Grönplan för Vaxholms stad

Förord

Sammanfattning

En stad är mer än sina hus. Det är också rummen mellan husen, vägarna,
torgen och de gröna områdena som formar en stad. Vaxholms stad är inne
i en expansiv fas och det är då viktigt att även planera för den gröna miljön,
så att dess värden inte går förlorade. Syftet med grönplanen är att den ska
fungera som ett underlag för framtida planering.

Det finns stor tillgång på tätortsnära natur i Vaxholms stad och denna
närhet till naturen är något unikt som bör tas till vara och inte slumpmässigt
förgås av ogenomtänkt stadsplanering.
Syftet med grönplanen är att kartlägga och informera om Vaxholms tätorts
närgrönområden, dvs. på Kullön, Vaxön och i Tenöområdet, samt att
värdera och utarbeta mål och riktlinjer för utvecklingen av grönområdena.

Grönplanen utarbetades under hösten 2005 av Sofia Brydolf,
landskapsarkitektstuderande under handledning av Susanne Edén,
stadsarkitekt.
Kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott
beslutade i september 2006 att godkänna
planeringsunderlag.
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Vaxholms
grönplanen

stad
som

Grönplanen baseras på tre grundutredningar som redovisar
grönområdenas ekologiska, rekreativa och kulturhistoriska värden. Dessa
utredningar visar att det är de större parkerna och naturmarkerna samt de
områden som ingår i ett grönt nätverk, en så kallad grön länk, som är
särskilt värdefulla. Stora naturområden, där man som besökare kommer på
avstånd från bebyggelse och trafikerade vägar, är betydelsefulla eftersom
tysta områden är en bristvara i hela storstadsregionen och de gröna
länkarna är viktiga både för det rörliga friluftslivet och för djur- och växtlivet.
Många delar av de gröna länkarna är dock svårframkomliga då de har ett
bristfälligt stignät.
Utredningarna visar också att många av de kulturhistoriskt betydelsefulla
grönområdena är svåra att uppfatta och att till följd av bristande
ekonomiska resurser samt låg prioritering saknar Vaxholms stads parker
variation i utformning, funktion och vegetation.
För att grönområdena i Vaxholms stads tätbebyggda områden också i
framtiden ska ha ett stort rekreativt värde bör man i ett tidigt skede i
planeringen värna om den gröna strukturen. Sammanhängande
grönområden, så kallade gröna länkar, som är tillgängliga för allmänheten
har ett mycket stort värde både sett ur en rekreativ och en ekologisk
synvinkel.
Utöver att värna om kommunens gröna länkar föreslås även en utveckling
av stignätet där det är bristfälligt, uppmärksamma de kulturhistoriska
miljöerna med hjälp av skötselplan och information i form av skyltar och
broschyrer samt att se över Vaxöns parker och sätta upp en realistisk plan
för dessa.
Denna grönplan kommer inte att fungera som en självständig
markanvändningsplan utan som ett underlag till översikts- och detaljplaner
där avvägningar i så fall görs mot andra intressen.
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Kapitel 1 - Inledning
Betyder naturen något för oss människor? På den frågan svarar nog de
flesta ja, men få är nog medvetna om hur viktig naturen faktiskt är för vårt
välbefinnande. Människan mår bra av grönska och forskning visar att
kontakten med grönområden både ökar vår fysiska och psykiska hälsa.
Minskad stress, ökad koncentrationsförmåga och kortare tid för läkning av
sjukdomar är bara några av de effekter en vistelse i, men även åsynen av,
ett grönområde har på oss människor. Men utöver grönområdenas inverkan
på vår hälsa är de även viktiga för stadsbilden samt stadens flora och fauna
och det är därför viktigt att inte bortse från stadens gröna oaser då man
planerar en stad.

1. Bakgrund
Vad är en grönplan?
Syftet med grönplanen är att kartlägga och informera om Vaxholms tätorts
närgrönområden, dvs. på Kullön, Vaxön och i Tenöområdet, och utifrån
detta kunskapsunderlag värdera och utarbeta mål och riktlinjer för
utvecklingen av grönområdena.
Grönplanen belyser värdena för Vaxholms tätorts närgrönområden, utifrån
en ekologisk, rekreativ och kulturhistorisk utgångspunkt.

’Idag är trycket på städerna stort, vi ser en urbaniseringsvåg liknande den
på 60-talet. Under perioder av högkonjunktur, som nu, blir
exploateringstrycket på grönområden i städer stort och den tätortsnära
naturen behöver därför skyddas. Det finns en risk att stadsmänniskan
kommer att bli isolerad från naturen om den inte finns nära där människor
bor. För att skapa engagemang för natur- och miljöfrågor måste en känsla
för naturen finnas, som man bara får av egna naturupplevelser. Naturen är
också viktig av rent medicinska skäl. Det är vetenskapligt bevisat att natur
har en positiv inverkan på hälsan’.
Göran Enander, SNF
Vaxholms stad är en liten idyll i Stockholms inre skärgård som omfattar 64
öar samt den gröna halvön Bogesundslandet. Hälften av kommunens
10 000 invånare bor på huvudön Vaxön. Kommunen karaktäriseras av de
många öarna, den vackra skärgårdsnaturen och den pittoreska
bebyggelsen.
Många av öarna är starkt kuperade och stora delar av ytan upptas av
hällmarker med tallskog.
Var man än befinner sig i Vaxholm är naturen och havet nära. Vad man än
vill besöka, allt från den mörka, vilda granskogen, till den öppna
strandplatsen och den välklippta parkgräsmattan, så finns det nära till
hands. Denna närhet till naturen är något unikt som bör tas till vara och inte
slumpmässigt förgås av ogenomtänkt stadsplanering.

Grönplanen omfattar Kullön, Vaxön och Tenöområdet i Vaxholms stad.
Grönplanen är uppdelad i två delar. I den första delen kartläggs och
beskrivs grönområdena med hjälp av planer, text och fotografier och i den
andra delen värderas grönområdena utifrån en ekologisk, rekreativ och
kulturhistorisk vinkel och mål och riktlinjer för områdena framställs. Innan
varje värderingsavsnitt beskrivs först metoden för värderingen och hela
delen avslutas med en sammanlagd värdering där alla tre utredningarna
beaktas.
Planen kommer inte att fungera som en självständig markanvändningsplan
utan som ett underlag till översikts- och detaljplaner där avvägningar i så
fall görs mot andra intressen.
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Varför behövs en grönplan?
En stad är mer än sina hus. Det är också rummen mellan husen, vägarna,
parkerna och torgen, som formar en stad. Är staden grön med parker och
sammanhängande grönstruktur bidrar detta till god livsmiljö för stadens
invånare och förbättrar stadens identitet och skönhet. Grönområden i
tätorten är viktiga för stadsbilden och för stadens flora och fauna och
forskning visar även att parker och naturmarker har en positiv inverkan på
vår hälsa. Det är därför viktigt att inte bortse från de gröna kvaliteterna då
en stad planeras, och denna grönplan är ett hjälpmedel i denna
planeringsprocess.
Det finns både nationella, regionala och lokala bestämmelser och riktlinjer
för hur den gröna strukturen ska behandlas i den fysiska planeringen.

Nationella mål
År 1999, antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål som inriktar sig på att:
• främja människors hälsa
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• trygga en god hushållning med naturresurserna
Syftet med miljökvalitetsmålen är att förbättra miljön till nästa generation,
vilket betyder att alla viktiga åtgärder som krävs för att uppnå de olika
målen ska vara genomförda till år 2020.
De 15 miljökvalitetsmålen är:
• Begränsad miljöpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag

•
•
•
•
•
•
•

Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö

I november 2005 antogs ännu ett miljökvalitetsmål:
• Ett rikt växt- och djurliv
För att uppnå målet God bebyggd miljö finns 10 delmål uppsatta, varav ett
lyder:
Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande
grundas på program och strategier för:
• Hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och
utvecklas
• Hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära
områden skall bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord
yta inte ökas.

Regionala mål i Stockholms län
I Stockholms län Miljövårdsprogram 2000 finns 15 regionala miljömål
uppsatta som är anpassade efter de nationella målen med hänsyn till länets
förutsättningar.
Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort en översyn av de regionala
miljökvalitetsmål och förslagen har varit ute på en bred remiss i länet och
för närvarande (januari 2006) pågår en slutlig bearbetning utifrån de
inkomna synpunkterna. De nya reviderade miljökvalitetsmålen planeras bli
officiella i februari 2006.
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Lokala mål i Vaxholms stad

Definition av begrepp

Då det gäller miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö har kommuner och
länsstyrelser en viktig roll för att målet ska kunna uppnås.
1997 antog Vaxholms stad en lokal Agenda 21-plan, som reviderades år
2004. I denna plan, Hållbara Vaxholm – Visioner, mål och åtgärder för år
2005-2006, finns en vision med mål och riktlinjer för hur Vaxholms stad kan
bli ett miljövänligare samhälle.
I planen behandlas följande mål för hur en god bebyggd miljö ska uppnås:

Begreppet grönområde används här som en samlad benämning på all mark
som inte är bebyggd eller på annat sätt är hårdgjord.
För att underlätta kartläggningen har grönområdena i första hand delats
upp i två olika underkategorier; park och naturmark.
Med park menas här den mark som präglas och formas av oss människor,
till exempel stadsparker och klippta gräsmattor.
Med naturmark menas här den mark som präglas av naturen och som inte
mer än nödvändigt formas och sköts av människan, till exempel skogen,
ängen och stranden.
Grönområden som ligger i anslutning till varandra bildar tillsammans en
grön länk.

• Värdefulla natur- och kulturmiljöområden ska bevaras och inom
de bebyggda områdena ska stor hänsyn tas till de kulturhistoriska
värdena.
• Friluftslivets intressen ska alltid beaktas.
• Bevara
nuvarande
jordoch
skogsbruksmark
samt
landskapsvärden.
• Undvik exploatering av värdefulla biotoper och känsliga
skogsområden, även i bebyggelsenära miljöer.
• Nyexploatering av bostadsbebyggelse bör i första hand förläggas
i anslutning till redan bebyggda områden för att spara orörd natur
och hushålla med samhällets resurser. Dock bör närgrönområden
sparas.
• Hänsyn ska tas till den biologiska mångfalden vid fysisk planering.
I Vaxholms stads översiktsplan (1990) tas följande mål upp:
• Park- och grönområde inom respektive delområde i kommunen
behöver säkerställas.
• Kommunen skall, i samråd med föreningsliv och skola, skapa de
fysiska och ekonomiska förutsättningarna för ett rikt och varierat
friluftsliv i alla delar av kommunen.

Naturmark

Denna grönplan kan ses som ett av flera delmål som krävs för att uppnå de
nationella, regionala och lokala målen.
Avgränsning
Grönplanen behandlar kommunala och statliga grönområden, dock inte
trädgårdar, skolgårdar eller enskilda träd.

Parkmark
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2. Beskrivning av Vaxholms tätortsnära grönområden



Parkmark
Vid kartläggningen indelas parkerna efter en, i andra kommuner,
vedertagen
modell
där
de
klassificeras
efter
storlek
och
användningsområde. Denna modell gör det lättare att urskilja vilka olika
typer av parker det finns i Vaxholm. Att parkerna både delas in efter dess
storlek och funktion och inte enbart efter dess funktion beror på att arean
har en stor betydelse för parkens rekreativa möjligheter. Ju större parken är
desto större möjligheter har den att kunna uppfylla olika människors olika
önskningar. En liten park kan inte både tillfredsställa den som söker
enskildhet och ro samtidigt som den tillgodoser en grupp med barn som vill
leka.
Vid indelningen av parkerna skiljer man mellan tre olika parktyper stadsdelspark, kvarterspark och gröning, där stadsdelsparken är störst och
gröningen är minst.


Stadsdelspark - Stadsdelsparken är medelstor och
mångfunktionell och fungerar ofta som en viktig grön
mötesplats i staden.
Storlek: 5-10ha
Både Johannesbergparken och Lägret kan klassas som
mångfunktionella parker, men Lägret, som till ytan bara uppgår
till 2 ha, är alldeles för liten för att kunna benämnas som en
stadsdelspark.
•



Johannesberg (1)

Gröning – Gröningen är en liten park eller offentlig grönyta
som tillsammans med kvartersparken kompletterar bostadens
och kvartersgårdens grönytor.
Storlek: 0,2-1ha
•
•
•
•
•
•
•

Batteriet (3)
Officersparken (4)
Ekuddsparken (5)
Ullbergs park (6)
Byggmästaren(7)
Rydbolund (8)
Blåsippan (9)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eriksö (A)
Kulla (B)
Tallarö, Petersberg, Fredriksberg (C)
Myrholmen och Blynäs (D)
Blynäshagen (E)
Skutvik (F)
Norrberget (G)
Framnäshagen (H)
Kullön (I)
Tenö (J)

Naturmark

Naturen på Vaxön, Kullön och i Tenöområdet domineras liksom resten av
Stockholms skärgård av hällmarksbarrskog, här och var med stora inslag
av lövträd som bland annat ek, björk och al.

