vattnet genom infiltration och luftning sker. Planen regle-
rar också att oljeavskiljare ska utföras i samband med överdäckat p-garage som ska 
anslutas till spillvattennätet.   
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Längs övriga vägar avses öppna diken alternativt krossdiken utföras på en sida av vägen 
om gångbana saknas. Utmed Oskar-Fredriksborgsvägen finns ett befintligt dike utmed 
gränsen mot planområdet. 

 
Idé till dagvattenhantering (Utdrag ur den översiktliga studien för dagvattenhanteringen) 

Uppvärmning 
En panncentral med oljeeldning har funnits inom området. Från denna finns ledningar 
till stora delar av området. Kulvertsystemet har undersökts och är i dåligt skick varför 
centralen och ledningarna har avvecklats. Vissa byggnader har egna oljepannor eller är 
eluppvärmda. 

För den nya och befintliga bebyggelsen utreder Vasallen eller kommande ägare hur 
byggnaderna på bästa sätt kan värmas i samband med bygglovprövning. Det kan till 
exempel ske med luftvärmepumpar eller bergvärme i form av enskilda anläggningar för 
varje byggnad eller grupp av byggnader. 

El 
Området har ett eget distributionsnät för el som ägs av E.ON. Högspänningsledningar 
finns inom området. Här finns mottagningsstation för 10 kV och ytterligare 5 transfor-
matorstationer. I detaljplaneförslaget redovisas 3 lägen för transformatorstationer. Till-
kommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till befintligt ledningsnät. U-områden har 
lagts ut i plankartan för att säkra befintliga högspänningsledningar. 

Avfall 
Avfallshantering förutsätts ske med gemensamma anläggningar t.ex. nedgrävda behålla-
re. Möjligheter att rymma återvinningsstation för insamling av förpackningar och tid-
ningar i anslutning till området ska studeras. 

Tele/Bredband 
Inom området finns ett kopparnät för telefoni samt optonät mellan och i byggnader. 
Nätet ägs av Försvarsmakten. Nätets status har klarlagts och ett nytt telenät kommer att 
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anordnas. Samtliga nya bostäder inom planområdet kommer att anslutas till ett nyanlagt 
fibernät för tele, bredband och tv-mottagning. 

Risker 

Transporter av farligt gods 
Länsväg 274 är över Rindö utpekad som sekundär transportled för farligt gods och som 
omledningsväg för Essingeleden, samt som alternativ väg för breda och tunga transpor-
ter.  

Planområdet gränsar till länsvägen i en mindre del i norr. Den östligaste kasernen ligger 
cirka 23 m från länsvägens vägkant. I förslaget till detaljplan anges att ny huvudbygg-
nad inte får tillkomma närmare än 35 m från vägkant. Uthus och garage får uppföras till 
23 m från vägkant.  

”Riskanalys östra delen av Rindö hamn-avseende transporter med farligt gods på väg 
274” har tagits fram av Brandskyddslaget , mars 2011, på uppdrag av Vasallen. Slutsat-
sen av riskanalysen blir att inga krav på säkerhetshöjande åtgärder kan krävas med hän-
syn till risknivån utmed väg 274 men det finns dock åtgärder som ändå kan krävas vid 
utbyggnad av området. Utöver detta tillkommer länsstyrelsens krav på skyddsavstånd: 

- Utmed väg 274 ska 25 meter hållas fritt från ny bebyggelse enligt krav från länssty-
relsen. Garage och mindre förrådsbyggnader där vistelsetiden är kort bör dock kun-
na placeras närmare vägen eftersom risknivån är så låg.  

- Ytterligare säkerhetshöjande åtgärder kan vara att se över utrymningsvägar i bygg-
nader nära väg 274 så att en trygg utrymning är möjlig vid olycka på vägen. Bostä-
der, publika lokaler och lokaler nära vägen ska utformas med åtminstone en utrym-
ningsväg som mynnar bort från vägen. Områden närmast väg 274 kan utformas så 
att stadigvarande vistelse inte uppmuntras. Lekplatser, uteserveringar etc bör exem-
pelvis inte placeras här. Däremot kan t ex p-platser finnas här.   

