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Uppdatering om Vaxholms grönplan och process framåt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Syftet med detta informationsärende är i första hand att rapportera arbetsprocessen om kommunens 
grönplan sedan start i september 2020.  

 Styrgruppen för översiktsplanen Vaxholm 2040 valdes ut som styrgrupp för grönplanen. En 
dragning skedde för styrgruppen 2 november och resulterade i god återkoppling och vikten av 
politisk förankring under processen.  

 En workshop för berörda enheter (SBF samt kommunikation och hållbarhet) genomfördes 10 
november. Syftet var att förankra och informera om grönplanen hos de tjänstemän som främst 
bör arbeta med grönplanen. Workshopen gav en möjlighet att lämna åsikter och behov som 
anses viktiga i arbetet med grönstruktur men som saknas idag.  

 Upphandling av konsulter för en nätverksanalys av biotoper för ekologiska spridningssamband 
genomfördes. Analys och konkretiserande av var kommunen har gröna värden utgör en stor del 
av grönplanen. Även var barriärer och ”svaga länkar” i dessa samband finns är viktiga att lyfta.  

 Ursprungliga strategier blev riktlinjer som följer grönplanens mål. Både mål och riktlinjer 
stämmer överens med Vaxholms stads målområden och förtydligar riktningen för fortsatt 
planering och bebyggelseutveckling inom kommunen. På övergripande nivå ska grönplanen 
bidra till en mer hållbar framtid.  

 I februari genomfördes ett förankringsmöte med kommunalrådet för avstämning kring mål och 
riktlinjer. Det var ett positivt bemötande mot arbetet med ett medskick kring vikten av 
grönplanens möjlighet att guida och ge konkreta åtgärder som leder till handling.  

 Kartläggning av ekosystemtjänster blev adderat till det ursprungliga innehållet i grönplanen. 
Förhoppningen med kartläggningen är att kunna påvisa vilka ekosystemtjänster som finns och 
var i kommunen de kan hittas. Det underlättar framtida bebyggelseplanering och möjliggör 
förståelse samt utveckling av sociala värden som rekreation.  

Kommunledningskontoret 
Emma Mattsson 
Vattenstrateg 
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Bakgrund 
Hållbarhetsenheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen (KS 2020-79-047, §84) att ta fram en grönplan 
för Vaxholms stad. Vaxholms stad saknar sen tidigare ett övergripande dokument för hantering av natur- 
och kulturvärden i förhållande till planering och bebyggelseutveckling.  

Grönplanen ska vara ett styrdokument som lyfter frågan om kommunens gröna värden och samband. 
Planen ska agera som ett kunskapsunderlag vid fysisk planering, exploatering, drift och skötsel samt ge 
inriktning för hur Vaxholms stad ska utvecklas hållbart. Grönplanen ska i första hand användas av 
kommunens tjänstemän i deras arbetsprocess.  

Åtgärder och utredningsbehov ska kartläggas i grönplanen för att mål och riktning ska uppnås. 
Grönplanen planeras ersätta tidigare styrdokument som parkprogram och pollineringsplan. 
Styrdokumentet ska bli ett komplement till antagen blåplan (2017) och översiktsplanen Vaxholm 2040 
för att mer detaljerat visa kommunens gröna värden och dess sammanhang.  

Syftet med det här informationsärendet är i första hand att rapportera arbetsprocessen om kommunens 
grönplan sedan start i september 2020. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med grönplanen påbörjades september 2020. I enlighet med Agenda 2030 samt uppdraget att 
ta fram en hållbarhetsstrategi så inkluderar även grönplanen några av de lokalt prioriterade 
hållbarhetsmålen (11, 13, 15) men också hållbarhetsmål 6. 

Infomöte för styrgruppen av översiktsplanen Vaxholm 2040 

Vaxholms grönplan ska bidra med information på en mer detaljerad nivå gentemot översiktsplanen 
Vaxholm 2040. Därför genomfördes en dragning med information om grönplanen för översiktsplanens 
styrgrupp 4 november 2020. Syftet och struktur för grönplanen presenterades och hur genomförandet 
av arbetet ska se ut med deadlines samt remisser.  

Frågor gällande politisk förankring lyftes och förtydligades i schemat. Även ställningstaganden togs bort 
ur dokumentet för att fokusera på kunskapsuppbyggande, möjliga åtgärder och upplysning av gröna 
värden.  