Kvarterspark – Kvartersparken är en lite mindre, men också
centralt belägen park, med en oftast viktig social funktion.
Storlek: 1-5ha
•

Lägret (2)
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Vaxön
Naturmark

A - Eriksö
Eriksö är ett 29 ha stort skogsbevuxet och kuperat friluftsområde på
Vaxöns västra del. En gång i tiden var detta område en friliggande ö, därav
namnet, men är nu på grund av uppfyllnad och landhöjning en del av
Vaxön. Blandbarrskog, med tall och gran, och med stora inslag av lövträd,
bland annat al, ek, bok, lind och björk, är den dominerande naturtypen. Den
långa kuststräcka består till stor del av sankmark och i områdets östra del
finns en liten, liten, men Vaxöns enda, sjö.
Här finns en 2 km lång upplyst motionsslinga, sjösportcentrum,
campingplats, fritidsstugor, pulkabacke och bad- och grillplatser. Hela
Eriksö är i Vaxholms stads översiktsplan, 1990, klassat som ett område
med lokalt intresse för rörligt friluftsliv.
Området, som flitigt används av Vaxholmsbor, skolor och dagis både
sommar som vinter, ligger avskilt från både tät bebyggelse och större
trafikerade vägar.
Hela området är inte tillgängligt för alla under sommarhalvåret, då en del av
området används som camping på somrarna.
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B - Kulla
Kulla är ett bostadsområde där bebyggelsen gruppvis ligger inbäddad i
naturmiljön. Naturen präglas av kuperad hälltallskog och bebyggelsen
består av flerfamiljshus och radhus. Här är vackert och kuperat och vid
kustlinjen sluttar stenhällarna brant ner mot vattnet. Kulla nyttjas mest av
boende i området och detta beror sannolikt på tillgängligheten. Terrängen
gör att området, och då speciellt kustremsan, är ganska svårvandrad, och
här finns heller inte så många stigar att tillgå. Östra delen av området ligger
nära Stockholmsvägen och är därför stört av buller.
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C - Fredriksberg/Petersberg/Tallarö
Området påminner mycket om Kulla, både till natur och till bebyggelse, men
till ytan är det betydligt större. Liksom Kulla är det kuperat och
bostadsbebyggelse har gruppvis sprängts in i hällmarktallskogen. Längs
med områdets södra kustlinje blandas tallarna här och var av grupper av
björk. Här finns en höjd, galgberget, med en vacker utsiktsplats och en
naturstig som börjar i områdets västra del följer strandlinjen österut och
slutar först då Vaxöns tätortsbebyggelse tar vid. Denna vandringsled är
flitigt använd av Vaxholms invånare, både av de som bor i och utanför
området. Stigen gör det möjligt att ta sig från Vaxöns centrala och mer
bebyggda delar nästan ända fram till friluftsområdet Eriksö, utan att behöva
korsa större vägar och bebyggelse. Men dessvärre är naturstigen inte
förbunden med Eriksö, utan det är nödvändigt att ta sig igenom ett
bostadsområde för att komma ända fram, vilket egentligen inte hade varit
nödvändigt om leden hade förlängts.
Ungefär hälften av bostadsbebyggelsen i området består av flerfamiljshus
och saknar därmed tillgång till egen trädgård, vilket gör att området också
sannolikt används flitigt av boende i området.
Den varierande topografin och närheten till vattnet gör det spännande för
både lek och promenader.
Den norra delen av området angränsar till Stockholmsvägen.
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D - Myrholmen /Blynäs
Myrholmen är ett vackert och kuperat hälltallskogsområde men som på
grund av den angränsande Stockholmsvägen både är svårtillgänglig och
bullerstört. En gång i tiden var Myrholmen en ö, men är efter uppfyllningen
på 60-talet en del av Vaxön.
Blynäs består av två olika naturtyper; hällmarktallskog och
lövträdsvegetation.
På Blynäsudden är delar av marken sank, och här växer vackra och stora
lövträd som al, bok, björk och asp. Här finns också en gammal trädgård,
Blynäsgårdens trädgård, med fruktträd och klippt gräsmatta.
I övriga delar av området växer hällmarktallskog.
Myrholmen och Blynäs bildar tillsammans en av Vaxöns tre gröna länkar
som gör det möjligt att gå mellan Kullön till Vaxholms centrum genom
grönområden.
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E - Blynäshagen
Blynäshagen är ett kuperat hälltallskogsområde beläget mitt på Vaxön,
insprängt mellan bostadsområden, Nya kyrkogården och ett
industriområde. De bostäder som angränsar till området består både av
friliggande villor med tillgång till egna trädgårdar och flerfamiljshus utan
privata tomter. I närheten ligger också Pålsundsskolan. Detta läge, både
närheten till skolan och närheten till bostäder utan egna trädgårdar, har
betydelse för nyttjandet av området. Blynäshagen används bland annat
som lek-, promenad- och genområde.
Blynäshagen ingår i en av Vaxöns tre gröna länkar.
51000 kvm = 5 ha
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F - Skutvikshagen
Stora delar av den östra sidan av Vaxöns kustremsa är exploaterad, och
endast få områden, varav ett är Skutvikshagen, kantas strandlinjen av
naturmark. Området är kuperat och täckt av hällmarktallskog.
Skutvikshagen har endast ett fåtal småstigar vilket gör det svårt att
promenera runt i området.
Här finns Kolerakyrkogården, en sten som rests till minne av de som gick
under för koleraepidemin som härjade i Sverige under 1800-talet.
Skutvikshagen bildar tillsammans med Nya kyrkogården och Blynäshagen
ett stort sammanhängande grönområde. Detta grönområde genomkorsas
av Eriksövägen som ligger i södra kanten av Skutvikshagen, och störs
därför ibland av trafikbuller.
Stora delar av naturmarken i Skutvikshagen är planlagd för bland annat
industri, hamn och parkering, vilket betyder att mycket av den naturmark
som finns idag försvinner vid genomförandet av planerna.

Skutvikshagen idag

Detaljplan 197

Detaljplan 304
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G - Norrberget

H – Framnäshagen

Liksom Skutvikshagen är även Norrberget ett oexploaterad skogsbeklätt
naturområde vid vattnet. Kustremsan består av stenhällar som sluttar brant
ner mot vattnet där det växer enstaka buskar och träd. I anslutning till
Norrberget ligger Norrbergsskolan/Lillstugan, äldreboendet Lägerbacken
samt villabebyggelse. Till skillnad från Skutvikshagen växer här inte tall
utan lövklädda buskar och träd som nyponrosor, al, asp, ek, ask, björk och
lönn. Norrberget är på grund av stenhällarna mycket kuperat och
svårpromenerat, vilket inte alltid är negativt. Vistelsen blir mer spännande
då man tvingas klättra upp och ner på stenhällar för att komma någonstans.
Här finns en badplats och området ligger långt ifrån större trafikerade
vägar.

Framnäshagen är en av Vaxholms tätorts till ytan minsta, men också mest
centrala, naturmark. Området domineras av blandskog med bland annat tall
och ek. Mitt i Framnäshagen tornar ett gammalt vattentorn i tegel upp sig,
som idag mist sin ursprungliga funktion och istället är en privat bostad.
Både villabebyggelse, skolor, dagis, äldrebostäder och andra offentliga
byggnader angränsar till området.
Framnäshagen är den enda centrala naturmarken som ligger mitt i bland
bebyggelsen och är viktig för stadsbilden.
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Parkmark
Stadsdelspark
Johannesberg
Johannesberg, Vaxholms stads största park har både stora öppna gräsytor
och tät träd- och buskvegetation. Parken, som fram till 1974 tillhörde KAstaben och innan dess inte var öppen var allmänheten, är belägen precis
vid vattnet och här finns både badplats och båtbryggor. Mitt i parken,
omringad och skyddad av träd och buskar ligger en lekplats och den före
detta officersvillan som numera är en Montessoriskola. I direkt anslutning till
parken ligger även högstadieskolan Söderfjärdsskolan.
Parken används mycket av både barn och vuxna, och då speciellt på
somrarna, då den är en naturlig mötesplats för de som vill bada, spela
brännboll, ha picknick mm. De närliggande parkeringsplatserna,
Vaxholmsbåtsbryggan underlättar tillgängligheten för besökarna. Under
sommaren 2005 sattes här upp en uteteater med föreställningar under
turistsäsongen.
Parken ligger skyddad från större trafikerade vägar.
48000 kvm = 5 ha
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Grannskapspark
Lägret
Lägret är en central och mångfunktionell park som erbjuder aktiviteter till de
flesta åldersgrupper. Här finns både lekplats, boulebana, tennisbana,
minigolfbana och en asfalterad plan som används till skateboard, inlines
och cykling.
Lägret ett en öppen park med en stor och välklippt gräsmatta och träd
planterade i grupper och rader. Övrig vegetation som buskar och blommor
finns inte.
Parken som används flitigt av både barn och vuxna, är den självklara
samlingspunkten vid fest. Det är här cirkustälten slås upp,
midsommarstången reses och festivalerna arrangeras. Både skola och
dagis ligger i direkt anslutning till parken.
I Lägrets norra del går Hamngatan och dess södra del gränsar till
Kungsgatan vilket bidrar till bullerstörningar.
Lägret är en före detta militär exercisplats och blev först en allmän park
efter andra världskriget då Lägret fungerade som potatisåker.
21000 kvm = 2 ha

Skala 1:2500
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Gröning
Batteriet
Batteriet är ett litet parkområde med badplats och är en välbevarad och
kulturhistorisk värdefull försvarsanläggning från 1800-talet. Batteriet är
tillsammans med hela Vaxholms äldre del klassat som riksintresse för
kulturmiljö. Parken ligger i den gamla delen av Vaxholm och angränsar till
pittoreska sekelskifteshus, långt ifrån vägar och trafik.

Officersparken
Officersparken är den park som ligger närmast Vaxholms centrum och den
anlades vid sekelskiftet 1800/1900 då kronan köpte in de två sommarvillor
som ligger vid sidan av parken. Villorna blev då officersbostäder, och i
samma tidsveva byggdes också den stora officersbyggnaden.
Parken, som enligt Bevarandeplan för Vaxholm har stort miljövärde, har
många stora, vackra träd och fin gräsplan. Parken är dessvärre inte så
inbjudande då den inte har så många stigar, är nedsänkt och saknar
belysning. Detta gör den svårtillgänglig för allmänheten och parken
används mest på vintern, till pulkaåkning.
Längs med parken går Parkgatan, vilket både bidrar till att parken störs av
buller samt en visuell negativ effekt.
Officersparken bildar tillsammans med Lägret och Norrbergsparken det
gröna stråk som skiljer den ursprungliga stadsdelen från den nyare (1800tal) delen.
För att få bukt med en del av det parkeringskaos som råder under
sommarhalvåret planeras en ny parkering i parkens södra del under våren
2006. Se plan.
0,7 ha
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Ullbergs park
Ullbergs park är en liten park där hälften av ytan tas upp av en stor lekplats.
Vaxholms öppna förskola och Montessoriförskola ligger precis bredvid och
parken ligger också i direkt anslutning till naturområdet Framnäshagen. Här
finns bland annat ett valnötsträd Längs med parkens södra sida går
Kungsgatan, vilket bidrar till bullerstörningar.
5700 kvm = 0,6 ha

Ekuddsparken
Ekuddsparken är en liten park som ligger i direkt anslutning till vattnet. Mitt i
parken ligger ett före detta roddhus, ritat av arkitekten Cyrillus Johansson.
Parken, i synnerhet den södra delen som används till parkering, har stor
potential, som idag inte utnyttjas fullt ut, men detta kan förbättras. Parken
angränsar till villabebyggelse och ligger ångt ifrån större trafikerade vägar.
Bostadshus planeras eventuellt att byggas i den norra delen.
5500 kvm = 0,5 ha

Skala 1:25000
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Byggmästaren
Liten grön offentlig yta i villabebyggelse med klippt gräsmatta och tre stora
träd, pil, ask och lind. I detaljplanen över området från 1958, är parken
planlagd som område för reningsverk, vilket förmodligen är inaktuellt idag.

