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VAXHOLMS 
KAJER

PROGRAMOMRÅDET 
Programområdet för Vaxholms kajer utgör 
en central del av Vaxholms stadskärna. Ett 
område med mycket goda förutsättningar 
i och med det vackra läget vid vattnet. Här 
möter invånare och besökare det storslagna 
landskapsrummet vid Vaxholmsfjärden. 
Vaxholms historia, med Kastellet i fokus, 
är närvarande och med den pittoreska 
småstaden i ryggen fi nns utmärkta 
förutsättningar för besöksnäringen. Kajerna 
och det strategiska läget i skärgården gör 
även att området lämpar sig mycket väl för 
marina verksamheter och transporter. 

Programområdet sträcker sig från färjeläget 
i söder till Cronhamnsplan i norr. På land 
omfattar det gatorna och kajerna mellan 
bebyggelsen och vattnet, och i vattnet omfattar 
det området fram till Vaxholms kastell och 
området kring gästhamnen, färjeläget och 
kajerna. 

Syfte
Syftet med programmet är att möjliggöra en 
utveckling och förnyelse av området Vaxholms 
kajer. 

Utvecklingen ska möjliggöra ytterligare 
verksamheter och förbättra Vaxholms 

attraktivitet som besöksmål. Ny bebyggelse 
som kan prövas inom området är Östersjöns 
hus, museum, bostäder, hotell, saluhall, 
restauranger med mera. Utformning 
och placering måste dock ske med stor 
noggrannhet och respekt för riksintressen och 
stads- och landskapsrummet.  

I programmet behandlas även frågor som 
kollektivtrafi k, bussuppställning och placering 
av sjömackar. 

Programmet ska även möjliggöra en 
utveckling av gästhamnen och de till den 
hörande verksamheterna. 

I programarbetet ingår även en fast 
förbindelse med Kastellet, vilket kan öka dess 
attraktivitet som besöksmål.

Programmet syftar också till att fi nna 
strategier och riktlinjer för gestaltning av den 
offentliga miljön. 
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Fastigheter
Programområdet omfattar fastigheten 
Matrosen 14, Vaxön 1:3 samt delar av 
fastigheterna Vaxön 1:11, 1:12 och Vaxön 1:81. 
Fastigheterna ägs av Vaxholms stad samt av 
Statens fastighetsverk.

TIDIGARE BESLUT 
Sedan tidigare (2007-05-29) fi nns ett beslut 
att upprätta en detaljplan för området från 
hotellhörnan till Smedgränd. Syftet med den 
detaljplanen är att skapa en sammanhållen 
strandpromenad runt kvarteret Tullbommen. 

Det föreslagna programområdet för 
Vaxholms kajer omfattar delvis planområdet 
för hotellhörnan till Smedgränd. I det 
fortsatta planarbetet får det bedömas om 
detaljplanerna tas fram var för sig eller om 
dessa kan samordnas. 

Översiktsplan Vaxholm 2030 
I den kommunövergripande översiktsplanen 
för Vaxholm anges att: 

Vaxholms kajer från färjeläget till 
Cronhamnsplan med vattenområden utgör 
en central del av stadskärnan på Vaxön. 
Området är mycket attraktivt för handel och 
restauranger med ett vattennära läge med 
fi na utblickar över öppet vatten där invånare 
och besökare trängs med olika trafi kslag som 
bilar, bussar, fritidsbåtar, färjor och reguljär 
båttrafi k. 

Vaxholms kajer med gator, torg och vatten 
har potential att utvecklas till en ännu mer 
attraktiv och aktiv del av stadskärnan. 

Utvecklingen ska möjliggöra ytterligare 
verksamheter och förbättra Vaxholms 
attraktivitet som besöksmål. Här fi nns också 
ett kulturhistoriskt intresse med stadskärnans 
smala gator, varierad bebyggelse, Kastellet, 
befästningsvallarna, hotellet och hamnen med 
det rörliga båtlivet. 

I arbetet måste lämpliga placeringar av 
befi ntliga sjömackar studeras med hänsyn 
både till deras stora betydelse för båtburna 
besökare samt även utifrån behovet av 
skyddsavstånd kring verksamheterna. 

Den begränsade ytan och det tidvis stora 
antalet besökare ställer särskilda krav på 
en god tillgänglighet både från land- och 
sjösidan. 

För Vaxholm som skärgårdskommun är det 
angeläget att kunna erbjuda områden där 
verksamheter med vattenanknytning kan 
bibehållas och nya etableras. 

RIKSINTRESSEN
Vissa områden i Sverige är klassade som 
riksintresse enligt miljöbalken. Områdena 
har fått klassningen för att de inrymmer 
sådana speciella värden eller har så 
speciella förutsättningar att de bedömts vara 
betydelsefulla för landet i sin helhet. 

Bestämmelser om riksintressen fi nns i 3 och 4 
kapitlet i miljöbalken. 

Kust- och skärgårdsområdena i 
Stockholms län - riksintresse för det 
rörliga friluftslivet
Programområdet ingår i riksintresset 
”Stockholms läns kust- och 
skärgårdsområden”. Ett område som bedömts 
vara av riksintresse med hänsyn till det 
samlade natur- och kulturvärdet. 

Inom dessa områden får exploateringsföretag 
och andra ingrepp i miljön komma till stånd 
endast om det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och 
kulturvärden. Bestämmelserna innebär 
att turismens och friluftslivets intressen 
särskilt ska beaktas vid bedömning av 
exploateringsföretag med mera.  

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. Riksintresset ska inte vara 
ett hinder för tätortsutveckling. 
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Riksintresset kust- och skärgårdsområdena i 
Stockholms län beskrivs i 4 kapitlet. 1, 2 och 4 
§ i miljöbalken. 

Stockholms inseglingsled - riksintresse 
för kulturmiljövården
Inseglingsleden mot Stockholm med 
dess speciella bebyggelsemiljö av 
sekelskifteskaraktär har bedömts som 
riksintresse. 

Riksintresset omfattar ett stort område 
kring farleden in till Stockholm. Uttrycket för 
riksintresset kan beskrivas som den brokiga 
skärgårdsmiljö som fi nns idag med en blandad 
struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen 
och bebyggelsegrupper 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 befi ntlig miljö. Riksintresset 
omfattar hela stadskärnan på Vaxön.

Farlederna på respektive sida om Kastellet 
är av stor betydelse för sjöfarten men 
är inte utpekade som riksintresse för 
kommunikationer.

BYGGNADSMINNEN
Statliga byggnadsminnen är byggnader 
som haft en väsentlig roll i Sveriges historia 
och ägs därför av staten. Dessa fastigheter 

representerar ett mycket stort kulturhistoriskt 
och samhällsekonomiskt värde och berättar 
om viktiga delar av Sveriges och den statliga 
förvaltningens historia. 

Det är regeringen som beslutar om 
en statlig byggnad eller anläggning 
ska bli statligt byggnadsminne och 
det är Riksantikvarieämbetet som har 
tillsynsansvaret. I Vaxholm fi nns det för 
närvarande fyra statliga byggnadsminnen, 
samtliga förvaltas av Statens fastighetsverk. 

Byggnadsminnet Vaxholms kastell omfattar 
hela Vaxholmen inklusive strandskoningar, 
murar, vallar, vallgrav, mark och vegetation, 
östra och västra linjen, östra, västra, södra 
och norra donjonen, tornet, kruttornet, 
pansarbatteriet, norra och södra utanverket, 
norra och östra vallen, exercishuset, 

Vaxholms kastellKarta som visar område av riksintresse för kulturmiljövården.
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borggården, norra, västra och södra gårdarna, 
brunnen och minneslunden samt hamnen med 
kajer och stenpirar.

I skyddsföreskrifterna anges bland annat att 
anläggningen inte får bebyggas ytterligare och 
att de i anläggningen ingående gårdsytorna 
inte får ändras, vare sig helt eller delvis, vad 
gäller material, omfattning eller utseende. 
Karaktären av övrig mark och växtlighet får 
inte väsentligt ändras.

MILJÖKVALITETSNORMER
Den 16 december 2016 beslutade 
vattendelegationen om miljökvalitetsnormer 
(MKN), för samtliga vattenförekomster. 
Miljökvalitetsnormerna anger lägsta 
godtagbara miljökvalitet eller det 
önskade miljötillståndet som ska uppnås 
i en vattenförekomst inom en viss tid. Det 
innebär att myndigheter och kommuner 
ska genomföra nödvändiga åtgärder för 
att uppnå kvalitetskraven. Målet med 
vattenförvaltningen är att vattnet ska uppnå 
god kemisk status och god ekologisk status 
samt att inget av vattenförekomsternas status 
ska försämras..

Miljökvalitetsnormer I programområdet
Programområdet närmast berörda 
vattenförekomst är Södra Vaxholmsfjärden 
som har otillfredsställande ekologisk status. 
Det beror framför allt på problem med 
övergödning, miljögifter och främmande arter. 
Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk 
status ska uppnås till 2027. 

Den kemiska statusen, med undantag 
för överallt överskridande ämnen, är 
klassad som god. Mindre stränga krav 
har satts för bromerad difenyleter och 
kvicksilverföreningar för att det bedöms 
vara tekniskt omöjligt att sänka halterna 
till de nivåer som motsvarar god kemisk 
ytvattenstatus.

STRANDSKYDD
På Vaxön omfattas programområdet inte 
av strandskydd på land och i vattnet är 
strandskyddet upphävt i ett område mellan 
10 och 70 meter utanför kajen. På Vaxholmen 
råder strandskydd över hela holmen.

Det generella strandskyddet som täcker 100 
meter på land och i vatten inträder om en 
detaljplan upphävs eller ersätts med en ny 
detaljplan. 

Vid detaljplanering ska intresset av att 
ta ett område i anspråk väga tyngre än 
strandskyddsintresset för att strandskyddet 
ska kunna upphävas i området. Inför ett 
eventuellt antagande av detaljplaner i området 
kommer därför dispens från strandskyddet 
att krävas. I detta fall bedöms det inte utgöra 
något hinder, då hela området sedan tidigare 
är ianspråktaget.

Karta som visar strandskydd på Vaxholmen samt det område på
och kring Vaxön där strandskydd upphävts. 

Strandskydd
Strandskydd upphävt
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VERKSAMHETER 
Näringslivsstrategin
I Vaxholms stads näringslivsstrategi anges en 
vision om att år 2020:

Är Vaxholm Stockholmsregionens centrum för 
företag med marin anknytning. 

Har den expanderade besöksnäringen utökats 
med ett antal aktörer och anläggningar 
som attraherar både turister och besökare 
för större arrangemang under årets alla 
månader.

Är detaljhandeln aktiv året runt och har ett bra 
kundunderlag.

Besöksnäring, handel och stadsmiljö
Besöksnäringen är en av de mest 
betydelsefulla näringsgrenarna och en 
förutsättning för ett bra utbud av kommersiell 
service i Vaxholm. För att skapa en attraktiv 
och levande stadsmiljö och öka handeln 
inom kommunen måste stadskärnan och 
handelsutbudet utvecklas. 