Workshop för tjänstemän  

En workshop för tjänstemän genomfördes 10 november 2020. Syftet med workshopen var att förankra 
idén av grönplanen hos berörda enheter (exploatering, bygglov och GIS, plan, kommunikation, 
hållbarhet och tekniska) samt diskutera behovet av styrdokumentet. Innehållet under workshopen 
fokuserade på vad tjänstemännen önskar utav grönplanen och vad de saknar idag inom arbetet gällande 
gröna värden.  

Återkopplingen från deltagarna var positivt och underlaget visade på liknande önskemål: tydliga 
åtgärder och utpekande på var naturvärdena finns i kommunen samt pedagogisk och tydlig med kartor. 
Responsen visade också hur viktigt deltagarna tyckte det är att grönplanen används i olika 
arbetsprocesser och inte blir ytterligare ett dokument ”på hyllan”.  

Upphandling av nätverksanalys av biotoper för ekologiska spridningssamband 
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Ett av de viktigare syftena med en grönplan är att kunna härleda och peka ut var gröna samband 
(spridning av natur) finns och hur de påverkas eller kan komma att påverkas av bebyggelse. Då 
kompetensen för nödvändiga analyser och flygbildstolkning av kommunens marker saknas internt 
upphandlades en konsult för genomförandet.  

I förhållande till grönplanens budget valdes två av kommunens olika naturtyper ut för analysen: 
ekmiljöer och hällmarkstallskog. Båda naturtyperna är vad länsstyrelsen Stockholm kallar ansvarsmiljöer 
vilket innebär att Vaxholms stad har ett ansvar för att bevara dem.  

I samband med att konsulten flygbildstolkar var de utvalda naturtyperna finns inom kommunen 
identifieras även värdekärnor. Områden som kallas värdekärnor är sammanhängande mindre 
naturområden med höga naturvärden av en viss naturtyp, exempelvis gräsmark eller tallskog. En 
värdekärna har förutsättningar för höga naturvärden, en rik biologisk mångfald och kan variera i storlek. 
Kunskapen om värdekärnor i kommunen kan förenkla framtida exploatering och bebyggelseutveckling 
då det indikerar att området bör genomgå en detaljerad inventering under planprocessen. Rapporten 
ska också belysa barriärer och svaga samband som finns för kommunens gröna spridning och ge förslag 
på åtgärder som kan stärka samband och undvika fler barriärer.  

I och med en försening i början av upphandlingen på grund av beställning av flygbilder från Lantmäteriet 
har slutrapporten från konsulten förskjutits två veckor till sista april. Dock levererades ett första utkast 
av kartor för kommunens utvalda naturtypers gröna samband den 16 april med tillhörande 
sammanfattning.  

Rapport från konsulten ska implementeras i grönplanen för att tydliggöra naturvärden, dess samband 
och vilka åtgärder som kan stärka samband och bevara kommunens gröna värden. Den ska även finnas 
tillgänglig som bilaga.  

Utvecklande av mål och riktlinjer utefter grönplanens syfte 

Strategierna som var tilltänkta grönplanen blev utbytta till riktlinjer för att förtydliga var planen hör 
hemma. Riktlinjerna följer i sin tur de mål som grönplanen ska uppnå och stämmer bra överens med 
Vaxholms stads målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi.  

Grönplanens mål är uppdelade i fyra områden som berör kunskapsuppbyggande, betydelsen av gröna 
värden i kommunen, värna om ansvarsmiljöer samt bevara den biologiska mångfalden och 
motståndskraften som naturen ger mot klimatförändringar.  

Politiskt förankringsmöte 

I februari genomfördes ett möte med kommunalrådet för att stämma av riktlinjerna i grönplanen. 
Riktlinjerna stämdes av med ett förtydligande om att grönplanen behöver vara konkret med åtgärder 
och guidning till en mer hållbar framtid och bebyggelseutveckling.  

Kartering av ekosystemtjänster 
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Under arbetsprocessen uppkom idén med att kartlägga ekosystemtjänster i kommunen. Syftet är att 
visa var tjänsterna kan finnas och vilka som riskerar att försvinna vid bebyggelseutveckling. 
Kartläggningen möjliggör också en inblick i var sociala värden kopplade till friluftsliv och rekreation finns 
i kommunen vilket utgör en viktig del i Vaxholms stads framtida utveckling.  