I planen anges som planbestämmelse att entréer och utrymningsvägar inte får anordnas 
mot sida som vetter mot Oskar- Fredriksborgsvägen inom 25 m från vägkant. Oskyddad 
mark mellan byggnader och vägen inom ett avstånd av 25 m från fastighetsgräns får inte 
anordnas för lekplatser och platser för stadigvarande utomhusvistelse som uteservering 
med hänsyn till transporter med farligt gods. Luftintag för ventilation får inte anordnas 
mot Oskar-Fredriks-borgsvägen. Därutöver anges att fasad ska utföras så att den klarar 
45 minuters brandpåverkan mot denna väg för den byggnad som ligger närmast vägen. 

Den utförda riskanalysen har kompletterats 2011-06-13 av Uno Dellgar Rådgivning AB 
och Brandskyddslaget med beräkningar av samhällsrisk utmed väg 274, men även med 
beaktande av farleden vid Oxdjupet öster om planområdet som riskkälla. Bedömningen 
är att risker från fartygstrafiken inte påverkar risknivån inom planområdet så att hänsyn 
måste tas till dessa risker. Bedömningen i övrigt angående beräkningar av samhällsrisk 
utmed väg 274 är att de identifierade riskerna kan accepteras och att inga säkerhetshö-
jande åtgärder utöver de som redovisas i den tidigare riskanalysen är nödvändiga. 

Översvämning 
I låglänta områden finns risk för översvämning då havsytans medelnivå troligen kom-
mer att stiga och höga vattenstånd blir vanligare p.g.a. klimatförändringar.  

En utredning om framtida medelvattennivåer och höga vattenstånd beskrivna i tre olika 
scenarier har tagits fram av SMHI för Vaxholms stad. Ett lågt och ett högt scenario är 
beräknat utifrån IPCC:s klimatmodeller. Det tredje scenariot är beräknat utifrån Delta- 
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kommitténs modeller där även bidrag från issmältning och isflöden ingår. Enligt SMHI 
är ett lågt scenario minst troligt. Samtliga beräkningar är korrigerade för en landhöjning 
på 52 cm/100 år.  

Tabellen visar beräknade medelvattenstånd under perioden 2071 till år 2100. 
Lågt scenario 
(IPCC) 

20 cm lägre än dagens medelvattenstånd -59 cm i RH00 

Högt scenario 
(IPCC) 

28 cm högre än dagens medelvattenstånd -11 cm i RH00 

Delta scenario 
 

79 cm högre än dagens medelvattenstånd  40 cm i RH00 

 

Nuvarande medelvattenstånd är -39 cm under nollnivån i rikets höjdsystem RH00. 

Extrema regn och hård vind som pressar upp vattnet bedöms bli mer vanliga. Högsta 
havsvattennivån beräknas utifrån höjt medelvattenstånd i extrema fall kortvarigt kunna 
uppgå till 1,8 m över medelvattenståndet. Detta motsvarar ca 1,5 m över rikets nollnivå 
i höjdsystemet RH00. 

Det östligaste bostadskvarteret längs med Hamntorget ligger lägst inom planområdet. 
Dagens marknivå på hamntorget är ca 1,2 m. Inför projekteringen av byggnaderna be-
höver framtida höga vattennivåer beaktas och marken eller byggnaden höjas så att ris-
ken för framtida översvämningar minimeras.  

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-13 om ändrad policy för grundläggningsni-
våer vid byggande nära vatten. Syftet är att ny bebyggelse ska få en lämplig placering 
och utformning med hänsyn till risken för översvämningar och framtida klimatföränd-
ringar. Enligt regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen- RUFS 2010 anges att 
det är viktigt att anpassning sker till klimatförändringar, redan nu krävs större säker-
hetsmarginaler främst vid strandnära byggnationer. Den sammanlagda havsnivåhöjning-
en för Östersjön bedöms vara +1,9 m till +2,5 m vid seklets slut (år 2100). Den ändrade 
policyn innebär att lägsta grundläggningsnivån för huvudbyggnader ska vara +2,25 m 
från normalvattennivån vilket regleras i planen. Grundläggningsnivån är till underkant 
det dränerande lagret. Nivån utgår vid kusten från nollnivån i höjdsystemet RH00.  

I planen anges som planbestämmelse med hänsyn till risken för översvämning att lägsta 
grundläggningsnivå för byggnader är +2,25 m över nollplanet, exklusive byggnader för 
förråd och för byggnad inom sjöviste. Av planen framgår även att grundläggningsnivån 
får vara lägre för byggnader inom V, område för småbåtshamn.  