Stadskärnan bör ses i ett större sammanhang 
för att hitta lägen för verksamheter, attraktiva 
mötesplatser, stråk och aktivitetsytor. Ny 
handel och nya verksamheter ska i första hand 
koncentreras till stadskärnan som då kan 
utvidgas på Vaxön och i förlängningen även på 
Vaxholmen och Rindö. 

Destinationsutvecklingen 
Vaxholms stad ingår tillsammans med ett 
antal andra kommuner i ett arbete med 
att utveckla Stockholms skärgård som 
besöksmål. Arbetet har delvis fi nansierats av 
Tillväxtverket. 

Stockholms skärgård är en av fem utvalda 
destinationer i Sverige som bedömts ha 
potential för att locka ytterligare utländska 
besökare. I Vaxholm konkretiseras detta i 
förevarande planprogram för Vaxholms kajer.

Handelsutredning 

Vaxholms stad lät 2011 ta fram en handels-
utredning för att utreda förutsättningarna för 
att förbättra handeln i staden. 

Vaxholm har ett lågt handelsindex vilket 
bland annat beror på underlag och utbud. 
Kundunderlaget är ojämnt då det varierar 
mellan hög- och lågsäsong. Läget i 
skärgården innebär att få personer passerar 
Vaxholm i vardagspendlandet. Utbudet är 
inte tillräckligt omfattande för att kunna 
konkurrera med större handelsplatser. 
Dessutom är tillgängligheten till 
parkeringsplatser i stadskärnan begränsad 
sommartid. 

Enligt utredningen lever den utpräglade 
sommarstaden delvis på gamla meriter, 
när solen skiner under sommaren lockas 
många av en båtfärd till Vaxholm. Vintertid är 
däremot fl era lokaler stängda, främst caféer 
och restauranger, vilket gör stadskärnan 
mindre attraktiv under lågsäsong.

Hamngatan i Vaxholm
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Handelsutredningen i korthet
För att stärka handeln totalt kan en lyckad 
satsning på besöksnäring vara den injektion 
som behövs.

För att handeln ska kunna dra fördelar av 
besöksnäringen krävs:

att besöksnäringen blir tillräckligt stor  

att besöksnäringen är av en typ som lever året 
runt    

att besöksmål lokaliseras i närheten av 
handelsstråket, vilket möjliggör en kombinerad 
shoppingupplevelse  

För att handeln ska kunna utvecklas bör 
dessutom följande åtgärder genomföras:

Utveckling av handeln koncentreras i en 
slinga och butiksplaceringar optimeras 
även i nuvarande stråk. Satsning på nischad 
kvalitetshandel görs förslagsvis med etiketter 
som ”kvalitet istället för kvantitet”.  
Satsning på gemensam marknadsföring och 
samordning av t.ex. uthyrningar och öppettider 
genomförs. Tillgängligheten i stadskärnan 
förbättras. 

Om stadsmiljön rymmer fl er attraktioner 
och miljöer som förädlas genom t.ex. högre 
kvalitet på parker och planteringar, belysning 
och skyltning ger det ökad livskvalitet för de 
som bor i Vaxholm och förutsättningar för att 
attrahera fl era besökare under hela året. 

Parkering som servar handelsstråket bör 
ligga inom 200 - 250 m från centralpunkten 
i slingan. Inom detta utrymme bör parkering 
längre än 2 timmar inte tillåtas. P-platser som 
skapas utanför denna cirkel kan inte anses 
gynna handeln.

Service och verksamheter
Den service och de verksamheter som fi nns i 
området är till största del inriktade på turism 
och kommunikationer. 

Waxholmsbolaget har biljettförsäljning och 
vänthall i hamnpaviljongen centralt belägen på 
kajen i Söderhamnen. I samma byggnad fi nns 
även en restaurang. I gästhamnen fi nns ett 
antal bodar där det under sommarsäsongen 
säljs kläder med mera.

Kommunen bedriver ingen service i området, 
förutom tillfälliga satsningar på turistbyrån 
som under sommartid fl yttas ned till kajen.

Inom och i den till programområdet 
anslutande bebyggelsen fi nns tio restauranger 
och serveringar. Utbudet sträcker sig från 
enklare snabbmat och glassförsäljning till den 
traditionsrika matsalen på Waxholms Hotell. 

Restaurangerna arrenderar mark av 
kommunen för att under högsäsongen kunna 
erbjuda uteservering. På Söderhamnsplan 
bedrivs under högsäsong torghandel. 

I den anslutande bebyggelsen fi nns förutom 
restauranger järnhandel, pressbyrå, 
klädaffärer med mera. Butikerna och 
serveringarna bidrar alla till det folkliv som 
sommartid kännetecknar området. 

Övriga verksamheter är till stor del kopplade 
till kommunikationer såsom skärgårdsbåtar, 
sjötaxi, sjömackar och gästhamn. 

I Vaxholms kastell fi nns ett fl ertal 
verksamheter, en konferensanläggning, 
ett bed and breakfast, en restaurang, 
en utbildningsanläggning inriktad mot 
ecoshipping samt ett museum. Tillfälliga 
evenemang som till exempel konserter 
kan ordnas på borggården. Alla dessa 
verksamheter är i hög grad beroende av en 
god tillgänglighet till Vaxholmen. 

Kastellet är en viktig del av Vaxholm men 
tyvärr inte en lika naturlig del av besöksmålet 
Vaxholm. 

Av de ca 850 000 besökare som kommer till 
Vaxholm varje år så tar sig bara 11 500 över 
sundet till Vaxholmen. Vid enstaka tillfällen 
har det ordnats temporära broförbindelser 
med Vaxholmen vilket gjort att besökstalet 
ökat kraftigt.

I dag nås Vaxholmen med Waxholmsbolagets 
turer från Söderhamnen ca tio gånger om 
dagen. Under sommarsäsongen går det, 
sedan våren 2016, regelbundna turer med 
linfärja från kajplats 9. Den entreprenör som 
driver konferensanläggningen i Kastellet 
driver även trafi k med skärgårdsbåtar, 
och ordnar därmed egna transporter till 
Vaxholmen. 

På Vaxholmen fi nns outnyttjade lokaler 
som skulle kunna användas för ytterligare 
verksamheter. Om förbindelsen med 
Vaxholmen förbättrades skulle Statens 
fastighetsverk som förvaltar anläggningen 
kunna utveckla dessa lokaler ytterligare.
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Frågan om en förbindelse med Kastellet 
har diskuterats länge. Det har presenterats 
förslag på biltunnel till Rindö med möjlighet 
att även angöra Vaxholmen, i generalplanen 
för Vaxholm från 1968 redovisas ett förslag 
på gångbro, senare har bland annat sjölift 
diskuterats. Av olika skäl har dessa inte 
genomförts.

I oktober 2014 beslöt kommunfullmäktige 
i Vaxholm att staden tillsammans med 
Trafi kverket Färjerederiet och Statens 
fastighetsverk ska etablera en miljövänlig 
eldriven linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen.
Sedan våren 2016 trafi keras sträckan av en 
linfärja.

En fast förbindelse ökar antalet besökare, ger 
möjlighet att förlänga besökssäsongen samt 
skapar utvecklingsmöjligheter för näringslivet 
då idag outnyttjade lokaler på Vaxholmen kan 
iordningställas. 

Det kan även bidra till att stärka kunskapen 
om Vaxholm och Vaxholms kastell som 
Stockholms lås.

Hamngatan mot Söderhamnen, en stor del av den offentliga miljön används för parkeringsplatser.

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER
Inom programområdet är Vaxholms stad 
väghållare för vägnätet, förutom för väg 
274 där Trafi kverket är ansvarig. Inom det 
kommunala vägnätet ansvarar Vaxholms stad 
för gatunätets utformning och funktion. 

Området kring Västerhamnsplan och Söder-
hamnsplan är utpekat som replipunkt i 
regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2010). Det anges att det är viktigt att 
kommunen tillsammans med berörda aktörer 
utvecklar hamnen för att koppla samman 
land- och sjötrafi k.

Båttrafi k
Vattnen kring Vaxholm tillhör landets mest 
trafi kerade. Fartyg som färdas till eller 
från Stockholm måste färdas via någon av 
farlederna Västra och Östra Kastellsundet 
eller Oxdjupet. De största fartygen 
passerar Oxdjupet, medan fritidsbåtar 
och skärgårdsbåtar i huvudsak trafi kerar 
Kastellsunden. 

Under 2012 passerade ca 15 000 fartyg, 
utrustade med AIS-transponder, Västra 
Kastellsundet enligt uppgifter från 
Sjöfartsverket. Under högsäsongen i juli 
passerade ca fem gånger så många fartyg 
som under januari.
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Vid Vaxholms kastell fi nns anvisningar som 
anger att större fartyg ska färdas i Västra 
Kastellsundet och att fartyg som har en längd 
under tolv meter eller bredd under fyra meter 
ska passera i Östra Kastellsundet. I det Västra 
Kastellsundet är hastigheten begränsad till 
fem knop medan det i Östra Kastellsundet är 
tillåtet att köra åtta knop. 

Vid kajen i Österhamnen i Västra 
Kastellsundet fi nns ett antal kajplatser. Dessa 
är i huvudsak uthyrda till ett rederi som kör 
sjötaxi. 

I den norra, grundare, delen av Österhamnen 
fi nns ett antal utarrenderade bryggplatser 
med y-bommar.

Från kajplats 9 erbjuds under sommar- 
säsongen, sedan våren 2016, regelbundna 
turer med linfärja.

I Österhamnen fi nns en välbesökt sjömack, 
vilket bidrar till att sundet trafi keras av många 
fritidsbåtar.

I Söderhamnen angör skärgårdsbåtarna och 
här ligger tidvis några av Waxholmsbolagets 
båtar förtöjda. Längs kajen fi nns plats för 
större fartyg. I den västra delen av kajen ligger 
en sjömack. 

I Västerhamnen fi nns Vaxholms gästhamn. 
Gästhamnen har en restaurang med 
uteservering och erbjuder även service så som 
dusch och toalett. Här fi nns även möjlighet att 
tömma båtlatrin. 

På den norra kajen i Västerhamnen 
fi nns båtplatser för att boende på öarna i 
kommunen ska kunna angöra stadskärnan. 
Här fi nns även ett antal platser arrenderade 
av rederier som kör sjötaxi. 

Trafi kverket Färjerederiet trafi kerar 
Vaxholmsleden mellan Vaxön och Rindö med 
två färjor. Under 2013 genomfördes 24 324 
turer, vilket ger ett snitt om ca 67 turer per 
dag. Totalt transporterade färjorna under 2013 
över en miljon fordon på Vaxholmsleden. 