Blåsippan
Parken i kvarteret Blåsippan är ett litet parkområde med klippt gräsmatta
och havsutsikt. Här finns varken träd, buskar, bänkar eller belysning och
används mest som en genväg från och till Kullön via Myrholmen. Parken
omringas av lövträdsvegetation och bostadsbebyggelse.

Rydbolund
Denna offentliga och lilla grönyta ligger väl inbäddad mellan
villabebyggelse. Området, som endast består av en klippt gräsmatta,
uppfattas inte som offentlig för den som inte känner till det. För att besöka
platsen krävs först att man går in mellan två villatomter vilket ger känslan av
att man är inne i någon annans trädgård. I parken finns en liten grillplats
och en privat gungställning är uppställd. Parken är väl skyddad både från
trafik och insyn från vägen.
I detaljplanen från 1968 är området planlagd som allmän plats.
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Kullön
Stora delar av Kullön präglas av tät blandbarrskog som på vissa ställen har
stora inslag av lövträd, bland annat al, ek och lind. Kustremsan består till
stora delar av sankmark och här växer mycket lövträd, mest al. På Kullön
finns även öppna kulturlandskap i form av äldre jordbruksmark, hagmark
och ängsmark, vilka är rester från den tid då endast två gårdar fanns på ön,
Söderkulla och Norrkulla gård. Idag finns det inget jordbruk kvar på ön och
många nya bostäder har på senare tid byggts här. Dessa ekologiska
bostäder är byggda i kvarter med naturmark emellan och är panerade för
att smälta in i naturomgivningarna.
Västra delen av Kullön är naturreservat med viktiga biotoper och
naturvärden som lövskogslundar, grova ädellövträd och lövträdsrik
barrskog.
Stor del av skogen på Kullön, både den i men också utanför
naturreservatet, är över 100 år gammal. Den västra delen av Kullöns
naturområde ligger långt ifrån större trafikerade vägar och bebyggelse vilket
gör att området är skonat från störande trafikbuller.

22

Grönplan för Vaxholms stad

Tenöområdet
Tenö är en liten del av Bogesundslandet, som är ett av de större
oexploaterade naturområdena i Storstockholmsområdet. På enstaka platser
i Bogesundslandet finns områden med ädellövskog, vilka är områdets mest
värdefulla miljöer. Ett av dessa ädellövsskogsområden ligger vid Tenö,
nämligen Montebelloparken. Annars präglas Tenö, liksom Kullön av
blandad hällmarkbarrskog med stora inslag av lövträd. Här finns mycket
variations- och artrika miljöer och den största delen av skogen är över 60 år
gammal, med det finns även områden med skog som är över 100 år.
Andra kvaliteter som Tenö har är bland annat att skogen är stor och
sammanhängande, ibland också lite trolsk, och att det ligger långt ifrån
bebyggelse och större trafikerade vägar.
Tenö är ett mycket viktigt tätortsnära friluftsområde för Vaxholm, Blå leden
passerar igenom området och där finns även elljusspår, badplats samt en
brukshundklubb och området utnyttjas mycket av Vaxholmsbor, skolor,
dagis, scouter och orienteringsklubben.
Där Tenöbadets parkering idag ligger, låg fram till 1960-talet, Tenö gård.
Då jordbruket lades ner revs gården och idag finns endast ladan och
enstaka fruktträd kvar samt spår av gårdens åkrar och ängar.
I mitten av 1880-talet lät Fritz von Dardel bygga en herrgårdsliknande
sommarbostad i Tenöområdets nordöstra det, som fick namnet Montebello.
Denna herrgård, bestod av en ståtlig huvudbyggnad, köksflygel,
trädgårdsmästarbostad och stall. Allt revs dock i början av 1900-talet och
idag finns endast rester av husgrunden kvar.

23

Grönplan för Vaxholms stad

DEL 2
Metod
För att bedöma värdet av Vaxholms stad närgrönområden har tre olika
utredningar gjorts:
•
•
•

Det ekologiska värdet - hur värdefulla grönområdena är för den
biologiska mångfalden.
Det rekreativa värdet – vilka grönområden som är viktiga och
värdefulla för människorna som bor eller besöker Vaxholm.
Det kulturhistoriska värdet – vilka områden som har en historisk
förankring och därför är betydelsefulla.

Syftet med de olika utredningarna är att genom analyser och inventeringar
belysa grönområdenas värden ur olika synvinklar och utifrån dessa
utredningar visa områdenas kvalitéer, brister samt vilka nya kvalitéer som
kan utvecklas.
Varje avsnitt är uppdelade i följande delar:
Inledning
Lagar och bestämmelser
Metod
• Faktorer som spelar in
• Analys- och inventeringskartor
Värdering
Mål
Strategi
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2.1 Ekologiskt värde
Varför biologisk mångfald?
Stad eller natur? Måste det ena verkligen utesluta det andra? Måste den
som väljer att bo i staden också samtidigt tvingas att välja bort naturen?
Nej, möjligheten att få se en igelkott krypa fram över gräsmattan, att höra
lärkans sång genom det öppna fönstret framåt vårkanten och att känna
doften av multnande löv framåt hösten, är något som vi alla, även
stadsmänniskorna, ska ha. Vikten av att värna om ett rikt djur- och växtliv,
den biologiska mångfalden, i bebyggd miljö poängteras både i den
internationella konventionen om biologisk mångfald från Rio 1992 och i
Plan- och bygglagen (PBL).
Men varför är det så viktigt med biologisk mångfald? I takt med
exploateringen av naturområden ökar, hotas fler djur- och växtarter av
utrotning. Men gör detta verkligen någonting? Är det verkligen så viktigt
med en varierad artrikedom av djur och växter? Åsikterna går här isär,
men alla är överens om att det är jordens djur, växter, svampar, bakterier
och andra mikroorganismer som är den bidragande faktorn till att naturen
fungerar och att många av de mediciner vi har idag finns. Ingen vet vilka
arter som kan försvinna utan att allvarliga miljöstörningar uppstår, om de
nu uppstår, och som också kanske försvårar och fördyrar våra liv. Denna
osäkerhet anser många är ett viktigt argument till varför vi bör värna om
djur- och växtlivet. Helt enkelt för vår egen överlevnads skull.
De flesta av Sveriges invånare bor i städer eller tätorter och det är också
där många har den enda möjligheten att få uppleva djur- och växtliv. Detta
är också en viktig anledning till att måna om naturlivet i staden och bygga
upp samhällen där stad och natur samverkar.
I diskussionen om biologisk mångfald eller ej finns också etiska och
estetiska argument. Har vi som människor rätt till att utrota andra levande
varelser är en av de frågor som då diskuteras.

Bestämmelser och definitioner
Nationella miljökvalitetsmål
Regeringen har antagit 16 miljökvalitetsmål för att förbättra miljön till nästa
generation, vilket betyder att alla viktiga åtgärder som krävs för att uppnå
de olika målen ska vara genomförda till år 2020. 4 av dessa 16
miljökvalitetsmål behandlar den biologiska mångfalden:
•

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar
för friluftsliv värnas.

•

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras.
Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation
och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas
mot ingrepp och andra störningar.

•

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

•

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter
skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet
och välfärd.
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Biotopskydd
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller
som av annan anledning är särskilt skyddsvärda kan enligt miljöbalken
7:11 förklaras som biotopskyddsområde. Inom ett sådant område får det
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.
Skogsvårdsstyrelsen utser och ansvarar för biotopskydd i skogsmark och
för övriga områden ansvarar Länstyrelsen.
Det finns två typer av biotopskydd, dels ett generellt skydd där biotoper
skyddas per automatik, alltså utan att särskilda utredningar krävs, och dels
ett biotopskydd som bara gäller områden där Länsstyrelsen eller
Skogsvårdsstyrelsen fattar ett beslut om att skydd ska gälla.
Följande biotoper skyddas per automatik:
• Alléer
• Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
• Odlingsrösen i jordbruksmark
• Pilevallar
• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
• Stenmurar i jordbruksmark
• Åkerholmar
Det finns inget krav på vare sig Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen eller
kommunerna att biotoperna ska inventeras och pekas ut, varken de som
skyddas generellt eller de som skyddas per automatik. Men för att hotade
djur- och växtarter ska kunna skyddas bör kommunerna göra en
inventering för att få en vetskap om vilka skyddsvärda biotoper som finns.
Status i Vaxholms stad: Det har inte gjorts någon biotopskyddsinventering i
Vaxholms Stad.
ESKO-områden
ESKO-områden, Ekologiskt Särskilt Känsliga Områden, ska enligt
miljöbalken 3:3 skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Det
finns inga krav, men kommunerna bör göra en ESKO-inventering för att få
kännedom om vilka områden som är ekoligiskt känsliga. Finns ingen

sådan inventering finns risken att känsliga ekologiska områden skadas på
grund av bristande kännedom.
Status i Vaxholms stad: Det har inte gjorts någon ESKO-inventering i
Vaxholms Stad.
Naturreservat
För att skydda värdefulla naturområden eller tillgodose behov av friluftsliv
kan områden utses till antingen kommunala eller statliga naturreservat.
Dessa bildas enligt miljöbalken och har samma rättsverkan gentemot
allmänhet och sakägare. Det enda som skiljer dem åt är att kommunen
utser och ansvarar för de kommunala reservaten och länsstyrelsen utser
och ansvarar för de statliga.
Status i Vaxholms Stad: Vaxholms stad har ett kommunalt naturreservat,
Kullö naturreservat, samt ett förslag på ett statligt naturreservat,
Bogesundslandets naturreservat.
Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt
En nyckelbiotop är ett, av Skogsvårdsstyrelsen, utsett skogsområde med
mycket höga naturvärden och där man förväntar att det kan finnas
rödlistade arter, dvs. hotade och missgynnade växter och djur.
Nyckelbiotoperna utgör en viktig roll i arbetet med att bevara den
biologiska mångfalden i skogen. En nyckelbiotop kan vara allt från ett enda
jätteträd till ett urskogsområde på tiotals hektar.
Begreppet nyckelbiotop har ingen juridisk innebörd och det finns inget
direkt lagligt skydd för nyckelbiotoper.
De mest värdefulla miljöerna benämns nyckelbiotoper, men om
uppenbara miljövärden finns som av någon anledning inte når upp till
kvaliteten nyckelbiotop, kallas miljön för ett naturvärdesobjekt.
Status i Vaxholms Stad: Av Vaxön, Tenöområdet och Kullön har endast
Kullön inventerats där två nyckelbiotoper och två naturvärden
registrerades, alla i Kullö naturreservat.
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Lokala bestämmelser i Vaxholms Stad
I Hållbara Vaxholm – Visioner, mål och åtgärder för 2005-2006 finns
följande mål och visioner uppsatta som berör den biologiska mångfalden:
• Bevara nuvarande jord- och skogsbruksmark samt landskapsvärden
• Inrätta naturreservat för särskilt värdefulla områden i kommunen
• Skog och mark ska både leverera råvaror och livsmedel och samtidigt
fungera som livsmiljö för alla nu naturligt förekommande växter och
djur och ge goda möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv.
• Biologisk mångfald och stor variation av naturtyper och livsmiljöer ska
säkerställas inom kommunens gränser.
• Naturligt förekommande växt- och djurarter ska ges förutsättningar att
fortleva i livskraftiga bestånd.
• Värdefulla natur- och kulturområden ska bevaras.
• Exploatering av värdefulla biotoper och känsliga skogsområden, även i
bebyggelsenära miljöer, ska undvikas.
• Den biologiska mångfalden i våra kustnära vattenområden och havet
ska bevaras.
• All exploatering, brukande och skötsel av skog-, mark-, park- och
vattenområden ska ske med naturvårdshänsyn och hänsyn tagen till
effekter på den biologiska mångfalden.
• Effekterna på den biologiska mångfalden ska i ett tidigt stadium
beaktas vid allt planarbete och all exploatering.
• Speciellt värdefulla livsmiljöer eller skogsmiljöer med hotade växt- och
djurarter ska skyddas.
• Speciellt värdefulla biotoper eller naturmiljöer med hotade arter ska
skyddas.
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Metod – ekologisk värdering
Avgörande faktorer för den biologiska mångfalden i tätorter
Parker och naturområden i staden är betydelsefulla för djur- och växtlivet,
men hur stor artrikedomen är beror till stor del på hur grönområdena ligger
i förhållande till varandra. För att en stad ska kunna vara en god livsmiljö
för flora och fauna krävs att parkerna och naturområdena tillsammans
bildar ett grönt sammanhängande nätverk, gröna länkar. Naturen behöver
nämligen en egen sammanhängande infrastruktur där djur och växter kan
röra sig fritt utan att hindras av stora barriärer, till exempel vägar. Annars
begränsas antalet arter avsevärt.
Men utöver områdenas placering och areal är även form och vegetation
betydelsefull för artrikedomen. Ett runt område är oftast bättre än ett
långsmalt. Inne i mitten av ett runt område är avståndet längre till kanten
än i ett lika stort men avlångt område. Därinne kan fler arter få det skydd
de behöver. Vild natur har mycket större biodiversitet än en välklippt
gräsmatta, då en gräsmatta nästan är lika artfattig som en asfaltplan. Även
variation i terräng, mark- och vattenförhållanden, ålder och växtlighet
gynnar ett artrikt djur- och växtliv.