Bedömning 
Med undantag från förseningen av konsultuppdraget så bedöms arbetet med grönplanen pågå som 
planerat. Arbetsprocessen med grönplanen pågår enligt plan även om visa delar gått över tiden.  

Den information som gått ut och de möten som skett har fått positiv återkoppling vilket givit en 
tydligare bild av vad grönplanen önskas innehålla och fokusera på. Processen med att informera och 
förankra grönplanen i kommunen bedöms god.  

I juni kommer en intern remiss skickas ut. Remissvaren ska genomarbetas under sommaren och följs 
upp av en extern remiss i september. Planerad deadline för färdig grönplan är december 2021.    

Finansiering 
Finansieringen sker genom bidrag från LONA (lokala naturvårdssatsningar) som godkändes 2020. 

Handlingar i ärendet 
Rapport Ekologiska spridningssamband i Vaxholms stad, analys av äldre tall- och ädellövskogsmiljöer, 
2021-04-16 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Emma Mattsson, vattenstrateg KLK 

För kännedom: Madeleine Larsson, hållbarhetschef KLK
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1 EKOLOGISKA SPRIDNINGSSAMBAND I VAXHOLMS STAD 
 2021-04-30 
  

 

SAMMANFATTNING 
 
Många arter påverkas idag av effekter både på landskapsnivå och på lokal nivå. På kort 
sikt är arealen och kvaliteten av en viss naturmiljö de viktigaste faktorerna i arbetet med 
biologisk mångfald. Över tid behövs det dock ett fungerande landskap, och där spelar 
arternas förmåga att sprida sig mellan liknande habitat en viktig roll, eftersom de flesta 
arter har mer eller mindre behov av genetiskt utbyte mellan populationer för att kunna 
överleva. För att kunna bevara biologisk mångfald även på längre sikt krävs att 
förvaltning av naturmiljöer och planering av åtgärder sker på båda dessa skalor. Det är 
således en fördel att vid till exempel grönstrukturplanering eller inför nya exploateringar 
ha kunskap om landskapets ekologiska samband.  
 
Vaxholms stad har gett Sweco Sverige AB i uppdrag att identifiera värdekärnor och 
analysera ekologiska samband för tallskog och ädellövmiljöer. Utgångspunkten är ett 
behov av underlag inför framtagandet av en ny grönplan. 
 
Som fokusarter valdes reliktbock för tallskog och brun guldbagge för ädellövmiljöer.  
Identifiering av värdekärnor baserades på befintliga underlag om områden med 
naturvärden samt flygbildstolkning i 3D av relevanta ytor från Vaxholms stads 
biotopdatabas. Beräkning av spridningslänkar, spridningskorridorer, habitatnätverk och 
konnektivitet gjordes i programvaran Graphap 2.4. För både tall och ädellöv gjordes 
spridningsanalyser med tre olika maximala spridningsavstånd: 1000, 1500 och 2000 
meter. I en modellering med ett kort maximalt spridningsavstånd motsvarar resultatet 
samband för arter som är obenägna att sprida sig, och omvänt motsvarar resultatet i 
analyser med längre avstånd samband för arter med större förmåga och benägenhet att 
förflytta sig.  
 
Ädellövsanalysen visar att, för ett maximalt spridningsavstånd på 1500 meter, hänger 
ädellövmiljöer i kommunens västra del samman i ett stort habitatnätverk som omfattar 
Bogesundslandet, Resarö, Kullö och Vaxön. För det längre avståndet, 2000 meter, 
omfattas habitatnätverket också av Tynningö. Detta habitatnätverk är även 
sammanlänkat med ädellövmiljöer i Österåkers kommun. Ett särskilt viktigt samband för 
att upprätthålla detta nätverk är det som går över sundet mellan Kullö och 
Bogesundslandet. I kommunens östra del finns ett antal mindre och isolerade 
habitatnätverk bundna till ett antal av kommunens öar.  
 