Trafi k
På väg 274 färdas ca 7000 fordon/dygn i 
respektive riktning. Större delen av trafi ken 
på väg 274 genereras inom kommunen, 
ungefär 15 % är genomfartstrafi k. Trafi ken 
längs kajerna är mer begränsad, och 

under lågsäsong är framkomligheten 
god. Under högsäsong är det en större 
belastning på gatorna men framkomligheten 
är dock fortfarande god. Men då antalet 
parkeringsplatser är begränsat uppstår tidvis 
problem med rundkörning. 

Parkering
Parkeringsbehovet i stadskärnan är mycket 
varierande under året. Sommartid är 
efterfrågan stor, medan det under resten av 
året fi nns en balans i antalet platser. 

En stor del av den offentliga miljön i program- 
området upptas av parkeringsplatser. 
Åtgärder för att lösa parkeringssituationen 
handlar både om att tillskapa nya 
parkeringsplatser men även att optimera 
nuvarande parkeringsanläggning. 

Österhamnen med taxibåtar vid kaj, och med sjömack i bakgrunden.
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Söderhamnen i Vaxholm i förgrunden, i bakgrunden Västerhamnen med gästhamnen och färjeplan. 

Bussuppställning vid Söderhamnsplan

Kollektivtrafi k och bytespunkter
Stockholms läns landsting är huvudansvarig 
för länets kollektivtrafi k, såväl på land som till 
sjöss. Det innebär att kommunens möjligheter 
att påverka kollektivtrafi kutbudet sker genom 
dialog och samverkan med berörda aktörer. 

Kollektivtrafi k på vatten - Waxholmsbåtarna 

Söderhamnen är ett nav för båttrafi ken 
i skärgården och hamnen med 
Waxholmsbåtarna är ett karakteristiskt 
kännetecken för Vaxholm. Den reguljära 
skärgårdstrafi ken angör Söderhamnen hela 
året. Varje år skeppar Waxholmsbolaget fl era 
hundra tusen personer till och från Vaxholm. 

Kopplingen till busstrafi ken är god med 
busshållplatsen direkt vid kajen.

Information om var och när båtarna lämnar 
kaj sker via digitala informationstavlor vid 
kajen.

Kollektivtrafi k på land

Stombusslinje 670 trafi kerar sträckan 
Vaxholm-Östra station, den har i dag sin 
ändhållplats vid Söderhamnsplan. Det innebär 
att bussar står uppställda där i väntan på 
att tas i trafi k. Därför fi nns ett körfält med 
uppställningsplats där bussen väntar samt en 
busshållplats där bussen stannar till vid på 
och avstigning. Busschaufförerna har även ett 
pausrum i en angränsande fastighet. 

Gästhamnen
Gästhamnen ligger i Västerhamnen mellan 
Strandgatan och färjeläget och rymmer ca 130 
båtplatser. Gästhamnen skyddas av en 170 
meter lång pir som skär av vattnet mot Södra 
Vaxholmsfjärden. I den inre delen av hamnen 
är det grundare, vilket gör att längs den 
västra kajen fi nns endast ett fåtal båtplatser. 

Förutom båtplatser längs kajerna fi nns två 
fl ytande bryggor, en 50 meter lång med 
y-bommar där 22 båtar kan förtöja samt en 75 
meter lång utan bommar. Längs piren är det 
inte tillåtet med förtöjning.

Kommunen äger Västerhamnen och 
arrenderar ut den till en entreprenör som 
sköter drift och verksamhet.

Taxibåtar
Ett antal rederier kör taxibåtar från Vaxholms 
kajer. De fyller en viktig servicefunktion och 
bör även fortsättningsvis beredas plats vid 
kajerna.

Vid kajerna fi nns det behov av ytterligare 
trappor mot vattnet för att förenkla på- och 
avstigning.
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Gång- och cykeltrafi k
Längs med kajen från färjeplan till 
Cronhamnsplan fi nns det goda möjligheter att 
promenera. Det fi nns inte några avgränsade 
gångbanor men längs gatorna fi nns det 
trottoar på hela sträckan samt möjlighet att gå 
på trädäck närmast vattnet. 

Några särskilda cykelbanor fi nns inte i 
området. Den låga hastigheten i trafi ken gör 
att det får anses vara trafi ksäkert att cykla på 
gatorna, men förutsättningarna för cyklisterna 
är inte de bästa då det endast fi nns ett fåtal 
cykelställ i området. 

Enligt kommunens översiktsplan ska det vara 
enkelt, snabbt och säkert att ta sig fram med 
cykel i Vaxholm. I programområdet skulle 
det kunna åstadkommas genom att bygga ut 
cykelbanan längs väg 274 fram till färjeläget 
samt anordna cykelparkering på ett antal 
strategiska ställen.

Transporter 
Inom området levereras gods och varor med 
lastbil till Waxholmsbåtarna samt till de 

butiker och restauranger som fi nns i området. 
Alla dessa verksamheter kräver en god 
tillgänglighet för transportfordon.

TEKNISK FÖRSÖRJNING;
Vatten och avlopp
Programområdet ligger inom 
verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp. Spillvattnet leds till 
Blynäsreningsverk. Då ledningarna inte har 
självfall till reningsverket fi nns ett antal 
pumpstationer för spillvatten förlagda i gatan. 

I anslutning till programområdet har 
Roslagsvatten ett nödmagasin för färskvatten 
i ett bergrum. I det fortsatta planarbetet ska 
det utredas om behovet av nödmagasinet 
kvarstår.

Dagvatten
Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, smält- 
eller spolvatten samt tillfälligt framträngande 
grundvatten som avrinner från hårdgjorda 
ytor och genomsläpplig mark via diken eller 
ledningar till recipienter eller till reningsverk. 

I programområdet är i princip alla ytor 
hårdgjorda och möjligheten att ta om hand 
dagvatten lokalt är begränsade. Dagvattnet 
leds i dag orenat ut i Södra Vaxholmsfjärden. 

Det kan fi nnas behov av åtgärder i 
olika omfattning och skala till exempel 
infi ltrationsområden i trädplanteringar 
längs med vägar eller åtgärder i befi ntliga 
dagvattenbrunnar. Det är väghållaren som 
ansvarar för dagvattenhanteringen.

Latrintömning av fritidsbåtar
I gästhamnen fi nns en av två stationer 
för latrintömning på Vaxön. Behovet av 
tömningsplatser kommer att öka då det sedan 
den 1 april 2015 är förbjudet för fritidsbåtar att 
släppa ut toalettavfall i vattnet. 

För kommunen är det angeläget att öka 
antalet tömningsstationer i Vaxholm.

Avfall och återvinning
Idag fi nns tre kompletta återvinningsstationer 
på Vaxön och det fi nns behov av ytterligare 
återvinningsstationer.

Inom programområdet fi nns det möjlighet 
att lämna olika avfallsfraktioner vid 
färjeplan, dock saknas en fullständig 
återvinningsstation. 

Hushållsavfall hämtas av kommunens 
entreprenör med sopbil, avfall från 
verksamheter ansvarar respektive 
verksamhetsutövare för.

Kajens konstruktion
Kajen i Söderhamnen är spontad med 
stålspont ned till fast botten. I hörnet vid 
Waxholms hotell är sponten ca sju meter hög. 
För att förhindra korrosion i sponten fi nns en 
elektrisk rostskyddsanordning på kajen. 

Waxholmsbolagets båtar angör Vaxholm dagligen, året runt.
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RISKHÄNSYN I PLANERINGEN
Risker och sårbarhetsfaktorer
Enligt en kartering som genomförts är den 
sydöstra delen på Vaxön ett område med stor 
sannolikhet för översvämningar. Kajerna och 
de angränsande gatorna ligger ungefär 1,5 
meter över havet. 

Lägsta grundläggningsnivå för 
huvudbyggnader ska enligt länsstyrelsen 
vara + 2,7 meter i Vaxholm. Länsstyrelsens 
rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå längs Östersjökusten i 
Stockholms län tillämpas vid Länsstyrelsens 
granskning av detaljplaner. 

Transporter av farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen 
och föremål som har sådana egenskaper att 
de kan orsaka skador på människor, miljö 
eller egendom, om de inte hanteras rätt under 
en transport. 

Det rekommenderade vägnätet för transport 
av farligt gods är uppdelat på primär och 
sekundär transportled. I Vaxholm är enligt 
beslut från Länsstyrelsen väg 274 (sträckan 
E18 Arninge – Vaxholms kaj) primär 
transportled för farligt gods. 

Vägen ingår i det omledningsvägnät som 
fi nns defi nierat för Essingeleden för vissa 
transporter samt i nödsituationer när leden 
inte är farbar. 

Inom programområdet fi nns två sjömackar. 

Ambitionen är att all leverans av drivmedel till 
dessa anläggningar ska ske med båt, men det 
avgörs i varje enskilt fall av tillståndsgivande 
myndighet. Leverans av drivmedel är klassat 
som transport av farligt gods.

Boverkets allmänna råd anger att en 
riskanalys bör tas fram för bebyggelse 
som planeras närmare än 100 meter från 
bensinstation. 

Generella åtgärder och riktlinjer för 

planering längs väg 274

Vaxholms kommun tog fram en riskutredning 
för väg 274 i samband med översiktsplanen. 
”Riskanalys för väg 274 genom Vaxholm, 
2012”, beskriver följande slutsatser:

Transporter till och från lokala 
verksamheter är begränsad, det är även 
genomfartstransporter samt  transporter till 
följd av omledning från Essingeleden. Störst 
andel är transporter med brännbara vätskor. 
Antalet transporter med farligt gods antas inte 
öka nämnvärt i framtiden.

Riskerna kommer utredas vidare i kommande 
detaljplanearbeten.

Riskanalys för Vaxholms kajer
En riskanalys har även tagits fram specifi kt 
för Vaxholms kajer, Riskanalys för Vaxholms 
kajer, 2013. Enligt riskanalysen är risken för 
en enskild person inom området acceptabel. 
Behålls det idag bebyggelsefria området 

kring bensinstationerna anses att risken är 
acceptabel även med dagens placering av 
bensinstationerna. 

Vid beräkning av samhällsrisken i området är 
det som ger upphov till den högsta risknivån 
främst trafi kolyckor på väg längs kajen, men 
även olyckor som kan inträffa med farligt 
gods; både när de transporteras på väg 274, 
längs med kajen och vid lossning och tankning 
vid bensinstationerna. 

Riskerna kommer utredas vidare i kommande 
detaljplanearbeten.

Vid beräkning av risker värderas riskerna för 

den enskilde individen samt samhällsrisken.

Individrisken är sannolikheten att omkomma 

för en person som kontinuerligt vistas på en 

specifi k plats, till exempel på ett visst avstånd 

från en industri eller transportled, oftast 

utomhus. Individrisken är platsspecifi k och 

oberoende av hur många personer som vistas i 

området. Syftet med riskmåttet är att se till att 

enskilda individer inte utsätts för oacceptabla 

risknivåer.