Faktorer som gynnar den biologiska mångfalden:
• Area – stora områden är bättre än små
• Stora gröna nätverk av grönområden
• Form – runt är bättre än långsmalt
• Flera vegetationsskikt
• Lummighet
• Blomsterrikedom
• Varierad topografi
• Varierad ålder
• Tillgång på vatten

Kvaliteten på tätortens biologiska mångfald är dock inte enbart beroende
av parkerna och naturmarkerna. Hela stadens sammansättning, av allt
ifrån bebyggelse, trädgårdar, vägar, parker, och naturmarker till de små,
små grönyteresterna som finns lite här och var, skapar tillsammans en
uppsjö av goda livsmiljöer och spridningsvägar för vår flora och fauna.
Trädgårdar och koloniområden är till exempel betydelsefulla för många
vilda stadsdjur, gator kan fungera som spridningsvägar för växtfrön,
banvallar och rivningstomter kan innehålla en exotisk och mångfaldig flora
och i vissa fall kan även hårdgjorda ytor, och då framför allt byggnader,
bidra till stadens bilogiska mångfald i en positiv bemärkning genom att de
fungerar som häckningsplatser för fåglar eller övervintringsplatser för
fladdermöss och småkryp.
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Analys- och inventeringskartor över det ekologiska värdet
på Vaxön, Kullön och Tenöområdet
Ekologikarta 1 – Biotopkartering
Naturen på Vaxön, Kullön och i Tenöområdet domineras liksom resten av
Stockholms skärgård av hällmarkstallskog, här och var med stora inslag av
lövträd som bland annat ek, björk och al.
Hällmarkstallskogen är gles med låga tallar på tunt, näringsfattigt
jordtäcke, och är ur skogsekonomisk synpunkt inte värdefull. Därför är de
flesta hällmarksskogarna gamla och ofta relativt orörda.
Vaxön
Naturmarkerna på Vaxön domineras av hällmarkstallskog.
På ön finns 9 parker, där den största, Johannesbergsparken har en areal
på knappt 5 ha. 7 av parkerna har en areal mindre än 1 ha vilket klassas
som mycket små parker. De flesta parkerna har stora öppna gräsmattor
med solitära träd.
Kullön
Kullön domineras av två olika skogstyper, dels gles hällmarkstallskog på
bergshöjderna och dels ängsskog, främst med ek och ask, i de
nedanförliggande moränlagren. Spår efter tidigare jordbruk finns, men
mycket av odlings- ängs- och hagmarkerna håller på att växa igen då
brynen breder ut sig och skogen växer in.
Tenöområdet
Också naturen i Tenöområdet domineras av två olika skogstyper,
hällmarkstallskog i söder och ädellövskog i norr, mot Pålsundet. I den
nordöstra delen av området ligger Montebelloparken, en ädellövskog med
ek, alm, hassel och lind.
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Ekologikarta 2 - nyckelbiotoper, naturvärden och naturreservat,
förslag till naturreservat
Då Vaxholms stad inte har gjort någon egen inventering av sina
naturområden, finns det endast ett fåtal områden där värdefulla biotoper är
kartlagda. Detta betyder att det kan finnas viktiga och värdefulla biotoper,
som man i dagens läge inte är medveten om då ingen har undersökt
saken.
De områden där en utförlig naturinventering gjorts är:
• Kullön
Skogsvårdsstyrelsen, SVO, har sedan 1990 gjort en
nyckelbiotopsinventering över all privatägd skogsmark. Vid deras
inventering var hela Kullön privatägd, vilket betyder att Kullön är
inventerad, men inte Vaxön och Tenö där natur- och parkmark är
statligt och kommunalt ägt.
Skogsvårdsstyrelsen fann två nyckelbiotoper; lövskogslund och grova
ädellövträd samt två naturvärden; lövträdsrik barrskog och ädellövträd,
alla i Kullö naturreservat.
•

Kullö bostadsbebyggelse etapp 2
Inför byggandet av Kullö bostadsbebyggelse etapp 2, gjorde
Ekologigruppen år 2001 en naturinventering över södra delen av
Kullön, där de delade in naturvärden i följande rang:
Klass 1 – Mycket högt naturvärde av riksintresse
Klass 2 – Högt naturvärde av kommunalt intresse
Klass 3 – Naturvärde av lokal betydelse
Klass 4 – Visst naturvärde, begränsad betydelse

•

Bogesundslandet
Hela Bogessundslandet, inklusive Tenöområdet, inventerades på
uppdrag från Statens fastighetsverk 1997. Inventeringen har
uppdaterats under 2005 av Skogsvårdsstyrelsen, men materialet är
ännu inte officiellt.( inventerad av Statens fastighetsverk)
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Ekologikarta 3 – skog över 100 år och variationsrikedom (Källa: RTK)
Kartan visar var det finns skog med en ålder över 100 år och områden
med artrika miljöer.
Med artrika miljöer menas t.ex. ängs- och hagmarker och ädellövsskogar.
Ädellövsskogar har ofta ett stort mångfald av insekter, svampar och lavar
som trivs i grovstammiga träd. Där finns även mycket hålträd för häckande
fåglar och fladdermöss.
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Värdering – ekologiskt värde
Tack vare Vaxholms stads närhet till vattnet samt den stora andelen av
naturmark finns här goda förutsättningar till ett rikt djur- och växtliv. Här
finns stora sammanhängande skogsområden med varierande vegetation,
dock mestadels hällmarkstallskog, och bebyggelsen består mest av villor
med tillhörande trädgård. Förutom vattnet finns här inga större barriärer,
och djuren kan röra sig fritt.
Tenöområdet som tillsammans med resten av Bogesundslandet utgör en
av Stockholms gröna kilar, är ett mycket värdefullt naturmarksområde, då
det inte har utsatts för exploatering. Skogsinventering gjord av
Skogssällskapet visar att hela Bogesundslandet är en mosaik av olika
skogsbiotoper med en stor variationsrikedom. Här finns heller inga
störande barriärer vilket gynnar spridning.
Kullön har under de senaste åren exploateras men då har stor hänsyn
tagits till den omgivande naturen och hällmarktallskogen dominerar
fortfarande. I Kullö naturreservat finns både nyckelbiotoper och
naturvärden, men även utanför reservatet finns värdefull natur med stor
variationsrikedom. På flera ställen är skogen över 100 år, vilket vanligtvis
betyder att där finns en stor artrikedom av växter och djur.
Vaxön har en stor blandning av park, skog och bebyggelse. Huvuddelen
av bebyggelsen består av villor med egna trädgårdar eller flerfamiljshus
med mycket grönt omkring sig. Bara en liten del består av tät bebyggelse
med mycket hårdgjorda ytor. Detta har stor betydelse för artrikedomen av
djur och växter, desto fler trädgårdar desto bättre livsmiljöer i staden.
De flesta parkerna är sammanknutna med tätortens omgivande natur,
hällmarktallskog, vilket skapar spridningskorridorer för flora och fauna och
här finns inte heller några större barriärer.
Naturområdena i och runt om Vaxholms tätort består till största delen av
hällmarktallskog.
På Vaxön finns många parker, men detta kan dessvärre inte likställas med
att Vaxön därför har ett rikt djur- och växtliv. Parkerna består till största
delen av klippta gräsmattor med enstaka solitära träd utan varken markeller buskvegetation och är därför inte en särskilt gynnsam livsmiljö för djur
och växter.

Då en varierande vegetation med flera olika skikt, till exempel buskskikt
och markskikt, har stor betydelse för den biologiska mångfalden och en
klippt gräsmatta kan likställas med en asfalterad plan när det gäller
artrikedom är Vaxholms parker dessvärre inte en särskilt gynnsam livsmiljö
för djur och växter.
Brister med värderingen
För att kunna göra en rättvis bedömning av Vaxholms stads biologiska
mångfald krävs en ekologisk inventering där viktiga biotoper kartläggs. Då
en sådan inventering ännu inte finns är den ekologiska värderingen i
denna grönplan bristfällig.
Utöver detta saknas även en trädinventering i Vaxöns centrala delar. I
stadskärnan finns många gamla träd som både är viktiga för stadsbilden
och för den biologiska mångfalden. Dessa borde kartläggas och en
trädplan borde upprättas.
Förslag på nya mål
•
•

Arbeta för ett rikt och varierat utbud av arter och biotoper - biologisk
mångfald.
Bibehålla de existerande gröna länkarna med en bredd på minst 20
meter.

Förslag på strategi för Vaxholms stad för att uppnå målen
•

Biotopinventering
För att få kännedom om den biologiska mångfalden i Vaxholms stad
bör en översiktlig artinventering i kommunen genomföras. Detta
kommer sannolikt att ske år 2006 eller 2007, då Vaxholms stad
planerar att utarbeta en Naturvårdsplan.
I samband med denna inventering bör även biotopskyddsområden,
ESKO-områden och nyckelbiotoper kartläggas.

•

Upprätta en trädplan för de centrala delarna på Vaxön, med syfte att
ge riktlinjer för återplantering och ersättning för äldre, eller på annat
sätt hotade, träd samt att ge riktlinjer för hur trädstrukturen i tätorten
kan förbättras och stärkas.
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•
•

Ta hänsyn till och värna om de gröna länkarna i tidigt skede vid
planering av exploatering och försök knyta samman stadens
grönområden med varandra och med omlandet.
Försök skapa parkmiljöer som gynnar ett rikt djur- och växtliv. Detta
kan göras genom att utforma planteringsplaner där växtmaterialet
varieras till både form, färg, struktur och doft, skapa mindre dammar
och våtmarker där dagvattnet utnyttjas, låta träd stå kvar efter sin död
samt att sätta upp fågelholkar.
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2.2 Rekreativt värde

Bestämmelser

Varför rekreation?

Nationella mål och bestämmelser

Hur hade våra liv sett ut om det inte funnits några gröna områden att
besöka? Var skulle barnen leka? Var skulle hunden rastas? Var skulle vi
samlas under sommarkvällen för att avnjuta en picknick? Var hade vi tagit
vår söndagspromenad? Var hade vi badat och solat? De gröna områdena
är viktiga för vårt sociala liv, både sommar som vinter. Vi umgås, vi kopplar
av, vi leker, vi roar oss, vi festar, vi promenerar, vi motionerar, ja listan på
vad vi gör i parker och naturområden kan bli lång. Det är svårt att säga hur
annorlunda våra liv hade varit utan dessa ytor, men det är inte svårt att
säga att det skulle bli annorlunda.
Som redan nämnts mår vi människor bra av grönska. Bara åsynen av ett
grönt område gör oss gladare och friskare.
Forskning visar att vi arbetar mer effektivt i gröna omgivningar och vårt
välbefinnande ökar. I en jämförelse mellan en traditionell förskola och en
”ur- och skurförskola”, gjord av Patrik Grahn, landskapsarkitekt och
universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp, visade
det sig att barn som är ute i en naturnära miljö har lättare att koncentrera
sig, har en mer utvecklad lek och motorik samt är friskare än barn som inte
har tillgång till natur på gården. Även andra studier, bl a gjorda av
miljöpsykologen Terry Hartig, Uppsala universitet, visar att stressade
människor som vistas i naturen mår bättre, både känslomässigt och
kroppsligt. Bland annat ökar uppmärksamheten och blodtrycket sjunker.
Också Ulrika Stigsdotter vid SLU, Alnarp visar i sin avhandling att vi kan
förebygga ohälsa och minska förekomsten av stressrelaterade sjukdomar
genom god planering och genomtänkt utformning av städernas
utomhusmiljöer. Den positiva effekt grönområden har på människors
upplevda hälsa ökar i takt med hur ofta personen i fråga besöker ett
grönområde. När avståndet till grönområden från hemmet ökar, blir
besöken färre och kortare, och detta kan i sin tur då bidra till minskat
välbefinnande. Det är därför viktigt att värna om grönområdena i
stadsmiljön, och att de är lättillgängliga för alla, var man än bor.

Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, vars syfte är att förbättra miljön till
nästa generation, målet om God bebyggd miljö lyder:
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.
Detta mål innebär enligt regeringens bedömning bland annat följande:
•

Boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön, uppfyller
samhällets krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus,
rent vatten och ren luft.

•

Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god
tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling
samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.

•

Förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda.

Regionala mål och bestämmelser
I Stockholms läns Miljövårdsprogram 2000 finns följande delmål för att
uppnå målet God bebyggd miljö:
•
•

Nyetablering och förtätning av bebyggelse planeras så att
närbelägna grönområden förblir lättillgängliga och behåller sin
funktion för rekreation och hälsa.
Tätortsnära naturområden används och sköts, så långt möjligt, på
ett sätt som bevarar och utvecklar variationsrikedomen, värdet för
friluftslivet, samt gynnar områdenas växt- och djurliv.
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Existerande mål i Vaxholms stad

Metod – rekreativt värde

I Hållbara Vaxholm – Visioner, mål och åtgärder för 2005-2006 finns
följande mål och visioner uppsatta som berör det rekreativa värdet:

Hur vi använder oss av naturen

•
•
•

•
•

Friluftslivets intressen ska alltid beaktas.
Undvik exploatering av värdefulla biotoper och känsliga
skogsområden, även i bebyggelsenära miljöer.
Nyexploatering av bostadsbebyggelse bör i första hand förläggas i
anslutning till redan bebyggda områden för att spara orörd natur
och hushålla med samhällets resurser. Dock bör närgrönområden
sparas.
Sammanhållet gång- och cykelvägnät mellan de olika
kommundelarna.
Bullernivån ska hållas så låg som möjligt och får aldrig överskrida
gällande riktvärden.

Flera undersökningar visar att vi söker oss ut till parker och naturmarker
för att:
• uppleva lugn och ro
Det som upplevs mest viktigt i parker är att miljön är fri från
störande inslag. Bilar, mopeder, cyklar och hundar upplevdes som
mycket negativt, liksom oväsen i allmänhet.
Vi är mer toleranta för andra människor och ljud då vi vistas i
parker än då vi vistas i skog och mark. Ljud som inte alls upplevs
som störande i en park kan upplevas som mycket negativt i
skogen.
• motionera och leka
Områden för motion och lek är mycket eftertraktat, och då speciellt
lek för lite äldre barn. Att motionera ute i naturen upplevs som
naturligare och skönare än att motionera inomhus på ett gym eller
inne i staden bland trafik, gator och hus.
•
•
•
•
•
•

få ett miljöombyte
Många upplever att det är avstressande att komma bort från
hemmet och gå ut i naturen.
umgås
promenera, göra en utflykt, motionera tillsammans mm.
få frisk luft
naturen har en pedagogisk funktion
barnen lär sig mycket av naturen då de vistas i den.
bejaka sitt naturintresse
naturen har ett estetiskt värde
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ett stort område än i ett litet. Det är därför vikigt att vara medveten
om att många små grönområden därför inte alltid kan ersätta
värdet av ett stort område. Grönområdenas värden och
användningsmöjligheter ökar både med deras storlek och om de
ingår i en väl fungerande helhet.

Följande faktorer har betydelse för vår vistelse i naturen och dessa
har tagits med vid bedömningen av det rekreativa värdet bland
Vaxholms tätortsnära grönområden:
•

•

•

Avstånd
Det finns två faktorer som påverkar vårt dagliga nyttjande av
grönområden mer än någonting annat, nämligen avstånd och
barriärer. Forskning visar att det inte bör vara längre än 300 meter
mellan ett grönområde och bostaden för att vi ska besöka det ofta.
Endast 11 % av de som har mindre än 5 minuters gångväg till ett
grönområde går aldrig dit, men om avståndet ökar, minskar
besöksfrekvensen dramatiskt.
Tillgänglighet
Utöver avståndet spelar även vägen dit en stor roll för hur ofta vi
besöker ett grönområde. Grönområden som är sammankopplade
med varandra, i så kallade gröna länkar, betyder mycket för hur
den gröna miljöns värde är, både sett ur en rekreativ och en
ekologisk synvinkel. Om det är möjligt att cykla eller gå i en grön
och säker miljö känns de mer lättillgängliga och attraktiva än om
de endast kan nås vid att man tvingas gå längs med en trafikerad
väg eller passera större barriärer som till exempel en järnväg.
De gröna länkarna bör ha ett djup om minst 20 meter för att
motsvara de sociala och ekologiska funktionskraven.
Det är också viktigt att underlätta för de som inte bor på
gångavstånd till ett grönområde genom att ha goda
kollektivtrafikförbindelser dit och att området är lättåtkomligt med
bil och cykel.
Area
Arean har en stor betydelse för parkens rekreativa möjligheter. Ju
större parken är desto större möjligheter har den att kunna uppfylla
människors olika önskningar. En liten park kan inte både
tillfredsställa den som söker enskildhet och ro samtidigt som den
tillgodoser en grupp med barn som vill leka.
Stora grönområden har också bättre förutsättningar att hysa en
större variation av naturtyper och arter. Negativa effekter såsom
barriärer, till exempel stora trafikerade vägar, och påverkan från
närliggande omgivningar, till exempel trafikbuller, är också mindre i

•

Framkomlighet
9 av 10 använder endast de existerande stigarna vid besök i
skogen. Det är därför viktigt underhålla stigarna och utforma dem
efter behov. Olika användare bör ha olika stigar, till exempel
cyklister, ryttare och vandrare.

•

Trygghet
Många, och då i första hand kvinnor, känner sig otrygga och rädda
då de besöker skog och mark och detta hindrar dem från att gå ut i
naturen, och då speciellt efter mörkrets inbrott. Även rädsla för att
olyckor och för att gå vilse begränsar människors naturvistelse.

•

Tystnad
Buller från trafik eller andra sorter av oljud upplevs oftast som
mycket negativt vid vistelse i naturen.

•

Estetik
Kalhyggen, dåligt underhållna leder och dylikt påverkar det sociala
värdet negativt i ett område, medan utsikt och välskötta områden
påverkar det positivt.

•

Variation
Ett område med omväxlande vegetation och topografi upplevs
som mer positivt än ett enformigt grönområde.

•

Funktion
Möjlighet för aktivitet, till exempel sport eller lek.

•

Lä

•

Interiör
Bänkar, bord, belysning, informationstavlor mm.
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•

Omkringliggande parker
Finns det flera liknande parker med likvärdiga funktioner i samma
område värderas de inte lika högt som om det bara finns en av
samma karaktär.

•

Närhet till vatten
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Analys- och inventeringskartor över det rekreativa värdet
på Vaxön, Kullön och i Tenöområdet
Rekreationskarta 1 – aktiviteter, skolor och parkering
Kartan visa en översikt över skolor, dagis, lekplatser, badplaster,
sportplatser, utsiktsplatser, stigar samt bilparkeringar.
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Rekreationskarta 2 – 250m zon från vägar och bebyggelse.
Skogen är en stor kontrast till staden, en annan värld med nya dofter, ljud
och färger. Här kan man finna ro och tystnad och fly bort från stadens puls.
Men för att en skog ska ge en känsla av rymd och oändlighet bör
skogsområdet vara minst 200 m brett och ligga mer än 250 m från större
vägar och bebyggelse,
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Rekreationskarta 3 – Analys över områden med bristfälligt stigsystem
Vaxön har tre större sammanhängande gröna länkar, men många har ett
mycket bristfälligt stignät, vilket försvårar möjligheterna att vistas där.
Stockholmsvägen är svårpasserad och skapar en stor barriär mellan Kulla
och Myrholmen, och skiljer de två länkarna åt. Den gröna länken från
Blynäshagen till Officersparken kan räknas som en sammanhängande
länk, trots Eriksövägen och Kungsgatan, som på sina håll skär igenom
länken, då de inte uppfattas som en barriär som är omöjlig att passera som
Stockholmsvägen uppfattas.
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Rekreationskarta 4 – trafik, buller (Källa: RTK)

För rekreationsytor i anslutning till tätort anses bullernivåer lägre än 45-40
dBA som god miljö. Vid beräkningarna har buller från större riksvägar,
större kommunala vägar, spårburen trafik, reguljär flygtrafik, större
industrier, större skjutbanor, större motorsportbanor, bergtäkter, tippar och
krossanläggningar beaktats.
För Bogesundsvägen i Tenöområdet upplever många att det under
sommarhalvåret bullrar från motorcyklar.
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Rekreationskarta 5 – riksintresse för friluftsli
Stora delar av Vaxholms stad är av Naturvårdsverket klassificerade som
riksintresse för friluftsliv och kulturmiljö. Dessa områden ska enligt
Miljöbalken (3 kap. 6 §), skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön.
Områden klassade som riksintresse för friluftslivet har stora friluftsvärden på
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter och tillgänglighet för
allmänheten är eller kan bli attraktiva för besökare från hela eller en stor del
av landet eller utlandet. Det är kommunerna som i sin planering skall se till att
riksintressena tas till vara och Länsstyrelsen har tillsynen över att det sker.
Tenöområdet är tillsammans med resten av Bogesundslandet bedömt att
vara av riksintresse för friluftslivet. Området beskrivs vara ett mycket viktigt
friluftsområde då det både har ett varierande landskap och omfattande
vattenkontakt. Följande aspekter bidrog till Länsstyrelsens beslut om att utse
Bogesundslandet till ett område av riksintresse för friluftslivet:
Området har…
• …särskilt goda förutsättningar för strövande, cykelturer och
skidåkning
• …särskilt goda tillfällen till bär- och svampplockning och fritidsfiske
• …goda förutsättningar för positiva upplevelser och naturstudier
För att områdets värden ska bestå krävs det att
• Strövområdets karaktär bibehålls
• Stränder hålls allemansrättsligt tillgängliga
• Anläggningar för friluftslivet underhålls, och eventuellt förbättras och
kompletteras
• Skogsbruket anpassas till friluftslivets behov
• Olika former av exploatering, till exempel bebyggelse, inte
accepteras
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Värdering – rekreativt värde
PARKMARK

STYRKOR

SVAGHETER

VÄRDERING

Johannesberg

Läge
• närhet till vattnet
• del av grön länk
• stor
• närhet till skola
• närhet till flerfamiljsbostäder
• ej i närheten av trafikerade vägar

Vegetation
• sly
• enformig vegetation.

Johannesbergsparken är stor, mångfunktionell,
populär, belägen vid vattnet och vegetationen
skapar en variation mellan öppet och slutet,
stora och små rum. Den är en del av en grön
länk där en vandringsled mellan Vaxholms
centrum till Tallarö finns.
Parken är dock sliten, osammanhängande och
vegetationen är enformig, med mycket sly.
För att öka parkens rekreativa värde krävs en
upprustning. Varierande vegetation i form, färg
och doft skulle förvandla parken till något mer
spännande och intressant.
Johannesberg är Vaxholms stads till ytan
största park och vid planer på exploatering är
det viktigt att vara medveten om att många små
parker inte alltid kan ersätta en stor park när det
gäller hur betydelsefull parken är för det
rekreativa värdet.

Framkomlighet och tillgänglighet
• bra stignät
• vandringsleden från Vaxholm centrum
till Tenö och Eriksö går igenom området
• närliggande parkeringsplats
• båtbrygga och vaxholmsbåtbrygga
Vegetation
• skiftar mellan slutet och öppet
• lindallé

Skick
• sliten
• splittrad, ej sammanhängande.