Tallskogarna i Vaxholms stad är enligt analysen uppdelade i två huvudsakliga 
habitatnätverk. Det ena ligger i väst och består av Resarö, Kullö, Vaxön samt 
Bogesundslandet och har samband med tallskogar vidare upp mot Svinninge och 
Åkersberga i Österåkers kommun. Ett särskilt viktigt samband för att upprätthålla detta 
nätverk är (precis som för ädellöv) det som går över sundet mellan Kullö och 
Bogesundslandet. Det andra habitatnätverket för tall omfattar flera av kommunens 
östliga öar: Stora Hästholmen, Rindö, Skarpö, Tynningö, Skogsön och Ramsö. 
Habitatnätverket är även sammanlänkat med tallmiljöer i Värmdö kommun. Ett särskilt 
viktigt samband för att upprätthålla detta nätverk är det som går över sundet mellan 
Rindö och Värmdölandet.  
 
Analysen pekar också ut klivstenar och identifierat platser där det förekommer relativt 
svaga samband.   
 
Slutligen ges generella åtgärdsförslag för bevarande, utvecklande samt stärkande av 
ekologiska samband för tall- och ädellövmiljöer i Vaxholms stad.   
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1. INLEDNING 
 

1.1. BAKGRUND  

 
Många arter påverkas av effekter både på landskapsnivå och på lokal nivå. För att kunna 
bevara biologisk mångfald även på längre sikt krävs att förvaltning av naturmiljöer och 
planering av åtgärder sker på båda dessa skalor. 
 
På kort sikt är arealen och kvaliteten av en viss naturmiljö de viktigaste faktorerna i 
arbetet med biologisk mångfald. Över tid behövs det dock ett fungerande landskap och 
där spelar arternas förmåga att sprida sig mellan liknande habitat en viktig roll, eftersom 
de flesta arter har mer eller mindre behov av genetiskt utbyte mellan populationer för att 
kunna överleva. I synnerhet känsliga är arter med specifika livsbehov eller med 
begränsad förmåga att förflytta sig. Möjligheten för arter att sprida sig mellan livsmiljöer 
kallas för ekologiska samband. Ibland används termen grön infrastruktur. 
 
Det är således en fördel att vid till exempel grönstrukturplanering eller inför nya 
exploateringar ha kunskap om landskapets ekologiska samband.  
 
Värdefulla livsmiljöer, så kallade värdekärnor, utgörs av avgränsade områden som med 
avseende på bestånd, struktur och artförekomster har stor betydelse för biologisk 
mångfald och utgör områden där arter kan leva och reproducera sig. Det kan bland 
annat röra sig om skyddade naturområden, naturvärdesobjekt och andra områden med 
höga kvaliteter och naturvärden. För skogliga miljöer utgörs värdekärnor i regel alltid av 
gammal skog utan påverkan från skogsbruk. I skogliga värdekärnor finns exempelvis 
gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier.  
 
Vaxholms stad har gett Sweco Sverige AB i uppdrag att med hjälp av bland annat 
flygbildstolkning i 3D identifiera värdekärnor och analysera ekologiska samband för 
tallskogs- och ädellövsmiljöer. Utgångspunkten är ett behov av underlag inför 
framtagandet av en ny grönplan. Resultatet kan också användas som underlag vid 
bedömningar av grönstrukturens bevarande och utveckling i förhållande till andra 
anspråk.    
 

1.2. OMFATTNING 

 
Uppdraget omfattar följande moment:   

1. Identifiera värdekärnor för ädellövsmiljöer och tallskog (med fokus på 
hällmarkstallskog) i Vaxholms stad, undantaget Bogesundslandets 
naturreservat. Huvudsaklig metod är flygbildstolkning i 3D av utvalda ytor ur 
Vaxholms stads biotopdatabas. Dessa ytor är ädellövsmiljöer och 
hällmarkstallskogar. Utöver detta används nationella underlag och underlag 
från kommunen om kända områden med naturvärden.  

2. Med hjälp av en GIS-analys beskriva ekologiska samband för ädellövsmiljöer 
och tallskog med utgångspunkt från de identifierade värdekärnorna. Fokusarter 
för analyserna utgörs av brun guldbagge för ädellöv och reliktbock för tallskog.  

3. Studera resultaten och beskriva särskilt intressanta delar, såsom exempelvis 
förekomsten av viktiga klivstenar, starka och svaga samband och förekomst av 
eventuella barriärer.   