Riskmåttet samhällsrisk värderar hur 

konsekvenserna kan bli med avseende 

på antalet personer som påverkas vid 

olika scenarier. Därmed kan hänsyn 

tas till befolkningssituationen i form av 

befolkningsmängd och persontäthet. Hänsyn 

tas även till eventuella tidsvariationer, som att 

persontätheten i området kan variera. 
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Förorenade områden

Bensinmack på land, (gamla Shell)

Inom programområdet har det funnits en 
bensinmack på fastigheten Matrosen 14. På 
platsen har det sålts drivmedel till båtar och 
bilar mellan 1933 och 2014. Verksamheten har 
nyligen avvecklats och fastigheten kommer att 
få en annan användning.

På fastigheten har det även funnits en 
verkstad samt två tvätthallar vilka kan ha 
medfört föroreningar. 

Marken består av fyllnadsmassor: stenig 
grusig sand till ett djup av 0,8 - 2,6 meter.
Spridningsförutsättningarna i området 
bedöms som stora då marken utgörs av 
genomsläppliga material. 

Fastigheten sanerades våren 2016.

Båthamn

I hamnar och platser där bryggor kombineras 
med uppläggning är risken stor att mark 
och eventuellt angränsande sediment är 
förorenade. Förorenad mark, byggnader, 
vatten och sediment kan innebära risker för 
miljön och människors hälsa. 

Det har bedrivits olika typer av marina 
verksamheter i området sedan 1500-talet 
då man beslöt att befästa Vaxholmen, och 
inom programområdet har det bedrivits 
hamnverksamhet i fl era hundra år. Den 
utformning som hamnen har idag kom till 
under 1970-talet då kajen i Söderhamnen 
byggdes. Försäljning av drivmedel till båtar 
och bilar har skett under lång tid. Någon 
varvsverksamhet, uppläggning eller underhåll 
av båtar har inte skett i området under 
modern tid.

Med den historiska bakgrunden är det inte 
omöjligt att det kan fi nnas föroreningar 
i bottensediment, men det fi nns heller 
inget som tyder på det. En inventering av 
naturvärdena i Vaxholms kustvattenområden 
har gjorts under 2014.

Ändrad markanvändning kan göra att 
exponering och spridning av föroreningar 
ändras, vilket i sin tur gör att riskerna 
möjligen ökar.

Skyddsavstånd, buller och luftkvalitet
Vissa verksamheter kan medföra risker 
och störningar i form av utsläpp eller buller 
och ska uppmärksammas i planering. Inom 
programområdet kan det gälla: buller från 
färjelägen, störningar från verksamheter i 
hamnen, störningar från bensinstationer, 
sjömackar, trafi kbuller från bussuppställning.

Buller påverkar människor på olika sätt och 
har stor betydelse för hälsan och möjligheten 
till en god livskvalitet. En god boendemiljö 
förutsätter bland annat att störande buller 
inte förekommer. 

Det fi nns vägledande riktvärden för trafi k-
buller. I Stockholmsregionen kan avstegsfall 
tillämpas efter diskussion med bland annat 
Länsstyrelsen.

Inom programområdet fi nns inga bostäder, 
men i anslutning till programområdet fi nns 
bostäder i fl era av husen längs med kajen. 
Buller från biltrafi ken i området bedöms inte 
överskrida riktvärdena.

Störningar från färjorna och färjeläget skulle 
kunna överskrida riktvärdet för industribuller. 
Vid färjeläget är det främst när färjans klaff 
slår i kajen som det uppstår ett störande ljud. 

Påfyllning av sjömacken i Österhamnen. Ambitionen är att detta 
ska ske med båtleverenser. 
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Räddningstjänst och beredskap
Vaxholms stad ingår i Storstockholms brand-
försvar som är ett kommunalförbund med tio 
kommuner. I Vaxholm fi nns brandstationen på 
Vaxön. Den är en heltidsstation på vardagar 
och en deltidsstation under kvällar och helger.
Räddningstjänstens insatstider vid brand på 
Vaxön uppgår på vardagar till tio minuter. 

GRÖNSTRUKTUR OCH REKREATION
Vid Vaxholms kajer fi nns en unik kombination 
av närhet till stadsliv och storslagna 
naturupplevelser. Det är en viktig tillgång som 
bidrar till Vaxholms attraktivitet. Vid kajerna 
möter man det stora öppna landskapsrummet 
med Södra och Norra Vaxholmsfjärden och 
öarna runt om.

Hamnen och den båttrafi k som utgår härifrån 
ger goda möjligheter till rekreation och 
friluftsliv i Stockholms skärgård. 

Naturvärdena på kajerna är begränsade, då 
de utgörs av hårdgjorda ytor med mindre 
parkytor och planteringar. Värt att nämna är 
att det vid Söderhamnsplan fi nns en stor ek 
som står i planteringen i cirkulationen, och att 
torget intill ramas in av en grupp kastanjer. 

Mellan Strandgatan och kajen fi nns det en 
ensidig trädallé. Längs kajen i Österhamnen 
fi nns även ett antal träd. Vid den inre delen 
av gästhamnen vid Västerhamnsplan fi nns en 
liten park mellan kajen och gatan. 

Batteriparken, Lägret och Offi cersparken är 
några av stadens parker och de ligger alla på 
promenadavstånd från programområdet.

Brandförsvaret på patrull vid Vaxholms kajer..

Naturvärden i vattnet
En Blåplan för Vaxholm är under 
framtagande. I samband med detta arbete har 
vattenområdena i Vaxholm inventerats. 

Naturvärdena vid Kastellsundet har bedömts 
vara låga. Bedömningen är gjord enligt 
följande kriterier: naturlighet, ekologisk 
funktion, mångfald, rödlistade arter, 
sårbarhet, storlek.

Området är hårt exploaterat samtidigt som 
båttrafi ken är mycket intensiv sommartid. 
Mängden vattenvegetation är liten i området. 
Under naturliga omständigheter skulle sundet 
kunna hysa en funktion som födosöksområde 
för fi sk och fågel men den höga frekvensen 
av båttrafi k och mänsklig aktivitet har 
förmodligen gjort att denna funktion 
försvunnit.
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DEN OFFENTLIGA MILJÖN
Kajerna är attraktiva stadsrum som lockar 
många besökare. Båttrafi ken och folklivet på 
kajen när skärgårdsbåtarna angör skapar en 
speciell atmosfär. För besökaren fi nns mycket 
att titta på: båtarna, människorna, Kastellet 
eller bara den vackra utsikten. 

Kajerna är inte bara till för besökare utan 
det är ett område som ska rymma många 
funktioner. 

Först och främst är det en yta som används 
för transporter. Angöring och lossning av 
båtar, bilar och bussar samt parkering av 
dessa kräver utrymme. 

Det fi na läget gör att det även etablerats 
serveringar, handel med mera.

De olika funktionerna har delvis otydliga 
avgränsningar, och det kan vara svårt att 
förstå vem som ansvarar för vad. 

Parkering för boende på öarna i kommunen 
tillåts till exempel på kajen vid Söderhamnen 
utanför sommarsäsongen, samtidigt som det 
är en yta för de som väntar på skärgårdsbåten. 

De många uteserveringarna har alla olika 
möbler och avgränsningar vilket kan bidra till 
ett oordnat intryck. 

Trots detta fungerar kajområdet väl men bitvis 
är det slitet. Därför fi nns det behov av ta ett 
helhetsgrepp på den offentliga miljön för att 
ge det den utformning det förtjänar. 

I området är marken till största del asfalterad. 
Vid Söderhamnen har en del av kajen en 
beläggning av marksten. Trottoaren längs 
Strandgatan är asfalterad på en sträcka 
medan en annan är belagd med marksten. 
Asfaltsbeläggningen är funktionell då de stora 
öppna ytorna vid kajkanten fungerar som av 
och påstigningsplats till Waxholmsbåtarna 
men även som en lastplats för gods. 
Gatan skiljs från kajen med pollare eller 
planteringar.

Gatorna kantas av trottoarer. Standard och 
bredd varierar dock över området. Längs 
Hamngatan är trottoaren väldigt smal. 
Sommartid tas stora delar av trottoarerna upp 
av uteserveringar, vilket får konsekvenser för 
tillgängligheten.

Den begränsade ytan och det tidvis stora 
Söderhamnen sedd från gästhamnen, i bakgrunden Waxholms Hotell.

antalet besökare ställer särskilda krav på 
utformning av miljön.

Konstnärlig utsmyckning
Vid Hamnpaviljongen fi nns en liten skulptur. I 
övrigt saknar området offentlig utsmyckning.
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KULTURMILJÖVÄRDEN I 
PROGRAMOMRÅDET
Vaxön har många välbevarade och 
spektakulära byggnader. I staden fi nns en 
ursprunglig oreglerad kvartersstruktur 
med stor andel äldre bebyggelse med 
tydlig skärgårds- och kustkaraktär. Dessa 
företeelser är en tydlig del av Vaxholms 
identitet och historia och därför viktiga att 
beakta i planeringen. 

Hela stadskärnan omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövården, det innebär att fortsatt 
utveckling måste beakta de kulturhistoriska 
värdena, bebyggelseutveckling inom områden 
som berörs av riksintresse ska prövas med 
hänsyn till de defi nierade värdena. 

Enligt kommunens översiktsplan ska detalj-
planering i dessa områden föregås av analyser 
och inventeringar med förslag till åtgärder och 
bestämmelser som kan bidra till att bibehålla 
och värna dess värden. 

För de östra delarna av Vaxön fi nns en 
bevarandeplan från 1979 som kan användas 
som underlag för framtida inventeringar 
och analyser av stads- och gaturum samt 
grönstruktur. 

Inom programområdet fi nns få byggnader 
men det omges av fl era byggnader med stort 
kulturhistoriskt värde. Nedan redovisas den 
angränsande bebyggelsen inom respektive 
kvarter.
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1. Vaxholms kastell
Vaxholmen, fästningen och dess historia utgör 
grunden för staden Vaxholms utveckling. 
Ön har givit namn till staden och Kastellet 
avbildas på kommunvapnet. Befästningen och 
den militära närvaron är även orsaken till att 
staden en gång uppstod.

Det hela började under 1500-talet med 
uppförande av ett blockhus på Vaxholmen. 
Gustav Vasa förstod Vaxholmens strategiska 
läge och lät uppföra en ny och kraftigare 
fästning.

Det nuvarande Kastellet uppfördes under 
1833-1863, men utvecklingen av artilleriet 
under 1800-talet gjorde att Kastellets 
murar inte var tillräckliga för att stå emot 
beskjutning.

Vaxholms kastell fortsatte dock att ha en 
viktig funktion för kustartilleriet fram till 2:a 
världskriget. Utifrån är Kastellet avvisande 
och dominerande med de kraftfulla murarna 
medan det inifrån på borggården har en 
trivsam atmosfär där ett antal platsbildningar 
skapar fi na stadsrum.

Om byggnadsminnet Vaxholms kastell se s 7.

2. Kv Tullbommen
Bostadskvarter som bildats efter 1776. 
Innehåller sju rödfärgade byggnader uppförda 
före 1820, innehållande bostäder och 
verksamheter med anknytning till sjöfart. 