För gatorna och hamntorget vid vattnet anges gatuhöjder med hänsyn till stabilitet och 
kajkonstruktion enligt geoteknisk undersökning. I planen anges även att skyddsåtgärd 
mot översvämning får anordnas inom HAMNTORGET t ex i form av en mur.  

När det gäller transformatorstationen (E) inom hamnområdet, så avses den flyttas åt 
nordväst till ett läge utanför planområdet vid förhöjda vattennivåer.  

Vid förläggning av spillvatten- och vattenledningar i hamnområdet ska hänsyn tas till 
risken för översvämning genom förankring och förebyggande åtgärder som helsvetsade 
rör samt strömningsavskärande fyllningar om nödvändigt.. Förebyggande åtgärder för 
dagvattenledningar är att anordna bakvattenluckor. Möjlighet ska även finnas att pumpa 
ut havsvattnet vid förhöjda havsvattennivåer. Pumpstationen för spillvatten i närheten 
av hamnområdet förläggs på den lägsta grundläggningsnivån som anges för byggnader, 
+ 2,25 m över nollplanet med hänsyn till risken för översvämning. 
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Risk för ras och skred 
I den sydöstra delen av området norr om hamnen finns ett utfyllt område. I Länsstyrel-
sen i Stockholms läns rapport ”Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i 
Stockholms län - för dagens och framtidens klimat” anges att de sydöstra delarna vid 
Grisselmaren utgörs av lera och här kan finnas risk för ras och skred i de kustnära om-
rådena. I ”Översiktlig geologisk kartering gällande KA1:s regementsområde på Rindö, 
Vaxholms kommun” som togs fram av Tyréns (november 2006) på uppdrag av Vasallen 
anges att områdena närmast hamnen utgörs av fyllnadsmassor. Det anges vidare att 
”Vid grundläggning av byggnader på fyllnadsjord och/eller lera invid strandlinjen ska 
en stabilitetsutredning utföras för att säkerställa risken för skred”. 

Ytterligare geoteknisk undersökning för östra delen av Rindö hamn har utförts av Ty-
réns AB, juli 2011, på uppdrag av Vasallen. Av undersökningen framkom bland annat 
att skredrisk föreligger i sydöstra delen av hamnområdet där fyllningsjord underlagras 
av lös lera (se markerat område på karta nedan).  

 
Karta över område med fyllningsjord enligt geoteknisk undersökning, Tyréns AB juli 2011 

 

Den geotekniska undersökningen från juli 2011 reviderades i december 2011 med avse-
ende på stabilitets- och sättningsförhållanden. Av undersökningen framgår att utanför 
området där lera påträffats föreligger ingen stabilitets- och/eller sättningsproblematik. 
Vidare framgår att befintlig kajkonstruktion för kajanläggningen i hamnen medför att 
dagens marknivåer är säkerställd. Uppfyllnader inom kaj och hamntorg ska begränsas 
till nivån +1,4 m över nollplanet. I planen anges + 1,4 m över nollplanet som gatuhöjd 
för HAMNTORGET i denna del av planområdet. 

Inom området norr om hamntorget där det planeras bostäder bör markhöjningar utförda 
med tung fyllning maximeras upp till nivån + 2,5 m över nollplanet för att inte orsaka 
några större sättningar. Totalstabiliteten riskeras inte av denna uppfyllnad. Högre nivå 
kan åstadkommas med lätt fyllning. Se även under geotekniska förhållanden på s. 11-
13. 
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Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 10 år. Se även genomförandebeskrivningen. 

Bygglovsplikt 

Bygglovsplikten behålls på den nivå plan- och bygglagen anger för områden inom de-
taljplan. 

Medverkande 
Från Vaxholms stad, stadsbyggnadsförvaltningen har stadsbyggnadschef Susanne Edén 
och planarkitekt, Paula Sund medverkat. Markägaren Vasallen Vaxholm AB har före-
trätts av fastighetscheferna Ingela Lispers och Fredrik Brehmer samt exploateringsin-
genjör Owe Oder. Underlag till planhandlingar samt bebyggelseförslag har arbetats 
fram av Vasallens plankonsult WSP Stadsutveckling genom planarkitekter Anna Galli 
och Ragnhild Sjöberg. VR-modell har utförts av WSP Samhällsbyggnad genom Kristian 
Svensson. 
 