4. Ge förslag på åtgärder för att stärka ekologiska samband samt 
ekosystemtjänster kopplade till tall- och ädellövskog. 

Uppdragets fokus ligger på att kartlägga värdekärnor och ekologiska samband inom 
Vaxholms stad, undantaget Bogesundslandets naturreservat. Vad gäller ekologiska 
samband ska dock samband till och från Bogesundslandet kartläggas, men fokus är inte 
på samband inom naturreservatet. Detta innebär att kartläggning av värdekärnor har 
gjorts mer detaljerat i kommunens östra delar, utanför Bogesundslandet naturreservat. 
3D-tolkning, som är ett tidskrävande moment, har gjorts av ädellöv- och tallskogsytor 
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som ligger utanför Bogesundslandet reservat samt av ytor på gränsen och strax innanför 
reservatsgränsen.   
 

1.3. UPPDRAGSORGANISATION 

 
Uppdragskontakt Vaxholms stad: Emma Mattson 
 
Organisation Sweco: 
Staffan Arleskär – uppdragsansvarig 
Elin Håkansson – GIS-analyser, rapportskrivning 
Niklas Anderberg – Flygbildstolkning, GIS-analyser, rapportskrivning 
Karl Ingvarsson – expertstöd åtgärdsförslag och ekosystemtjänster 
Camilla Ärhlund – expertstöd åtgärdsförslag och ekossystemtjänster 
 

1.4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EKOLOGISKA SAMBAND 

 
För att landskapet ska ha fungerande ekologiska samband, det vill säga för att arter ska 
kunna förflytta sig mellan lämpliga livsmiljöer (värdekärnor), behöver dessa ligga 
tillräckligt nära varandra. Landskapet mellan livsmiljöerna behöver också vara 
framkomligt och ha vissa kvaliteter. Det kan finnas distinkta barriärer som vägar, stora 
sjöar, tätorter, granplanteringar eller liknande som hindrar framkomligheten. Möjligheten 
för arter att röra sig genom landskapet begränsas också av vilken rörelseförmåga som 
arten i fråga besitter. Till exempel utgör ett vattendrag inte ett lika stort hinder för en 
insekt med flygförmåga som för en insekt som är markbunden. Arter med begränsad 
rörelseförmåga kallas för spridningsbegränsade arter. Motsatsen är icke 
spridningsbegränsade arter, exempelvis fåglar som kan flyga långa sträckor.  
 
Spridning i föreliggande rapport och analyser avser arters förflyttning från en  
ursprungsplats till en ny livsmiljö som kan koloniseras. Dessa förflyttningar sker i regel  
sällan, men är betydelsefulla för artens genetiska utbyte. Med spridning i denna rapport 
avses inte normala rörelser för att tillfredsställa behov under en årscykel såsom 
förflyttningar för födosök eller för att nå vilo- och reproduktionsplatser. 
 
Exploatering av värdefulla naturmiljöer kan utgöra både habitatförlust och skapa 
barriärer i landskapet (figur 1). Det är därför relevant att studera enskilda värdekärnors 
funktion i ett större nätverk av liknande naturmiljöer.  
 

  

Figur 1: Illustration av begreppen ekologiska samband, habitatförlust och barriäreffekt. Figur A visar 
ett landskap med fungerande ekologiska samband där spridning av arter kan ske mellan habitat. I 
Figur B överstiger avståndet mellan habitaten vad vissa arter klarar av och sambandet har brutits. 
Orsaken kan vara naturligt på grund av till exempel topografi eller en följd av habitatförlust. I Figur C 
skapar en nyanlagd väg en barriär som förhindrar spridning av arter och i Figur D har barriären 
åtgärdats med en passage (skyddsåtgärd). Illustration: Elin Håkansson, Sweco.  
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1.5. HABITATNÄTVERK 

 
Ett habitatnätverk utgörs av sammanlänkade livsmiljöer för en art eller artgrupp. Ett 
landskap kan vara uppdelat i flera från varandra skilda habitatnätverk. Mellan livsmiljöer 
inom nätverket kan arter röra sig och det finns möjlighet till genetiskt utbyte mellan 
populationer. För spridningsbegränsade arter eller artgrupper är landskapet i regel 
fragmenterat i flera olika habitatnätverk. Habitatnätverk kan vara små med ett fåtal 
livsmiljöer eller stora med många livsmiljöer. Det kan också finnas livsmiljöer som är helt 
isolerade och således inte ingår i något habitatnätverk. På sikt riskerar arter i en sådan 
isolerad livsmiljö att dö ut.  
 