Enligt bevarandeplanen är bebyggelsen 
omistlig. 

En del av bebyggelsen är dock i mycket dåligt 
skick och det är möjligt att det kan vara svårt 
att bevara samtliga byggnader i kvarteret.  

3. Kv Rådmannen
Den byggnad som angränsar mot 
Cronhamnsplan är enligt bevarandeplanen 
omistlig. Den anses ha stor betydelse för 
stadsbilden och ger en bild av de tidiga 
invånarnas bostäder och utrymmeskrav. 

4. Kv Kronan
Kronan är ett kvarter på en klippa som stupar 
brant mot Östra Kastellsundet. Stadsmässiga 
byggnader uppfördes under slutet av 
1800-talet. Kvarteret utgör ett markant inslag 
i stadsbilden sett från sjön norr om Vaxholm. 

Byggnaden på fastigheten Kronan 18 anges 

enligt bevarandeplanen som omistlig och 
byggnaden på fastigheten Kronan 17 anges 
som värdefull, vidare anges att kvarteret även 
i fortsättningen bör ha verksamheter förlagda 
mot Strandgatan. 

5. Kv Tullhuset
Tullhuset är ett litet kvarter med en sluten 
putsad gatufasad mot Västra Kastellsundet. 
Kvarteret inrymmer det Gamla tullhuset 
som uppfördes 1736 i sten efter ritningar av 
stadsarkitekten i Stockholm, Johan Carlberg. 
Byggnaden anses enligt bevarandeplanen 
för Vaxholm vara omistlig ur kulturhistorisk 
synpunkt.

Mellan Gamla tullhuset och hotellet ligger en 
byggnad i två våningar som är uppförd under 
slutet av 1700-talet. Byggnaden används i dag 
bland annat för tandläkarmottagning.

Kv Strand med Waxholms Hotell
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6. Kv Strand
Strand är ett kvarter och en fastighet som 
inrymmer Waxholms Hotell. Läget är 
strategiskt vid fästningssundet mitt emot 
Kastellet.

Hotellet fungerar i samverkan med Kastellet 
som en port till skärgården. Restaurangen och 
hotellbyggnaden uppfördes 1900 - 1903 efter 
ritningar av arkitekten Erik Lallerstedt då den 
tidigare restaurangen brunnit ned. 

I bottenvåningen innehåller byggnaden 
butikslokaler och servering. Byggnaden 
ligger i gatulinjen mot Strandgatan men 
indragen från Hamngatan, med baksidan mot 
Hotellgränd och Tullhusgränd.

Enligt bevarandeplanen bör hela kvarteret 
förses med bestämmelse vid planläggning 
som anger: byggnad eller miljö som inte får 
förvanskas och som skall utgöra reservat för 
befi ntlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Byggnaden anses enligt bevarandeplanen 
för Vaxholm vara omistlig ur kulturhistorisk 
synpunkt.

7. Kv Hamnen
Inom kvarteret Hamnen bedöms fastigheterna 
Hamnen 1 och 2 ha stor betydelse för 
gatubilden. På fastigheten Hamnen 1 fi nns 
en 2 1/2 vånings bostadsbyggnad med 
affärslokaler i bottenvåningen, som är uppförd 
före 1880.

Byggnaden i Hamnen 2 har tre våningar och  
butiker i bottenvåningen. 

Enligt bevarandeplanen bör hela kvarteret  
Hamnen förses med bestämmelser som anger 
att byggnad eller miljö får förändras med 
iakttagande av största hänsyn till omgivande 
miljö och utan att förvanska dess yttre form 
och allmänna karaktär.

8. Kv Konstapeln
De byggnader inom kvarteret Konstapeln 
som ligger mot kajen uppfördes under 
1950-talet. Byggnaderna har tre våningar 
och inredd vindsvåning, i bottenvåningen 
fi nns butikslokaler. Kvarterets fasad är en 
första anblick från sjön och synnerligen 
betydelsefull. Enligt bevarandeplanen är 
det önskvärt att bebyggelsens karaktär mer 
anpassas till Vaxholms miljö.

Österhamnen ca år 1860 sett från Vaxholms kastell.
Bild från Vaxholms fästningsmuseum.

Söderhamnen i början av 1900-talet
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Västerhamnen år 1930 sett från dagens färjeläge. Mellan markeringarna ligger 
dagens ”Shell-tomten”. Bild från Vaxholms fästningsmuseum..

9. Kv Matrosen
Kvarteret har två delar där den västra har 
bevarat delar av den traditionella strukturen 
från 1700-talet. Här är byggnaderna i två 
våningar och i vissa fall med inredd vind. 
Fasaderna är i trä och byggnaderna längs 
Rådhusgatan och Repslagargatan ligger i 
gatuliv. 

Den östra delen av kvarteret består av 
en obebyggd grusplan sedan den tidigare 
bensinmacken på platsen har rivits.

Marina kulturmiljöer
Spåren efter människans verksamhet som 
fi nns under vattenytan i sjöar, längs kusterna 
och i andra vattendrag är fornlämningar. 

Detta gäller även för vrak, som räknas 
som fornlämning om de är mer än 100 år 
gamla. I vattnen runt Vaxholm fi nns ett 
fl ertal vrak och även fornlämningar i vattnet. 
Inom programområdet fi nns dock inga 
fornlämningar i vattnet registrerade.

Framtida utveckling i kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer
Kommunens unika identitet ska 
främjas genom att bevara och utveckla 
kulturmiljöerna. De är en viktig tillgång med 
potential att utveckla Vaxholm till en attraktiv 
stads- och boendemiljö. Vissa byggnader och 
områden bör även uppmärksammas och lyftas 
fram som besöksmål. 

Enligt översiktsplanen ska det vid större 
förändringar inom kulturhistoriskt värdefull 
miljö anlitas antikvarisk kompetens för att få 
fram nödvändiga underlag. Hänsyn ska dock 
alltid tas till kulturhistoriska sammanhang 
och estetiska värden, särskilt vid exploatering, 
om- och nybyggnation. 

Stadskärnan i Vaxholm har stora 
kulturhistoriska värden och omfattas av 
riksintresse för kulturmiljön. Skalan och 
karaktären i stadsmiljön med bebyggelse och 
gatustruktur är värdefull och bör beaktas 
inför kommande bebyggelseutveckling. 
Ny bebyggelse bör ta hänsyn och bidra till 
att stärka stadsbilden och karaktären från 
vattnet.  

Västerhamnen från 1930-talet (?)  ”Shell-tomten” ligger till höger i bild. 
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FÖRSLAG PÅ 
UTVECKLING

Vaxholm är ett unikt varumärke tack vare sin 
internationellt kända profi l som en trivsam 
småstad i Stockholms skärgård. 

Det fi nns stor potential för utveckling, men 
för att utveckla besöksmålet krävs att de 
goda förutsättningarna utnyttjas bättre, samt 
att man värnar och förädlar de kvalitéer som 
är Vaxholms identitet idag.

Vaxholms ursprung fi nns på Vaxholmen, 
här befästes den strategiska holmen längs 
farleden in till huvudstaden och under 
1800-talet byggdes det kastell som fi nns idag.

För att ge besökare tillgång till Vaxholms 
kastell och stadens ursprung är det viktigt att 
bevara förbindelsen mellan stadskärnan och 
Vaxholmen.

Kajområdet bör också knyta an till de 
anslutande områdena med Batteriparken, 
Norrhamnen och Hembyggdsgården i norr. 
Rådhuset och Rådhustorget i stadens hjärta,  
samt Östra Ekuddsgatan och Roddarhuset 
som i sin förlängning har en strandpromenad 
ända bort till Eriksös naturområde.

Enligt handelsutredningen (se s 8) 
bör besöksnäringen utvecklas och 

kollektivtrafi ken på land och vatten 
förbättras, men först måste Vaxholm som 
stad bejakas och förädlas. 

För att öka stadskärnans handel och 
attraktionskraft måste den erbjuda aktiviteter 
och service både dag- och kvällstid. Detta 
ställer krav på ett blandat utbud av aktiviteter 
och funktioner samt en god och tillgänglig 
kollektiv- och lokaltrafi k. 

Enligt handelsutredningen bör en 
koncentration av verksamheter fi nnas i en 
slinga som tar sin början på Hamngatan och 
fortsätter mot Rådhusgatan, det skulle öka 
turisternas närhet till shoppingstråket och 
skapa en naturlig rundvandring. 

Utveckling av Matrosen 14 (Shelltomten) och 
möjligheten att röra sig från Söderhamnen 
till Rådhusgatan via Repslagaregatan är en 
förutsättning för detta stråk.

Kommunens roll
Kommunen kan som fastighetsägare 
genomföra olika åtgärder för att förbättra den 
offentliga miljön.

I vissa särskilt angelägna fall, till exempel 
en förbindelse till Vaxholmen, kan staden 
genomföra särskilda satsningar för att gynna 
den lokala näringslivsutvecklingen. 

Kommunen kan även vara en aktivare 
fastighetsägare och välja vem som får hyra 
kommunens lokaler, till exempel för att 
säkerställa att den planerade verksamheten 
ligger i linje med den näringslivsstrategi som 
har antagits.

Näringslivets roll
I programmet redovisas ett fl ertal förslag på 
nya verksamheter längs kajerna, dessa ska 
endast ses som förslag. 

Syftet med programmet är att få en 
diskussion kring hur kajerna kan utvecklas 
och vilka verksamheter som kan bidra till att 
förlänga besökssäsongen och att öka antalet 
besökare.

En följande detaljplanering kan ge 
möjligheter att etablera verksamheter som 
inte fi nns idag. Exakt vilka verksamheter som 
etableras och var de bör placeras bör ske i en 
dialog mellan kommunen och näringsidkare. 
En stor del av de förslag som redovisas kan 
dock genomföras utan ny detaljplanering.

Waxholmsbolagets hamnpaviljong på Strömkajen i 
Stockholm
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SÖDERHAMNEN
Söderhamnen och miljön kring kajen är det 
som många förknippar med Vaxholm.

Skärgårdsbåtarna vid kajen utgör viktiga 
delar i Vaxholms kulturhistoria och 
tillsammans med sjömacken i Söderhamnen 
skapar de ett rikt båt- och folkliv året runt.

Till Söderhamnen kommer de fl esta som 
besöker Vaxholm och här passerar en 
stor del av båttrafi ken. Skärgårdstrafi k, 
fritidsbåtar, bussar och bilar samsas om 
ytan med turister, restaurangbesökare och 
Vaxholmsbor på väg till eller från jobbet. 

De stora öppna kajytorna är användbara 
för många typer av ändamål: sommartid 
är det många uteserveringar, olika typer 
av evenemang, uppställning av valstugor 
med mera. Nyttjandet och behoven ser dock 
mycket olika ut beroende på årstid.

Gaturummen kring Söderhamen domineras 
av hårdgjorda ytor som gator, kajer och 
parkeringsplatser. 