Aktiviteter
• mångfunktionell; badbrygga, badstrand,
lekplats, fotbollsmål, ev.
sommarteaterplats
Populär
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Lägret

Läge
• centralt belägen
• närhet till skolor, fritids och äldreboende
• ingår i en grön länk,

Läge
• angränsar till vägar, bland annat
till huvudvägen in till Vaxholms
centrum, vilket gör att parken
störs av trafik och buller.
Vegetation
Aktiviteter
• mångfunktionell, olika aktiviteter för olika • enformig plantering, endast träd
och enstaka buskar.
åldrar.
Skick
• sliten
Vegetation
• uppstyckat,
• vackra träd

Lägret är centralt belägen och besöks av både
gammal som ung då den har många olika
aktiviteter att erbjuda. Parken är värdefull, dels
på grund av att den är en del av en grön länk,
men även för att den är stor, är centralt belägen
och är en populära mötesplats. Lägret är dock
enformig, sliten och i behov av en upprustning.

Framkomlighet och tillgänglighet
• bra stignät
• lättframkomlig
• lättillgänglig
• angränsande parkeringsplats
Populär
Batteriet

Läge
• närhet till vattnet
• centralt belägen
• ej i närheten av trafikerade vägar
• utsiktspunkt

Skick
• sliten
• skräpig

Batteriet skiljer sig lite från Vaxöns andra parker
då den är mer vildvuxen och har en mer
spännande och varierande topografi.

Varierande topografi och vegetation
Kulturmiljö
Aktiviteter
• bad
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Officersparken

Läge
• centralt belägen
• utsikt mot vattnet
• del av en grön länk
Vegetation
• stora vackra träd
Aktiviteter
• pulkabacke på vintern

Ekuddsparken

Läge
• närhet till vattnet
• långt ifrån trafikerade vägar

Läge
• angränsar till
Kungsgatan/Parkgatan som både
orsakar buller och upplevs som
en visuell och fysisk barriär.
Karaktär
• långsmal
Framkomlighet
• bristfälligt stignät
• parkering vid vattnet

Officersparken är centralt belägen men då där
varken finns stigar, bänkar eller belysning är
parken svår att utnyttja. Parken ligger också
nedsänkt i förhållande till vägen vilket ger en
känsla av otrygghet då det är mörkt.
Med hjälp av bänkar, stigar, belysning och en
ny planteringsplan skulle det rekreativa värdet
öka markant.

Idag har Ekuddsparken inte så stort rekreativt
värde som den skulle kunna ha. Närheten till
vattnet borde utnyttjas mer och parkeringen vid
strandkanten borde flyttas.

Vegetation
• stora vackra träd
Ullbergs park

Läge
• närhet till dagis
• del av grön länk.
Aktiviteter
• stor lekplats

Västra
Ekuddsgatan

Rydbolund

Läge
• angränsar till Kungsgatan

Ullbergs park har stort rekreativt värde för
yngre, barn pga. lekplatsen, och är en del av en
grön länk.

Storlek
• liten

Läge
Storlek
• liten grön oas mitt ibland
• litet
bostadsbebyggelsen
Vegetation
• fina träd
Läge
Läge
• gemensam grönyta för de som bor runt • svårtillgängligt
om parken.
• känns privat

Väldigt liten men ger möjlighet till att ta en
sittpaus då man promenerar i området.

Rydbolund betyder endast något för de som bor
i precis vid området. Övriga har ingen glädje av
det. Svårt att förstå att det är en allmän plats.

Vegetation
• endast en gräsplan utan träd och
buskar.
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Blåsippan

Läge
• närhet till vattnet
• del av grön länk.
Aktiviteter
• fotboll

Läge
• buller från Stockholmsvägen
Övrigt
• enformig

Blåsippan är betydelsefull då parken är en del
av en grön länk och den är även betydelsefull
för områdets barn som bland annat spelar
fotboll där.

Värdering - parker Vaxön har många olika parker, men de är relativt små och är alla av samma karaktär. Endast Johannesbergparken kan storleksmässigt
klassas som en stadsdelspark och det är knappt, då gränsen ligger på 5 ha och Johannesbergsparken inte riktigt kommer upp i den
storleken.
Många av parkerna existerar eftersom de en gång i tiden var ämnade för militära ändamål. Dessa kulturhistoriska spår är dock svåra att
uppfatta för den som inte är påläst.
Även om parkerna varierar i både form och läge är den sammanlagda värderingen att de är slitna samt variationslösa till både vegetation
och funktion. De flesta parkerna har endast träd, ett fåtal buskar och en välklippt gräsmatta och inte en enda park kan erbjuda variation av
växter i form, färg och doft. Många av parkerna har möjlighet för lek för yngre barn, men endast Lägret erbjuder aktiviteter för äldre barn
och vuxna.
Det största hotet mot parkerna är att de, på grund av exploatering, styckas upp och successivt blir mindre och mindre tills det inte finns så
mycket av dem kvar. Det är då viktigt att vara medveten om att många små parker inte alltid kan ersätta en stor park när det gäller det
rekreativa värdet.
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NATURMARK

STYRKOR

SVAGHETER

VÄRDERING

Eriksö

Läge
• närhet till vattnet
• del av grön länk
• närhet till bostadsbebyggelse, dagis
och skola
• västra delen av området ligger
utanför 250m-zonen från större
trafikerade vägar och
bostadsbebyggelse
• inte bullerstört

Funktion
• många aktiviteter

Eriksö är ett mycket populärt tätortsnära
friluftsområde. Området fungerar bra i dagens
läge, men bör inte bli mindre och campingen
bör inte utökas, då det i så fall kan resultera i att
de olika funktionerna konkurrerar ut varandra.
För många aktiviteter på en för liten yta kan
skapa en konflikt.
Den disponibla ytan för friluftsliv är större på
vintern än på sommaren då campingen tar upp
en stor del av området.

Läge
• angränsar till Stockholmvägen som
bidrar till bullerstörning samt skapar
en visuell och en fysisk barriär mot
Myrholmen/Blynäs
• nära bostadsbebyggelse vilket kan
ge känslan av intrång på privat mark.
Kan ej vistas där ostört.
Tillgänglighet och framkomlighet
• svårframkomligt och svårtillgängligt
då stignätet är bristfälligt

Området är vackert och kuperat men störs dock
av buller från Stockholmsvägens trafik. Har inte
så stort värde idag som det skulle kunna ha om
stigsystemet utvecklades och ökade
framkomligheten. Värdefull eftersom det är en
del av en grön länk.

Karaktär
• stort
• varierad topografi
Vegetation
• varierad skogsvegetation
Funktion
• mångfunktionellt friluftsområde
Kulla

Läge
• del av grön länk
• närhet till vattnet
• nära bostadsbebyggelse
Karaktär
• spännande och varierad topografi kuperat, brant
Vegetation
• vacker hällmarktallskog
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Tallarö,
Fredriksberg,
Petersberg

Läge
• del av grön länk
• utsiktspunkter på två ställen
• närhet till vattnet
• långt ifrån större trafikerade vägar

Framkomlighet och tillgänglighet
• Vandringsleden är inte
sammanbunden med Eriksö
• svårframkomlig för handikappade.

Området är en del av en viktig grön länk mellan
Eriksö och Vaxöns östra bebyggda del, med en
vacker stig som går längs med vattnet. Stigen
leder dock inte ända fram till Eriksö utan det
krävs en omväg in i ett bostadsområde för att
komma dit.

Läge
• angränsar till Stockholmvägen som
bidrar till bullerstörning samt skapar
en visuell och en fysisk barriär mot
Kullaområdet

Området är en del av en viktig grön länk som
gör det möjligt att slippa gå längs
Stockholmsvägen på väg in eller ut från
centrum. Stignätet är dock bristfälligt vilket
försvårar framkomligheten.

Vegetation
• hällmarktallskog som blandas av
lövträd. Vackra grupper av björk

Myrholmen,
Blynäs

Framkomlighet och tillgänglighet
• bra stig, varierad och spännande
vandring.
Läge
• del av grön länk
• närhet till vattnet
Vegetation
• varierande vegetation, både
hällmarktallskog och
lövträdsområden

Skutvikshagen

Norrberget

Läge
• närhet till vattnet
• del av grön länk
Varierande topografi
Läge
• närhet till vattnet
• utsikt
• närhet till skola
• del av grön länk

Karaktär
• litet
• uppdelat
Framkomlighet
• avbruten stig
Framkomlighet
• bristfälligt stignät

Framkomlighet
• Svårframkomligt pga. topografin

Skutvikshagen är en del av en grön länk som
inte går att utnyttja fullt ut pga. ofullständiga
stigar. Mycket av området är planlagt, vilket
betyder att stora delar av naturområdet kommer
att försvinna om planerna verkställs.
Norrberget är en del av en grön länk med
spännande natur och topografi.

Karaktär
• varierad topografi, stenhällar som
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Blynäshagen

brant sluttar ner mot vattnet.
Läge
• del av grön länk
• nära bostadsbebyggelse och skola

Karaktär
• Relativt stort, men ej tillräcklig stort
för att få en frihetskänsla.

Blynäshagen är en viktig del av en grön länk.
Värdefull pga. sin storlek och sitt centrala läge.

Karaktär
• litet

Framnäshagen är ett vackert litet
lövskogsområde som är betydelsefull då den är
en del en grön länk.

Läge
• Stockholmsvägen
skär
igenom
området och orsakar buller och
barriäreffekt

Vid planeringen av Kullöns bostadsbebyggelse
har stor hänsyn till den befintliga naturen tagits
och mycket av naturen är därför bevarad.
I naturreservatet kommer man långt bort från
bebyggelse och vägar och man kan både
motionera, promenera och uppleva lugn och
ro. På Kullön finns lekplatser men det saknas
däremot möjlighet till vinteraktivitet, till exempel
en pulkabacke.
Ön har ett bra stignät och är lättillgänglig för
cyklister, bilister och fotgängare. En ny
parkering är planerad med stigar anslutna till
naturreservatet.

Karaktär
• stort

Framnäshagen

Kullön

Framkomlighet
• bra stignät
Läge
• del av grön länk
• centralt belägen
• närhet till skola

Läge
• närhet till vattnet
• västra delen ligger utanför 250meterszonen från trafikerade vägar
och bebyggelse.
Karaktär
• stort
Vegetation
• varierande vegetation
• områden med skog över 100 år
• naturreservat

Tillgänglighet
• Stockholmsvägen skapar en barriär
mellan Kullöns stora västra det och
den betydligt mindre östliga del, men
gång- och cykelbroar finns dock.

Framkomlighet och tillgänglighet
• bra vandringsled, strövarområde
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Tenö

Läge
• Vaxholms stads största
tätortsnära friluftområde
• långt ifrån bostadsbebyggelse och
större vägar
• är en del av Bogesundslandet, en av
Stockholms gröna kilar.
• stora delar av området ligger utanför
250m-zonen från bebyggelse och
större vägar.
• Stora delar av området är skonat från
buller över 45 dB.
Funktion
• Stort och ostört område med
möjlighet för många olika
friluftsaktiviteter. Stigarna spåras till
skidspår vintertid.

Läge
• södra delen störs av buller från Tenö
varv. Bogesundsvägen är trafikerad
på sommaren och störs då i
synnerhet av motorcyklar.
Tillgänglighet
• svårttillgängligt för cyklister, speciellt
genom Tenöområdet och vidare ut till
Bogesundslandet.

Tenöområdet har ett mycket stort rekreativt
värde, både för Vaxholmsbor och för övriga
besökare. På grund av sin storlek kan många
människor vistas där samtidigt utan att störas
av varandra. Det finns både utrymme för den
som vill vara aktiv och för den som vill uppleva
lugn och ro samt rymd och frihet. Stora delar av
området är också skonat från buller.
Med en komplettering av
friluftslivsanläggningarna, mer information om
naturen och historian i forma av skyltar samt
en cykelbana genom Tenöområdet skulle öka
det rekreativa värdet ännu mer.

Framkomlighet
• vittförgrenat stignät
• vandringsleden Blå leden passerar
genom området.
Vegetation
• variationsrikedom, olika naturtyper i
olika åldrar
• mycket äldre skog, vissa delar över
100 år.
Populärt
• området hör till länets mest attraktiva
områden för rörligt friluftsliv
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Gemensam
värdering –
naturmark

Vaxholms stad har ett stort utbud av tätortsnära naturmark, både stora och små, och många av dessa är mycket värdefulla. De stora är
värdefulla eftersom de kan erbjuda lugn och ro, ostördhet samt frihet och rymd, vilket små områden inte kan erbjuda. Många av de små
naturmarkerna är värdefulla eftersom de ingår i ett grönt nätverk. Precis som med parker kan inte många små naturmarker ersätta ett stort.
Eriksö är ett av de mest värdefulla naturområdet på Vaxön. Det är stort och är det enda området på Vaxön som ligger mer än 250 meter
från bebyggelse och som är skonat från buller över 45 dB. Men på grund av camping och andra aktiviteter i området är den disponibla ytan
mycket begränsad och Eriksö bör därför inte blir mindre i framtiden.
Även de mindre naturmarkerna på Vaxön som ingår i gröna länkar är mycket värdefulla, men stignätet bör förbättras på många håll.
Tenöområdet och naturmarken på Kullön är stora och rymliga och därför också mycket värdefulla. Speciellt de områden som inte störs av
buller eller som ligger utanför 250-mterszonen från bebyggelse och trafikerade vägar bör värnas.