 

 

  

Susanne Edén 
stadsbyggnadschef 

 Paula Sund 
planarkitekt 

Revidering efter utställning 

Revidering 2012-01-18  

Plankartan med planbestämmelser  

Geoteknik och skredrisk 
 Planbestämmelsen angående markstabilitet har tagits bort med hänsyn till revi-

derad geoteknisk undersökning.  
 Planbestämmelser för gatuhöjd, föreskriven höjd över nollplanet har komplette-

rats för Hamntorget. 

Översvämningsrisk 
 Planbestämmelsen b2, angående lägsta grundläggningsnivå + 2,25 meter över 

nollplanet har ändrats så att den gäller för byggnader, exklusive byggnader för 
förråd och för byggnad inom sjöviste. Planbestämmelsen b2 har kompletterats för 
byggnadskvarter vid hamntorget och för konferensanläggningen samt justerats 
för kvarter vid hamntorget. För hamnområdet (V) har angivits att grundlägg-
ningsnivån får vara lägre än + 2,25 över nollplanet. 

Brandskydd och risk 
 Planbestämmelsen m1 har ändrats till ”Fasad inklusive fönster ska utföras så att 

de klarar 45 minuters brandpåverkan”. 

Fastighetsbildning                                                                                       
 Planbestämmelsen angående tredimensionell fastighetsbildning för bergrummet 

under naturområdet har kompletterats med att bergrum även ligger under vatten-
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tornet och teknisk anläggning. Bergrummet ska även vara tillgängligt för all-
männa underjordiska ledningar. Bergrummet illustreras också på plankartan. 

 Planbestämmelsen e3 har kompletterats med högsta antal fastigheter för område 
betecknat med BC (vattentornet). 

 Planbestämmelsen e4 har kompletterats med att område ska utgöra del av närlig-
gande KHC-fastighet för område vid vattnet där byggnad inom sjöviste för kon-
ferensanläggningen kan uppföras. 

Utformning 
 Planbestämmelse för totalhöjd har kompletterats med för mindre byggnad inom 

KJ1HC. 

Anordnande av kvartersmark  
 Planbestämmelser angående parkering har kompletterats med att parkering ska 

lösas inom kvartersmark  

Begränsningar av markens bebyggande  
 Planbestämmelsen u, marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 

ledningar har kompletterats för TeliaSonera Skanovas ledningar. 
 Planbestämmelsen för prickmark har kompletterats och justerats för prickmark, 

mark som inte får bebyggas med byggnader för konferensanläggningen (KHC) 
utmed gränsen mot hamnkvarteren. 

 Planbestämmelsen för korsprickad mark, mark får endast bebyggas med bygg-
nader för bostadskomplement har kompletterats med område för förråd öster om 
f d brandstationen i västra kaserngårdsområdet. 

Upplysning 
 Komplettering har skett under rubriken Upplysning så att det framgår att strand-

skyddet ligger kvar inom område som betecknas med WKH. 

I övrigt har redaktionella ändringar utförts i syfte att förtydliga plankartan. Redaktionel-
la ändringar av grundkarta med teckenförklaring har även utförts.  
 
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ändrats i enlighet med de ändringar som 
utförts av plankartan. Texter har även kompletterats och justerats angående bl a över-
svämning och kompletterad miljögeoteknisk markundersökning.  
 
Revidering 2012-03-14 

Plankartan med planbestämmelser och planbeskrivning revidering 2012-03-14 

På plankartan har ändrats under rubriken Upplysning och i planbeskrivningen under 
rubriken Strandskydd i enlighet med Länsstyrelsens beslut 2012-02-17 om upphävande 
av strandskydd.  
 
Övrigt 

Planens namn har förtydligats för plankarta, planbeskrivning och genomförandebe-
skrivning så att det framgår att planområdet ligger inom Oskar-Fredriksborg: detaljplan 
för Östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, dp 394. Ändringen av planens 
namn framgår även på illustrationsplanen. Planen benämndes tidigare vid samråd och 
utställning förslag till detaljplan för Östra delen av Rindö hamn. 