Söderhamnsplan är ett litet torg vid 
korsningen Hamngatan Söderhamnen, här 
fi nns sommartid torghandel och uteservering. 
Bussen till Stockholm har även sin slutstation 
här. 

På kajen fi nns Hamnpaviljongen, en 
servicebyggnad, som innehåller väntrum 
och Waxholmsbolagets biljettförsäljning, en 
restaurang samt offentliga toaletter. 

Byggnaden uppfördes 1993 och ägs av staden, 
ursprungligen inrymdes även turistbyrån här.  

De offentliga ytorna är relativt slitna. 
Parkeringar, planteringar och uteserveringar 
samsas utan någon särskild sammanhållen 
gestaltning.

Många besökare som kommer till 
Söderhamnen med Waxholmsbåtarna vill 
besöka turistbyrån. Idag ligger turistbyrån i 
rådhuset, vilket gör att många inte hittar dit. 

För att kunna ta emot besökarna på ett bra 
sätt har staden sommartid anordnat en 
turistbyrå i ett tält på kajen samt även fått 
plats i Waxholmsbolagets lokal. 

Restaurangen på kajen är populär och lockar 
många besökare framför allt sommartid. 
Restaurangen växer då ut på kajen med 
uteservering under tältduk. Uppträdanden 
och spelningar bidrar till folklivet. Under 
högsäsongen blir dock verksamheten 
tidvis så omfattande att kökslokalerna i 
Hamnpaviljongen inte räcker till. 

Hamnpaviljongen vid Söderhamnen 

 Söderhamnens busshållplats. Används även för uppställning av buss.   
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Förslag till utveckling och förnyelse 
Detta är ett av de områden som kommer 
utredas mer i kommande detaljplanearbete.

Söderhamnsplan och Söderhamnen har ett 
fantastisk läge, men kan utnyttjas bättre. 

Förslagsvis utformas kajområdet och gatorna 
i Söderhamnen som ett torg, där gränserna 
mellan gator och kajer suddas ut.

En permanent turistbyrå i området skulle 
underlätta för besökaren. Det skulle ge en 
bättre start på besöket i Vaxholm för de som 
kommer med skärgårdsbåt till staden. 

Söderhamnen skulle även kunna fungera 
bättre som utgångspunkt för längre turer 
på Vaxön, Rindö eller Bogesund. Med till 
exempel uthyrning av cyklar i området skulle 
besökarna kunna ta sig längre ut och på egen 
hand besöka Bogesunds slott eller några av 
de militära lämningarna. 

Uppställningen och slutstationen för SLs 
bussar och eventuell fl ytt från Söderhamnen 
till färjeplan föreslås utredas mer. 

Vid en eventuell fl ytt behöver man se över hur 
den frigjorda ytan kan användas för att höja 
områdets attraktivitet.

Sjömacken i den västra delen av 
Söderhamnen bidrar till den skärgårdsmiljö 
som är en del av Vaxholms identitet. Den 
genererar ett rikt och varierat båtliv vilket 
är positivt för besökare. Samtidigt är det 
en farlig verksamhet som ligger mitt i 
stadskärnan. Lämplig placering inklusive 
befi ntlig föreslås utredas mer.

Information om skärgårdsbåtarnas trafi k 
är viktig och bör vara tydligt utplacerad i 
området, men bör utformas med anpassning 
till den övriga gestaltningen och möbleringen.

Turistbyrån skulle 
kunna placeras 
permanent i 
området.

Kajområdet bör 
renoveras och 
kan då utformas 
för en fl exiblare 
användning.

Buss-
uppställningen 
föreslås 
utredas mer.

Lämplig 
placering  för 
sjömacken 
föreslås utredas 
mer.

Förslag till utveckling av Söderhamnen
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MATROSEN 14 (”SHELLTOMTEN”)
Vid Västerhamnen ligger fastigheten 
Matrosen 14. En fastighet som under lång 
tid har använts för försäljning av drivmedel, 
såväl till bilar som till båtar. Verksamheten 
har omfattat en bemmanad servicestation 
med verkstad och tvätt, men nu har 
försäljning upphört och verksamheten har 
avvecklats. Försäljning av drivmedel till 
båtar har skett via fl ytbrygga men då utanför 
fastigheten.

Marken består av fyllnadsmassor: stenig 
grusig sand till ett djup av 0,8 - 2,6 meter.
Spridningsförutsättningarna i området 
bedöms som stora då marken utgörs av 
genomsläppliga material. 

Fastigheten sanerades våren 2016.

Fastigheten har köpts av staden för att 
möjliggöra en bebyggelse som ska kunna 
stödja en utveckling av Vaxholm som besöks-
mål. Tidigare har staden arrenderat en del av 
fastigheten för parkeringsplatser.

Enligt den gällande detaljplanen från 
1968 kan begränsade delar av fastigheten 
användas för handel samt för bostäder där 
det prövas lämpligt. 

Fastigheten omges av bebyggelse på 
tre av fyra sidor. Öster om Matrosen 14 
ligger fastigheten Konstapeln 8 med en 
bebyggelse från 1950-talet. Byggnaden har 

tre våningar och inredd vind samt butiker i 
bottenvåningen. 

Bakom, lite högre upp på en höjd ligger 
fastigheten Konstapeln 7 som inrymmer 
bostäder i en byggnad i tre - fyra våningar 
ovanpå en garagevåning i souterainläge.  

Norr om Matrosen 14 ligger Kv Konstapeln 
som innehåller fyra fastigheter med 
villabebyggelse i en och två våningar. 
En nivåskillnad på ca 2,5 meter gör att 
fastigheterna i Kv Konstapeln har haft fri sikt 
över macken. 

Mellan Kv Konstapeln och Matrosen går 
Repslagaregatan och en gångväg som i 
bakkanten av Matrosen 14 binder ihop 
Repslagaregatan med hamnen. 

På fastigheterna väster om Matrosen 14 fi nns 
äldre villabebyggelse. 

Matrosen 14, (”Shelltomten”), med fastigheten Konstapeln 7 i bakgrunden.
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Förslag till utveckling och förnyelse
Detta är ett av de områden som kommer att 
utredas mer i kommande detaljplanearbete.

Vaxholm har en unik stadsmiljö i skärgården 
med varierad bebyggelsekaraktär och 
skärgårdsmiljö. Stadskärnan och skalan 
i stadsmiljön är en viktig del i Vaxholms 
identitet och attraktion.

Möjligheten att utveckla Matrosen 14, 
”Shelltomten”, har diskuterats under lång tid 
och många olika förslag har presenterats av 
intresserade fastighetsutvecklare. 

Stadens ambition är att fastigheten 
ska innehålla någon form av publik 
verksamhet som ska bidra till att förlänga 
besökssäsongen och stärka Vaxholm som 
besöksmål. 

Den nya publika verksamheten som kommer 
inrymmas i en ny byggnaden ska vara öppen 
året runt, vara tillgänglig  och livskraftig över 
tid. 

Staden har tidigare låtit ta fram en idéskiss 
på ett Östersjöns hus inom fastigheten. 
Östersjöns hus skulle kunna vara en 
mötesplats för kunskap och information om 
det hållbara havet.  

Ett annat förslag, som tagits fram på 
eget initiativ av ett byggföretag, är 
en utställningshall med galleri och 
restaurangverksamhet i kombination med 
bostäder. 

Oavsett vilken byggnad som föreslås på 
fastigheten krävs att en detaljplan tas fram. 

En ny byggnad på platsen bör anpassas till 
den omgivande bebyggelsens skala, villket 
innebär att en byggnad i fyra våningar bör 
kunna prövas. 

Byggnaden ska tillföra något nytt till Vaxholm,  
samtidigt som en ny byggnad bör ta hänsyn 
till stadens historia och skala. En ny byggnad 
får gärna utgå från stadens traditionella 
träbebyggelse men ge den ett samtida 
uttryck.

Byggnadens huvudentré kan vändas mot 
hamnen och i bottenvåningen ska det fi nnas 
publik verksamhet.

Det är viktigt att gångvägen till 
Repslagaregatan fi nns kvar och att den 
tydliggörs som ett gångstråk.

Fastighetens läge gör det kostsamt 
att anordna parkering under marken. 
Förslagsvis utnyttjas den norra delen av 
fastigheten för parkering i souterrainläge. I 
denna inre del av fastigheten uppstår troligen 
ändå mörka utrymmen då den vetter mot en 
stödmur norr om fastigheten. 

Det borde även vara möjligt att ordna 
angöring och entré till en ny byggnad 
samt parkeringsmöjligheter ovanpå 
souterrainvåningen om en infart ordnas från 
Repslagaregatan. 

Användning och gestaltning av Matrosen 
14, (”Shelltomten”), ska beslutas med bred 
förankring.

Utformning och innehåll föreslås att prövas i 
en markanvisning eller i en arkitekttävling. 

Hänsyn måste tas till Länsstyrelsens 
rekomendationer om lägsta 
grundläggningsvnivå.

Matrosen 14

Matrosen 14

Repslagaregatan
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ÖSTERHAMNEN
Österhamnen karakteriseras av närheten 
till Kastellet och båttrafi ken i Kastellsundet. 
Jämfört med Söderhamnen har Österhamnen 
i mindre grad  präglats av besöksnäringen. 
Kajerna används för fartygstrafi k men då 
främst av de charter- och taxibåtar som har 
kajplatser här. Från kajplats 9 i Österhamnen 
avgår sommartid turbåt till och från 
Vaxholms kastell.

Färre besökare tar sig runt hörnet 
på Waxholms Hotell och promenerar 
Strandgatan mot Cronhamnsplan. Det 
beror på fl era anledningar, bebyggelsen 
längs Strandgatan har inte samma utbud 
av butiker. Verksamheter som tandläkare 
etcetera vänder sig i huvudsak inåt, men 
framför allt saknas någon form av målpunkt  i 
området. 

Från Hamngatan sett ser det dessutom ut 
som om kajen tar slut vid hotellhörnan. 
Trottoaren längs Strandgatan är mycket smal 
och även kajen i Österhamnen är smalare än i 
Västerhamnen. 

Förslag till utveckling och förnyelse
Detta är ett av de områden som kommer 
utredas mer i kommande detaljplanearbete. 

För att förbättra tillgängligheten till Vaxholms 
kastell och därigenom kunna utveckla 
besöksnäringen i Vaxholm och besöksmålet 
Vaxholms kastell i synnerhet har en fast 

förbindelse skapats med Vaxholmen. En 
linfärja trafi kerar sedan våren 2016, kajplats 
9 på Vaxön och kajen på Vaxholmen. 

Linfärjan tillgängliggör byggnadsminnet 
Vaxholms kastell.

Sundet är ca 200 meter brett där linfärjan 
går. När färjan passerar sundet blir 
framkomligheten begränsad. Färjans 
dragvajer sträcks framför fartyget under 
färden vilket gör att det inte går att passera 
framför färjan när den är i drift. Trafi ken med 
linfärjan bör anpassas så att yrkestrafi k ges 
företräde i farleden.