Vaxholms stad har en god tillgång på tätortsnära natur, både parkmark och naturmark. Även vatten finns hela tiden närheten. Alla har minst
Total värdering naturmark
och 300 meter till ett grönområde eller park från sin bostad. De större naturområden är mycket värdefulla då tystnad, stillhet, lugn och ro är
bristfälligt i många områden i storstadsregionen. De grönområden som ingår i ett grönt nätverk är också mycket värdefulla, men stignätet
park
bör utvecklas på sina håll för att kunna utnyttjas optimalt. Parkerna är många men enformiga och bör utvecklas så att de blir mer
varierande, både till funktion och vegetation. För att alla invånare oavsett preferenser och önskemål ska bli tillgodosedda bör det finnas
flera olika typer av grönområden i en tätort, vilket det inte finns nu.
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Förslag på nya mål
•
•
•
•
•
•

Lättframkomliga grönområden.
Lättillgängliga grönområden – inga barriärer
Ingen bör ha mer än 300 meter från sin bostad till ett grönområde.
Gröna stråk – bör vara möjligt att kunna röra sig till och från Vaxholms
centrum utan att tvingas gå längs med stora vägar eller hindras av
barriärer.
Varierat utbud av parker och naturmarker, både vad gäller funktion och
utformning.
Tillgänglighet för alla.

Strategi för Vaxholms stad att uppnå målen
•
•

•
•

Förbättra bristfälliga stignät där framkomligheten är dålig. Speciellt i
de gröna länkarna.
Ta hänsyn till och värna om de gröna länkarna i tidigt skede vid
planering av exploatering och försök knyta samman stadens
grönområden med varandra och med omlandet. Värna om att de tysta
områdena.
Begrunda vilka parker som kan bli mer attraktiva och utforma
parkplaner och planteringsplaner för dessa.
Tillgänglighet för alla. Ta ställning till vilka områden som bör vara
handikappanpassade.
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Kulturhistoriskt värde
Nationella bestämmelser
Varför bevara kulturmiljö?
Ut med det gamla, in med det nya! var ord och inga visor i Sverige under
50- och 60-talet. Gamla stadsdelar revs för att ge plats åt det nya och
moderna – framtiden! Idag, några år in på 2000-talet, blåser helt andra
vindar inom stadsplaneringen och vi planerar nu våra städer där ord som
bevara, återställa och återanvända ligger i fokus. Med tiden har vi blivit
mer medvetna av vårt kulturarv och att människors livskvalitet är beroende
av våra samhällens fysiska utformning. Att värna om vår kulturmiljö i
staden och landsbygden är en del i denna utveckling.
Men varför är det då viktigt med kulturmiljö? Det finns många olika
argument för det, både sett ur en historisk och en estetisk synvinkel.
Kulturmiljöerna kan genom sin existens berätta om tider som passerat och
hur samhället en dag sett ut. Men utöver det historiska dokument de
faktiskt är, kan kulturmiljöerna också estetiskt sett tillföra mycket i stadsoch landskapsbilden. De kan uppfattas som vackra, rogivande eller
tankeväckande och sammanbinda nutiden med dåtiden. Vissa kulturmiljöer
är de enda kvarvarande av sitt slag, och blir värdefulla just för att de är
rester av något som inte längre finns.
Det är en viktig uppgift att öka intresset för och kunskapen om våra
kulturmiljöer, då de kan lära oss att se på vår samtid via ett historiskt
perspektiv. Kulturminneslagens inledande paragraf slår fast att "det är en
nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för
detta delas av alla."
Definition
Med kulturmiljö menas den miljö som under årens gång formats av
människan. Begreppet är mycket omfattande och rymmer alltifrån
miljonprogrammets
betongbostadskomplex
till
runstenar
och
jordbruksmarken som brukats.

Sveriges miljökvalitetsmål
Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, målet om God bebyggd miljö, bör
enligt regeringens bedömning innebära följande för
kulturmiljöminnesvården:
•

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda
värden ska värnas och utvecklas.

Riksintresse för kulturmiljö
Områden eller byggnader som på grund av deras kulturvärden har stor
betydelse för det allmänna intresset kan utses till områden av riksintresse
för kulturmiljön. Dessa områden ska, enligt Miljöbalken (3 kap. 6 §),
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.
Syftet med dessa områden är att de ska spegla vår kulturs framväxt och
variationsrikedom och de bedöms ha så höga kulturvärden att de är av vikt
för hela landet. Ett riksintresse signalerar om att området är så värdefullt
att det har företräde vid en avvägning med motstående intressen, förutsatt
att de motstående intressena inte är av riksintresse.
Det är kommunerna som i sin planering skall se till att riksintressena tas till
vara och Länsstyrelsen har tillsynen över att det sker.

Lokala bestämmelser
Vaxholms stads existerande mål
I Hållbara Vaxholm – Visioner, mål och åtgärder för 2005-2006 finns
följande mål och visioner uppsatta som berör kulturmiljön:
• Värdefulla kulturmiljöområden ska bevaras och inom de bebyggda
områdena ska stor hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.
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Utvecklingen av tätorternas grönområden under 1900-talet

Vaxholms historia

Som allting annat präglas också parker och grönområden av den tid då de
planeras och anläggs. Innan 1930 var parkerna utseende och funktion
uteslutande inspirerade av slottsparker. Här sågs ofta societeten
promenera, medan de mindre bemedlade inte riktigt hörde hemma i
parken. Men i och med funktionalismens intåg under 1930-talet
förändrades vår syn på parker och de förvandlades då från finrum till
vardagsrum. Parkerna skulle nu vara till för alla och ha ett varierat innehåll
av aktivitetsmöjligheter. Detta nya synsätt påverkade tydligt parkernas
utformning. Gräsytorna skulle nu inte bara beskådas utan även användas
och de blev därför större och mer sammanhängande än gräsytorna i äldre
parker. Blomsterrabatter passade varken funktionellt eller estetiskt, utan
man planterade istället mindre buskage, enstaka fristående buskar och
träd eller små trädgrupper. Men den största skillnaden mellan parker
anlagda före och efter 1930-talet är synen på naturen. Tidigare hade man
inte sett naturmarken som något värdefullt utan den blev slumpmässigt
kvar på restytor och obebyggda tomter utan någon närmare eftertanke.
Men nu ändrades den inställningen och istället började man se till
naturmarkens kvaliteter. Där det fanns skog försökte man bygga husen
inne i skogen utan att ta bort den och i parker försökte man spara lite
naturmark som skog, hagar och ängar.
I och med miljonprogrammet på 1960-talet och att byggandet
industrialiserats skedde ännu en förvandling inom utformningen av
grönområden. Byggnadstakten ökade markant och på många ställen
använde man sig av plansprängningstekniken, berg sprängdes bort och
med sprängmassorna fyllde man ut dalarna. Marken planades ut och
vegetationen togs bort och resultatet blev stora enformade
bostadsområden med stora plana öppna gräsmattor runt omkring och
mellan husen. Buskar planterades i stora sammanhängande buskage,
oftast med bara en enda sort.
Runt omkring 1980 skedde ännu en tydlig förändring, och principen att ta
tillvara naturmark blev aktuellt igen. De anlagda ytorna blev mindre och
mer innehållsrika, både med tanke på funktion och artvariation.

Namnet Vaxön kan spåras redan i 1300-talets medeltidsakter, men det är
först under 1500-talet det lilla samhället på ön börjar växa fram. Innan dess
var Vaxön obebodd, men då Gustav Vasa bestämde, i hopp om att kunna
skydda sig från danskarna frammarsch, att bygga ett permanent försvar på
den illa ön Vaxholmen mellan Vaxön och Rindö förändrades detta och folk
tvångsförflyttades ut till ön. Alla fick en jordbit, timmer och torv för att
kunna bygga sig ett litet hus och det var endast fästningen, kyrkan och
tullhuset som fick byggas av sten, eftersom allt annat snabbt skulle kunna
rivas efter behov. Det var först år 1912 dessa bestämmelser ändrades.
Men inte nog med att de blev tvångsförflyttade till Vaxholm, de hade också
många skyldigheter lagda på sig. Alla skulle inkvartera och utspisa
krigsfolk, lasta och lossa kronans fartyg, delta i bevakningen och utföra
lotsning.
I början av 1700-talet var Vaxholm en mycket liten ort och utöver
garnisonen på fästningen bodde här endast 160 personer och de försörjde
sig i första hand på fiske. Men då kastellet byggdes om och ångbåtarna
kom växte Vaxholms invånarantal snabbt och under mitten av 1800-talet
uppgick antalet till 1000 personer. Det var också under slutet av detta
århundrade som Stockholms borgare upptäckte Vaxholms potential som
sommarbostadsort och sommargäster blev ett vanligt inslag i stadsbilden.
Pampiga villor med snickarglädje och punschverandor syntes mer och
mer, främst vid Ekudden och den gamla stadskärnan.
Under 1800-talets senare hälft hade fisket en stor betydelse för stora delar
av ortsbefolkningen. Fram till mitten av 1900-talet bodde dessa fiskare runt
Norrhamnen, Västerhamnen och strandremsan ut mot Västra Ekudden.
Enligt boken Vaxholm och fästningen, levde fiskarna och deras familjer ett
hårt och slitsamt liv. De slet dag och natt för sitt levebröd Varje morgon
åkte fiskarhustrurna med båten in till Östermalmstorg eller Kornhamnstorg
för att sälja sin strömming och trots att den färska Vaxholmsströmmingen
var efterfrågad var priserna ibland så låga att de inte ens täckte
försäljarnas transportkostnader.
I takt med att de militära förbanden utökades steg invånarantalet och runt
1920 bodde 3350 personer i Vaxholm. Denna storhetstid försvann dock
snabbt då Vaxholms förband kort därefter drabbades av nedrustning vilket
var ett stort bakslag för samhället. Men då Stockholmsvägen anlades och
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Vaxön fick fast förbindelse med Bogesund år 1926 steg invånarantalet
igen markant.

Analys- och inventeringskartor över det rekreativa värdet
på Vaxön, Kullön och i Tenöområdet

Det finns inga byggnadsrester från Vaxholms tidigaste år, de äldsta som
idag finns bevarade är från 1700-talet, bland annat Kvarteret Tullhuset.
Många av de hus som man idag kan se i områdena runt stadskärnan
uppfördes eller påbyggdes sent 1800-tal till tidigt 1900-tal.
Som i de flesta andra samhällen i Sverige skedde en drastisk förändring i
stadskärnan under 60-talet. Det gamla revs för att ge plats åt det nya och
moderna. I Vaxholm revs då stora delar av kvarteren Domaren och
Repslagaren och Domushuset som fortfarande finns byggdes där istället.

Kulturmiljö 1 – fornminnen, riksintresse för kulturmiljö

Metod
Vid bedömningen av grönområdenas kulturhistoriska värde har följande
aspekter tagits med:
•
•
•
•
•
•

När kom platsen/området till?
Varför kom den till?
Hur kom den till?
Är platsens användning planerad eller spontant framväxt?
Finns en viss tidsprägel?
Hur har platsens fått sitt namn?

Fornminnen
Kullön:
Rester av Söderkulla gård
Norrkulla gårdstomt
Vaxön:
Kolerakyrkogård
Minnessten över Lägret
Vaxholms Kyrka
Minnessten över byggandet av bron till Bogesund

Tenö
Tenö gårdstomt
Minnesten från byggandet av vägen 1926.