Färjeförbindelsen underlättar för personer 
med rörelsehinder och andra som har svårt 
att kliva i eller ur en båt.

Biljettförsäljning till färjan sker från 
biljettautomater på kajen.

Mellan Strandgatan och kajen fi nns idag en 
slänt som i samband med linfärjans invigning 
har iordningsställts med nya bänkar, 
natursten och planteringar. Härifrån är det 
fi n utsikt mot Kastellet. 

Inom området skulle det vara önskvärt att 
uppföra en mindre byggnad.

Österhamnen sedd från Vaxholms kastell. Linjerna visar sträckning av ny linfärjeförbindelse. Se karta på s 29.
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En byggnad i detta läge skulle kunna 
inrymma butik, information om Kastellet, 
servering eller kontor. 

För att förbättra tillgängligheten i stråket 
längs Österhamnen och Strandgatan 
bör trafi kföringen ses över i kommande 
detaljplanearbete.

En målpunkt i den norra delen av Öster-
hamnen skulle kunna bidra till att förlänga 
turiststråket på land längs med kajen i 
Österhamnen. 

En målpunkt skulle kunna vara ett fl ytande 
hotell, permanent kajplats för något äldre 
fartyg, restaurang eller annat som kan bidra 
till att förlänga besökssäsongen.

De parkeringsplatser som fi nns längs kajen 
bör märkas ut tydligare. Parkeringsplatserna 
vid Cronhamnsplan fi ck ny markbeläggning 
våren 2017. Markbeläggningen med grus och 
natursten förstärker platsens karaktär och 
kulturhistoriska värde.

Sjömacken i Österhamnen bidrar till den 
skärgårdsmiljö som är en del av Vaxholms 
identitet. Den genererar ett rikt och varierat 
båtliv vilket är positivt för besökare. Samtidigt 
är det en farlig verksamhet som ligger mitt 
i stadskärnan. Lämplig placering inklusive 
befi ntlig föreslås utredas mer. En annan 
placering skulle minska antalet fritidsbåtar 
som trafi kerar Västra Kastellsundet. 

Sektion vid nytt färjeläge i Österhamnen. 

Området kring 
färjeläget har 
iordningställts 
med bänkar och 
belysning.

En ny färjeled 
har etablerats 
mellan Vaxön och 
Vaxholmen.

I norra delen av 
Österhamnen 
kan skapas 
plats för nya 
verksamheter..

Förslag till utveckling av Österhamnen

Batteriparken

Cronham
ns

plan

Vaxholms 
kastell

Vaxholmen

Västra Kastellsundet

S
trandgatan
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VÄSTERHAMNEN

Gästhamnen har en central funktion i 
Vaxholm, många gör tillfälliga stopp inför 
seglatser ut i skärgården, medan andra 
stannar fl era nätter i hamn. 

Gästhamnen rymmer ca 130 båtplatser 
vilka är fördelade längs kajen och på två 
fl ytbryggor.  

I den inre delen av hamnen är djupet 0,5-1 
meter, i den yttre delen vid piren är djupet 
ca 5 meter. Kommunen äger hamnen och 
en entreprenör driver gästhamnen. Servicen 
omfattar servering, dusch/WC för besökande 
samt latrintömning för fritidsbåtar. Denna 
service inrymms i enkla envåningsbyggnader i 
hamnens västra del, mot färjeplan. 

Sommartid säljs kläder med mera i bodar 
vid hamnen. Bodarna fyller en funktion 
genom att avskärma färjeläget visuellt och 
bullermässigt.

Bild från Pampas marina, Solna stad

Vaxholms gästhamn. S

Servicebyggnad och bodar i Vaxholms gästhamn
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Förslag till utveckling och förnyelse
Detta är ett av de områden som kommer 
utredas mer i kommande detaljplanearbete. 

Det fi nns goda förutsättningar att utveckla 
gästhamnen och dess verksamheter. En 
möjlighet är att utveckla gästhamnen med en 
större restaurang och med mer service och 
kompletterande marina verksamheter. 

Förslagsvis omdisponeras gästhamnen för att 
kunna rymma ytterligare verksamheter.

I den inre delen av hamnen skulle det kunna 
prövas om det är möjligt att uppföra en eller 
fl era byggnader längs kajen, byggnader 
som kragar ut över vattnet eller delvis är 
placerade i vattnet. En tvåvåningsbyggnad i 
trä längs med kajen skulle kunna innehålla 
lokaler för handel, service till gästhamnen. 
Den försäljning som i dag sker i bodar skulle 
kunna etableras i en ny byggnad istället.

Längs piren ligger tidvis större båtar, om 
Söderhamnen omdisponerades skulle dessa 
istället kunna angöra den västra delen av 
Söderhamnen, vilket skulle bidra till att 
etablera Söderhamnen som hamntorg.

Latrintömningen i hamnen är en viktig 
verksamhet.

Ny bebyggelse 
vid gästhamnen 
skulle kunna  
inrymma nya  
verksamheter med 
marin anknytning.

Ny bebyggelse 
på Matrosen 14 
kan bidra till 
ökat folkliv vid 
Västerhamnen.

Förslag till utveckling av Västerhamnen.

Västerhamnen

Färjeplan

Matrosen 14
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FÄRJEPLAN/VÄSTERHAMNSPLAN

Färjeplan är en viktig trafi kknutpunkt i 
Vaxholm. Vaxholmsleden, som utgår från 
färjeplan, trafi keras med två färjor av 
Färjerederiet. De boende på Rindö passerar 
här vid färd till stadskärnan eller vid vidare 
färd mot Stockholm. 

Av trafi ken på Vaxholmsleden är ca 15 % 
genomfartstrafi k. 

Färjeplan domineras av kömagasinet 
till Rindöfärjan. Fyra köfält i bredd samt 
uppställningsplatser för turistbussar och 
ett vänstersvängande körfält gör att hela 
området består av hårdgjorda asfaltsytor. 

Färjeplan avskärmas visuellt från 

Västerhamnen av ett antal bodar. På andra 
sidan färjeplan ligger bland annat en byggnad 
som används av Trafi kverket som vaktstuga 
för färjeleden. Fastigheten och byggnaden 
ägs av Vaxholms stad. 

I dagsläget är det endast ett fåtal bussturer 
från Rindö som följer med färjan över sundet. 
I de fl esta fall måste därför bussresenärerna 
på Rindö byta buss vid vidare färd. De 
får då kliva ur bussen, gå ombord på 
färjan och därefter gå till busshållplatsen 
Västerhamnsplan och invänta ny buss. Dessa 
relativt obekvämma förutsättningar  kan 
antas påverka bussresandet negativt. 

Förslag till utveckling och förnyelse
Färjeplan hanterar idag stora mängder trafi k 
och det är viktigt att säkerheten för alla 
trafi kanter säkerställs. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter att 
utreda området i dialog med alla aktörer. 
Det gäller både befi ntlig disponering, samt 
möjlig omdisponering av färjeplan, inklusive 
uppställningen av turistbussar, uppställning 
av SL-bussar, kömagasinet, eventuell 
sjömack, samt möjlighet till nya båtplatser för 
boende på öar utan fast förbindelse.

En omdisposition av färjeplan skulle 
möjliggöra en busshållplats direkt vid 
färjeläget. 

Uppställning av turistbussar utreds vidare.

Uppställning av SLs bussar skulle kunna ske 
på färjeplans östra sida. Av- och påstigande 
skulle då gå trottoaren fram till färjan. 
Personallokaler för busschaufförerna samt 
disposition av kömagasin måste vid detta 
förslag utredas mer.

I anslutning till färjeplan och ny busshållplats 
skulle det vara lämpligt med båtplatser 
för boende på öar utan fast förbindelse. 
Idag fi nns ett antal sådana kajplatser i 
Västerhamnen. 

Färjeplan i Vaxholm, sett från färjeläget.
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Läget för båtplatser väster om färjeplan i 
närheten av farled och färjeläger behöver 
ses över ytterligare med hänsyn till 
trafi ksäkerheten. Sydvästläget gör också att 
området är utsatt för vågor och vind.

Det kan fi nnas behov av att ordna någon form 
av vågbrytare för att minska störningar. 

Vid en omdisposition av färjeplan bör 
gestaltningen av området ses över. Färjeplan 
är en offentlig miljö som används dagligen 
av många Vaxholmare. Med relativt enkla 
medel bör det vara möjligt att göra området 
trivsammare utan att påverka funktionen.

Färjeläget sett från väster.

Nya kajplatser 
för de boende på 
öarna i Vaxholm 
skulle kunna 
ordnas vid 
färjeplan.

Färjeplan kan 
omdisponeras för 
att möjliggöra en 
ny busshållplats.

 

Förslag till utveckling av färjeplan/ Västerhamnsplan.

Västerhamnen

Färjeplan/
Västerhamnsplan
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RIKTLINJER FÖR GESTALTNING
Enligt kommunens översiktsplan ska 
parkmiljöer och stadsrum locka till möten 
och aktiviteter och ge möjlighet till lek och 
rekreation som kan främja hälsa och social 
aktivitet samt en plats för undervisning. 

De ska utformas med olika typer av karaktär 
och funktioner som gör dem tillgängliga 
och erbjuder lek och aktiviteter för olika 
grupper. De ska upplevas trygga samt vara 
lättillgängliga. 

Gator och torg ska utformas så att de 
förstärker Vaxholms karaktär och skapar 
sammanhängande stråk och attraktiva 
mötesplatser.

I arbetet med gestaltningen av den offentliga 
miljön bör man eftersträva att skapa 
ett starkt helhetsintryck. Platserna och 
stråken bör defi niereas. Genom att hitta 
gemensamma nämnare i kulör, material och/
eller formspråk kan man på ett enkelt sätt 
binda samman stråk och förstärka platser.

De kulturhistoriska värdena och miljöerna 
bör defi nieras och förvaltas i arbetet med  
gestaltningen av den offentliga miljön.

Gestaltningen av kajområdet bör även knyta 
an till och binda samman stråk och platser i 
intilliggande områden.

Användningen av kajerna varierar mycket 
beroende på årstid. Utformningen bör därför 
möjliggöra fl exibla lösningar för att fungera 
bra över året.

Vid Söderhamnen är det särskilt viktigt 
att beakta Waxholms Hotells placering 
vid Kastellsundet och dess förhållande till 
Kastellet. Likaså är Waxholmsbåtarnas 
placering och läge vid kajen särskilt viktigt 
som en del av kulturmiljön.

Där det ändå anses vara särskilt viktigt 
att avgränsa ytor görs detta med pollare, 
växtlighet eller annat.

Mer plats behövs för gång- och cykeltrafi k i 
gaturummet och fl er parkeringsplatser för 
cykel.

RIKTLINJER 

Förslagsvis utformas området kring 
Söderhamnen mer likt ett torg. Ett torg 
där gränserna mellan gående och biltrafi k 
minimeras. Det resulterar i att bilar och 
bussar sänker hastigheten samtidigt som de 
gående får större ytor att röra sig på. 