Riksintresse för kulturmiljö
Områden eller byggnader som på grund av deras kulturvärden har stor
betydelse för det allmänna intresset kan utses till områden av riksintresse
för kulturmiljön.
Hela Vaxholms äldre del är av riksintresse för kulturmiljövård och
Stockholms läns museum ger följande beskrivning av området:
”Militär miljö och småstadsmiljö, med försvarsanläggningar utmed farleden
in mot Stockholm och staden Vaxholm, som visar Stockholms sjöförsvar
alltsedan 1500-talet, befästningskonstens utveckling sedan början av
1700-talet, samt hur servicesamhället och sedermera staden Vaxholm
växte upp som en följd av Vaxholms kastell. ”
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Kulturmiljö 2 – Vaxholms stadsplan från1926
Vaxholms stads första detaljplan fastställdes år 1926 och omfattade
Vaxöns östra del. De områden som var avsedda till militära ändamål är
idag till största delen bostadsområden, men även park- och naturmark och
de områden som var avsedda till begravningsplatser har samma
användningsområde idag. Tre av de områden som var avsedda till
grönområde är också grönområde idag, men dock mindre.
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Vaxholms kulturhistoriska miljöer
För inte allt för lång tid sedan bestod Vaxholm till största del av åkermark
och skog, men i och med försvarets tillkomst började samhället att växa
och idag är Vaxholm en expanderande kommun i ständig förändring. Från
Vaxholms allra tidigaste år finns inte många rester, men däremot har den
militära epoken satt djupa avtryck i stadsbilden, både med byggnader och
med grönområden. Men även fiskarna och de välbärgade sommargästerna
har satt sina spår.

Lantmäteriets historiska karta från 1901

Lantmäteriets ekonomiska karta från1956
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Följande grönområden har en kulturhistorisk betydelse:
Batteriet
Som namnet avslöjar är denna park ett spår från Vaxholms militära
blomstringstid. Batteriet är en försvarsanläggning från 1800-talet där det
finns rester av den tidens kanoner. Platsen är välbevarad och
kulturhistoriskt mycket värdefull.
Officersparken
På en karta från 1776 ligger officersparken utanför stadsgränsen under
beteckningen ”åkrar och ängstäppor ligga på denna sida”. Men på 1800talet då båtförbindelserna förbättrades och kastellet ansågs som en
attraktiv sevärdhet av Stockholms överklass började Vaxholms guldålder,
pampiga sommarvillor blev ett vanligt inslag i stadsbilden och samhället
växte. I området där officersparken idag ligger byggdes två sommarvillor
som år 1902 köptes in av Kronan och villorna blev officersbostäder, därav
namnet Officersparken. Villorna finns kvar än idag och själva parken blev
kommunalägd 1997.
Lägret
I slutet av 1800-talet skedde en spännande förändring för Vaxöborna. Då
började man inkalla värnpliktiga för att under sommarmånaderna genomgå
en militär utbildning i Vaxholm. Där Storstugan idag finns byggdes då en
manskapsbarack, en köksbyggnad och en officerspaviljong. På den nedre
delen av Lägret, vid kyrkan, förekom parader, exercis och
gymnastikövningar samt korum. De nyinkallade bodde i skjul eller
baracker i Skutviken.
Lägret var från början ganska kuperad med flera små bergshällar. Dessa
sprängdes dock bort under 1890-talet och platsen fick då sitt nuvarande
utseende.
År 1904 upphörde lägerverksamheten på Vaxön, manskapsbaracken
flyttades då från Lägret till Oskar-Fredriksborg och istället byggdes där
Storstugan av föreningen för kustartillerihem. I samband med att staten
överlämnade marken till Vaxholms stad år 1930 köpte staden också in
Storstugan som idag är en fritidsgård. Precis nedanför Storstugan, restes
då en sten till minne av Vaxö läger och på varsin sida av stenen
placerades två kanoner. Under andra världskriget hade Lägret en helt
annan funktion. Området användes då som potatisåker och först efter
kriget blev Lägret den park som den är idag.

Ullbergs park
Parken har fått sitt namn efter bokhållare Carl Wilhelm Ullberg som vid sin
död donerade hela sin förmögenhet till ett sjukhus i staden, nu Ullbergska
gården som idag är förskola. Området är planerad som parkmark i
detaljplan 14 från 1942 och på Lantmäteriets ekonomiska karta från 1952
har parken samma utformning som idag, dock utan en stor lekplats.
Ekuddsparken
Parken ligger i anslutning, till den under 1800-talet använda,
ångbåtsbryggan och är med på Lantmäteriets karta från 1901.
Mitt i parken finns ett rött före detta roddhus, ritat av arkitekten Cyrillus
Johansson, som idag används som förråd.
Johannesbergsparken
I början av 1900-talet blev kastellet för litet för försvarets verksamhet och
Kronan köpte då området där Johannesbergsparken idag ligger och lät
KA-staben flytta in där. Fram till 1974, då Vaxholms stad köpte området,
var Johannesberg stängd för allmänheten. Området blev därefter en
allmän park och den före detta officersbostaden är idag en
Montessoriskola.
Parken är uppkallad efter lantbrukaren Johan Stärke, som ägde marken
innan Kronan.
Norrberget
Vid Norrhamnen vid Norrberget fann man Vaxholms äldsta bebyggelse.
Det var här fiskarna bodde och arbetade under 1800-talet.
Kullön
I över 150 år, från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet, brukades
marken på Kullön av Norrkulla och Söderkulla gård. Då
jordbruksverksamheten upphörde revs Söderkulla gård, och idag finns där
endast rester från husgrunden och enstaka föråldrade jordbruksredskap
står kvar. Norrkulla gårds byggnader existerar fortfarande men aktuella
planer om att riva huvudbyggnaden finns. Stengrunden kommer dock att
sparas och ett liknande hus kommer att återuppbyggas.
Kullö ekoby är exempel på nutidig bebyggelse som kan bli kulturhistoriskt
betydelsefull i framtiden
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Tenö
Idag består endast nordvästra delen av Tenöområdet av åkermark, men så
har det inte alltid varit. Fram till 1960-talet, på ungefär samma ställe där
Tenöbadets parkering idag ligger, låg här en gård, Tenö gård. Då
jordbruket lades ner revs gården och idag finns endast ladan och enstaka
fruktträd kvar samt spår av gårdens åkrar och ängar.
I mitten av 1800-talet lät Fritz von Dardel bygga en herrgårdsliknande
sommarbostad i Tenöområdets nordöstra det, som fick namnet
Montebello. Denna herrgård, som bestod av en ståtlig huvudbyggnad,
köksflygel, trädgårdsmästarbostad och stall. Allt revs dock i början av
1900-talet och idag finns kanppt några rester kvar av det ståtliga hus som
en gång låg där.
Vid Pålsundsbrons fäste finns rester från fästningen 17. batteriet.
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Värdering – kulturhistoriskt värde
Vaxholm stad har en spännande historia, och mycket av detta kan man
hitta spår av i stadsbilden. Många av de parker på Vaxön skulle inte funnits
idag om det inte vore för kustartilleriet. Även sommargästerna och fiskarna
har satt sin karaktär på staden, utöver den prägel försvaret har satt.
Även utanför tätorten finns det historiska avtryck. För inte allt för länge
sedan bestod Kullön, Tenöomådet och västra delen av Vaxön av skog och
jordbrukslandskap, av vilket det också finns spår.
Men många av de historiska spåren som finns både i stadsbilden och i
landskapet kan vara svåra att se för den som inte är insatt eller påläst,
vilket i sin tur kan ge upphov till att spåren bedöms som mindre
betydelsefulla. Saknas kunskapen är risken även stor att intresset och
engagemanget saknas för det kulturhistoriska värdet.
De historiska spår som finns är värdefulla, men för att de även ska
uppfattas som betydelsefulla för den som inte redan i förväg känner till
historian krävs en insats i form av information.

Skötsel
För att bevara eller öka de kulturhistoriska värdena är det viktigt att det
finns möjlighet att hålla en tillräcklig skötselnivå så att värdena i de
olika områdena lyfts fram.

Förslag på nya mål
•
•

Bevara och förmedla Vaxholms historia som fiskeort,
sommarturistort samt som kustartilleri.
Bevara och värna historiska spår i landskapet och stadsbilden.

som

Strategi för Vaxholms stad att uppnå målen
För att kunna förmedla och därmed öka kunskapen om Vaxholms historia
bland såväl turister som åretruntboende krävs information. För den som
inte känner till Vaxholms historia förstår endast att Vaxholm en gång i tiden
har haft en viktig roll i försvaret, då kastellet är ett viktigt inslag i
stadsbilden. För att öka kunskapen och därmed också värdet av de
kulturhistoriska miljöerna finns två viktiga åtgärder:
• Information
För att öka kunskapen kan man informera med hjälp av skyltar och
broschyrer.
Ett exempel på information är att ordna historiska vandringsleder, med
skyltar och broschyrer, där man förslagsvis följer tre olika livsöden, en
fiskare, en militär och en sommargäst där man följer deras liv i staden
under tidigt 1900-tal.
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Slutsats - grönområdenas kvalitéer och brister samt
förslag på utveckling
Vaxholms stad har ett unikt läge, där närheten till både vatten och
grönområden ständigt finns. Oavsett vad som händer, hur mycket av öarna
som än exploateras och bebyggs kommer havet alltid att finnas och sätta
sin prägel på staden. Men trots havets närhet är det även viktigt att värna
om Vaxholms gröna områden, som har kvaliteter som havet inte alltid kan
ge.
Vaxholms stad har stor tillgång på tätortsnära natur, alla invånare har ett
avstånd på mindre än 300 meter från sin bostad till en park eller ett
naturområde. För att kommunen också i framtiden ska ha en väl
fungerande grönstruktur med stora ekologiska och rekreativa värden krävs
att man i tidigt skede i planeringen värnar om tätortens sammanhängande
grönområden, de gröna länkarna. Att ha möjlighet att gå eller cykla i en
grön och säker miljö och därmed undslippa vägar och bebyggda områden
betyder mycket för det sammanlagda värdet för grönområdena i en stad.
De gröna länkarna bör ha en bredd på minst 20 meter för att motsvara de
sociala och ekologiska funktionskraven och stora vägar som bryter
länkarna bör undvikas.
Förslag på 2 övergripande mål:
• Ingen ska ha mer än 300 meter mellan grönområde och bostad.
• Vaxöns tre existerande gröna länkar ska bevaras med en bredd på
minst 20 meter.

Parkmark
Parkerna på Vaxön saknar, till följd av bristande ekonomiska resurser samt
låg prioritering, variation i både utformning, funktion och vegetation, vilket
ger ett enformigt intryck och ger dåliga förutsättningar för ett rikt djur- och
växtliv i staden.
Många av parkerna är värdefulla på grund av sin historia, men det är svårt
att uppfatta det historiska värdet då många av de spår som finns inte
uppmärksammas.
Parkernas svagheter:
• Trivial utformning både vad gäller flora, fauna och funktion
• Dålig information om parkernas historia
Förslag till förbättring:
• Översyn och upprustning av Vaxöns parker.
På grund av bristande resurser är det inte möjligt att restaurera alla,
men att utveckla en plan över en park kan vara ett realistiskt mål till att
börja med.
• Öka kunskapen och intresset om Vaxholms historia med hjälp av
skyltar och broschyrer i kulturhistoriska miljöer
Värdefulla parker:
• De som ingår i gröna länkar – Lägret, Ullbergs park, Officersparken,
Johannesbergsparken
• Stora parker – Lägret och Johannesbergsparken
• Parker med en kulturhistorisk betydelse
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Naturmark
De tätortsnära naturmarkerna består till största delen av hällmarkstallskog
med vissa inslag av lövträd.
Många av naturmarkerna har ett stort rekreativt och ekologiskt värde, och
då särskilt de stora områden där man som besökare kommer på avstånd
från bebyggelse och trafikerade vägar. Tysta områden är en bristvara i
hela storstadsregionen.
Även de områden som ingår i en grön länk är betydelsefulla för det rörliga
friluftslivet och den biologiska mångfalden. Men då vissa delar av
områdena har ett brisfälligt, eller helt saknar, stignät, är framkomligheten i
områden dåliga.
Många av de värdefulla kulturhistoriska spår som finns, bland annat rester
från gårdar och spår från jordbruksmark, är otydliga och svåra att uppfatta.
Naturmarkernas svagheter:
• Bristfälligt stignät
• Dålig information om kulturhistoriska områden
• Översikt över värdefulla biotoper saknas i många områden
Förslag till förbättring:
• Utveckling av stignät vid behov
• Öka kunskapen och intresset om Vaxholms historia med hjälp av
skyltar och broschyrer i kulturhistoriska miljöer
Värdefulla naturmarker:
• Tysta och ostörda områden, Eriksö, Tenöområdet och Kullö
naturreservat.
• Den natur som ingår i gröna länkar
• Stora områden
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