Söderhamnen kan bli ett hamntorg där 
sjöfarten blir en ännu tydligare del av den 
offentliga miljön.   

Referensbild: torg/kajområde Strömkajen, Stockholm.

Flygbild Söderhamnen, hotellhörnan och Österhamnen, 
Blom 2015.



35

Grön infrastruktur 
Den växtlighet som fi nns bör ses över. Större 
träd kan vara karaktärsskapande för platsen 
men kan även vara skymmande. Perenner 
och buskar kan bidra till att förstärka viktiga 
stråk, samt förtydliga de olika platsernas 
karaktär.  

Belysning
Belysning av de offentliga miljöerna såsom 
gator, torg och kajer ska utföras så att 
miljöerna upplevs trygga. Särskild omsorg 
bör läggas på belysningen där människor rör 
sig.

Belysningen bidrar till att gestalta de 
offentliga rummen. Belysningen kan lyfta 
fram estetiska kvalitéer i bebyggelse och 
växtlighet. Med rätt ljussättning kan torg och 
parker bli levande miljöer även när det är 
mörkt. Belysning kan till exempel placeras i 
mark för att förstärka stråk eller belysa träd 
underifrån.

I valet av armaturer bör man tänka på 
helheten och eftersträva en enhetlighet 
beträffande formspråk, kulör och material.
Ljusbilden och armaturens utseendet bör 
anpassas för att förstärka de olika platsernas 
karaktär, samt bidra till en helhet och 
förtydliga viktiga stråk. Belysningen ska vara 
energieffektiv.

Belysningsarmaturer vid Strandgatan i Österhamnen.
Dessa armaturer hanterar en ljusbild för både bil- och 
gångtrafi k.

Det fi nns goda exempel på planteringar med 
skärgårdsbetoning som också kan bidra till 
biologisk mångfald och spridningskorridorer 
med tex fjärilsrestaurang. 

Belysningsarmaturer i plantering vid Norrhamnen, 2016.

Träd 
Kajområdet är i huvudsak ett hårdgjort 
område. Värt att nämna är den stora eken i 
rondellen vid Söderhamnsplan, kastanjerna 
som ramar in Söderhamnsplan, samt raderna 
av träd som ramar in Söderhamnen. 

Plantering och stensättning i Österhamnen, 2016.
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Offentlig möblering
Offentliga möbler bör vara i naturmaterial, 
med sittbänkar i trä. I valet av möbler bör 
man tänka på helheten och eftersträva en 
enhetlighet beträffande formspråk, kulör 
och material. Det är också viktigt att ta vara 
på erfarenheter om hållbarhet. Möblerna 
bör bidra till att förstärka viktiga stråk, samt 
förtydliga de olika platsernas karaktär. 

Övrig utrustning
I valet av övrig utrustning så som tex 
papperskorgar, pollare på gata och kaj, 
urnor, cykelställ mm, bör man också tänka 
på helheten och eftersträva en enhetlighet 
beträffande formspråk, kulör och material. 
Att förstärka de olika platsernas karaktär, 
samt bidra till en helhet och förtydliga viktiga 
stråk är viktigt. 

Material och kulör förstärker helhetsintrycket.
Plantering i urna, samt papperskorg i gjutjärn med 
Vaxholms vapen, Hamngatan, respektive Rådhustorget.

Markbeläggning 
Kajen är ett område där såväl bilar som 
lastbilar ska kunna ta sig fram obehindrat. 
Markmaterialen måste därför klara 
dessa belastningar. Naturmaterial i 
markbeläggningarna är att föredra, det 
åldras vackert, är slitstarkt och framförallt 
hållbart. Kostnaderna för anläggningar i 
natursten är initialt högre än till exempel 
marksten.

Förslagsvis fortsätter arbetet med att 
upprusta gator och torg för att förstärka 
Vaxholms karaktäristiska stadskärna. 
Markbeläggningen ska förstärka viktiga stråk  
och förtydliga de olika platsernas karaktär.
 

Parkering 
Gestaltningen av parkering bör anpassas 
till Vaxholms karaktär. Om Söderhamnen 
utformas som ett torg är det viktigt att 
parkeringarna anpassas till detta. Behovet 
av parkering varierar stort över året. För 
att undvika onödig trafi k i stadskärnan och 
underlätta för förstagångsbesökare, bör 
skyltningen och informationen förbättras. 

Referensbild: torg/kajområde/parkering Skeppsholmen, 
Stockholm.

Sittbänkar i trä, Österhamnen, 2016.

Markbeläggning på parkeringen Cronhamnsplan. Gräns i 
natursten mellan olika markbeläggningar, 2017.

Referensbild: gatsten satt i traditionellt bågmönster.
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Skyltning
En översyn av skyltningen i området bör 
göras. Otillåten skyltning bör tas bort. 
En enhetlig skyltning bör eftersträvas. 
Förslagsvis tas ett skyltprogram för 
besöksmål i fram. Detta bör hantera 
besöksmål såväl i allmän som i enskild regi.

Trygghet och tillgänglighet
Vaxholm ska vara tillgängligt för alla, den 
fysiska miljön ska inte begränsa eller hindra 
besökare. De offentliga rummen ska därför 
planeras så att även funktionsnedsatta kan ta 
sig fram obehindrat.

Ytor för gående ska utformas med släta 
material. Lutningar ska undvikas och om så 
är fallet ska rekommenderade längslutning 
under 5 % eftersträvas. Sittplatser för 
återhämtning ska fi nnas på jämna avstånd. 

Den offentliga miljön ska utformas så att 
personer med nedsatt syn ska kunna följa 
naturliga ledstråk. 

Fasader och tydliga kanter som går att följa 
med käpp är viktiga element i stadsmiljön 
för personer med nedsatt syn. Ett annat bra 
sätt att skapa ledstråk är att använda taktila 
plattor.

Tre kulturmiljöer i Vaxholms stadskärna där platsens 
karaktär har förstärkts. 
• Hamn - Västerhamnens bryggpromenad.
• Stad - Rådhustorget, stensättning, iordningställt 

2015.
• Äldre trähusbebyggelse -  Smedsgatan, mark-

beläggning med grus och hantering av dagvatten/
avrinning i natursten, iordningställd 2017.

Viktiga stråk och platser inom och i anslutning till 
programområdet.

Viktiga stråk och platser

Parker i anslutning till programområdet.

Norrhamnen

Gångstråk - primärt
Park

Öster-
hamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Gångstråk - sekundärt

Gångstråk - primärt
Plats

Gångstråk - sekundärt

Batteriparken

Badhusparken

Kastellet

Lägret

Offi cersparken

Ekuddsparken
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PROCESS FÖR GENOMFÖRANDE
Flertalet av de åtgärder som föreslås i 
detta program kan genomföras med stöd av 
gällande planer. En del åtgärder kräver ny 
detaljplan för att möjliggöras.

Upprustning och förnyelse av den offentliga 
miljön kräver ingen ny detaljplan.

Att anlägga färjeläge för linfärja kräver ingen 
ny detaljplan.

Ändrad användning av Hamnpaviljongen 
kräver bygglov, men området bör planläggas 
med ny detaljplan, då gällande plan anger att 
området ska användas för gata.

Ny bebyggelse i Västerhamnen/Gästhamnen 
kan vara möjlig att uppföra med stöd 
av gällande detaljplan. I delar måste ny 
detaljplan till beroende i vilken omfattning 
man vill bebygga området.

Att fl ytta bussuppställning måste utredas 
mer och kräver också överenskommelse 
med Trafi kförvaltningen inom Stockholms 
läns landsting samt överenskommelse med 
Trafi kverket som har rätt till färjeplan med 
stöd i tidigare vägplan.

Ny bebyggelse på eller i anslutning till kajen 
vid Österhamnen kräver ny detaljplan då 
gällande detaljplan anger att området ska 
vara gata, eller hamn för småbåtsändamål.

En ny placering av sjömackar väster om 
färjeplan är möljligt med gällande detaljplan, 
men måste utredas mer med hänsyn till 
bland annat trafi ksäkerhet.

Ny bebyggelse på Matrosen 14 i den 
omfattning som programmet redovisar kräver 
ny detaljplan och utreds då mer i detalj.

Omdisposition av färjeplan kräver ingen 
ny detaljplan men behöver utredas mer. 
Dessutom behövs överenskommelser med 
Trafi kverket och Trafi kförvaltningen inom 
Stockholms läns landsting.

Ny plats för uppställning av bussar kräver 
inte ny detaljplan, men behöver utredas mer. 
Överenskommelse med Trafi kverket kan 
behövas. 

Nya bryggor söder och väster om färjeplan 
kräver ingen ny detaljplan, men måste 
utredas mer med hänsyn till bland annat 
trafi ksäkerhet.

Hantering av materialmöten vid plantering i 
Norrhamnen, iordningställd 2016.
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FORTSATT ARBETE
Nedan redovisas fortsatt arbete för 
genomförande av Vaxholms kajer.

• Omarbetat program godkänns.

• Upprustning och förnyelse av den 
offentliga miljön i kajområdet.

• Detaljplanering av Matrosen 14 inleds

• Detaljplanering av kajområdet inleds.

MILJÖBEDÖMNING 
Enligt reglerna om miljöbedömning av planer 
och program i miljöbalkens 6 kap och i plan- 
och bygglagens 4 kap ska det genomföras 
en miljöbedömning av planer och program 
för att utreda planen eller programmets 
miljöpåverkan. Om planen eller programmet 
antas få en betydande miljöpåverkan ska 
en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen 
4 kap 34 § fi nns det ett antal verksamheter 
som alltid ska miljöbedömas, däribland fi nns 
fritidsbåtshamnar. 

En miljökonsekvensbeskrivning har därför 
upprättats för programmet. 

PLANERINGSUNDERLAG
Vaxholm 2030 Översiktsplan för Vaxholm, 
2013

Vaxholms stads kommunövergripande mål 
(Kommunfullmäktige)

Grönplan, godkänd av Vaxholms stads arbets- 
och planeringsutskott i september 2006

Kulturmiljö: befi ntliga inventeringar, 
bevarandeplan (1979) m.fl .

Stockholm Nordost! En vision för 
tillväxt 2010-2040, Framtid Framgång 
Framkomlighet

Riskanalys för väg 274 genom Vaxholm, 
Brandskyddslaget, November 2012

Regional utvecklingsplan för 
Stockholmregionen, RUFS 2010

Riskanalys för Vaxholms kajer, WSP, 2013

Stockholm – varmare, blötare, klimat- och 
sårbarhetsanalys för Stockholms län, 
Rapport 2011:28

Delregional utvecklingsplan för Stockholms 
kust- och skärgård, 2008

Åtgärdsvalsstudie, väg 274, 2013.

Naturvärdesbedömning av Vaxholms 
kustvatten, AquaBiota Water Research, 2014

Miljökonsekvensbeskrivning 2015.