1.6. GIS-ANALYSER AV EKOLOGISKA SAMBAND 

 
Med GIS-analyser är det möjligt att modellera ekologiska samband i landskapet. Dessa 
analyser kallas också exempelvis spridningsanalyser eller konnektivitetsanalyser. 
Analyserna har till uppgift att peka ut var i landskapet det finns värdefulla livsmiljöer för 
utvalda arter samt visa arternas möjligheter att förflytta sig mellan livsmiljöer genom det 
omgivande landskapet. För detta ändamål appliceras ett landskapsperspektiv med vilket 
livsmiljöer studeras som delar av ett större sammanhang. En viktig del av utredningar av 
ekologiska samband är i regel att studera och tolka resultatet. Resultatet visar vilka 
värdekärnor som hänger samman i habitatnätverk, vilka samband som är svaga 
respektive starka, samt var det finns eventuella barriärer i landskapet som försvårar 
spridning mellan identifierade livsmiljöer. Det går också att, på olika skalor, se vilka 
livsmiljöer som utgör så kallade klivstenar. Klivstenar är livsmiljöer som till följd av sitt 
strategiska läge utgör viktiga knutpunkter/getingmidjor i nätverket. Ofta är det så att om 
en livsmiljö som utgör en klivsten försvinner så bryts förbindelsen mellan 
habitatnätverkets delar på var sida om klivstenen. Nätverket delas i två delar som är 
isolerade från varandra. Särskilt intressanta är klivstenar med låga kvaliteter, oftast 
mindre områden med lägre naturvärden.  
 
Klivstenar eller andra livsmiljöer kan lätt förbises som mindre viktiga på lokal skala, men 
genom att lyfta blicken framträder deras betydelse för hela nätverket och således för 
säkerställandet av en funktionell grön infrastruktur. Avgörande för att upprätthålla 
nätverket är också att landskapet mellan viktiga livsmiljöer fortsatt är framkomligt för 
arten. 
 
Analyserna kan göras översiktligt eller med hög detaljgrad. Nivån är avhängigt  
tillgången till underlag, analysens detaljgrad, ambitionsnivå samt syftet med arbetet. 
 
I analyser av ekologiska samband använder man ofta en så kallad fokusart för att 
modellera ett specifikt ekologiskt nätverk av livsmiljöer. Fokusarten ställer i regel höga 
krav på sin livsmiljö, vilket gör att den kan representera förutsättningarna även för andra 
arter, med liknande krav på sin livsmiljö. Detta betyder att i en lämplig livsmiljö för en 
fokusart hittar man också många andra arter. Resultatet av analyser baserade på en 
fokusart är därmed även relevant för ett större antal arter och artgrupper.  
 
En spridningsanalys är en förenkling av verkligheten. Modelleringar omfattar vissa  
antaganden och generaliseringar kring olika arters förmåga att sprida sig förbi eller 
genom olika miljöer. Osäkerheterna i resultaten står i proportion till osäkerheterna i 
indata och de antaganden som görs. Tilldelningen av friktionsvärden utgör exempel på 
antaganden. 
 
 

Klivstenar 
 

Livsmiljöer som genom sitt 
läge utgör en avgörande 

knytpunkt i ett 
habitatnätverk. Klivstenar 
är centralt placerade, och 
när de försvinner leder det 

till en uppdelning och 
försvagning av nätverket.  

 
På engelska kallas dessa 

områden för ”stepping 
stones” 
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2. METODBESKRIVNING 
 
 

2.1. FOKUSARTER  

 
På förslag från Vaxholms stad beslöts att använda två skalbaggsarter som den aktuella 
spridningsanalysens fokusarter, reliktbock för tallskog samt brun guldbagge för 
ädellövsmiljöer. Dessa två skalbaggar utgör vanliga fokusarter för de studerade 
naturtyperna. Vid analys av ekologiska samband är det motiverat att välja en fokusart 
som har begränsad förmåga att sprida sig, för att på så sätt fånga upp viktiga samband 
för känsliga arter. Både reliktbock och brun guldbagge är knutna till stabila livsmiljöer, 
äldre träd som kan blir flera hundratals år gamla. Det finns indikationer på att arter som 
är knutna till stabila livsmiljöer är obenägna att söka sig till nya livsmiljöer, samt att de 
har en begränsad förmåga att förflytta sig när de väl gör det. De är därmed 
spridningsbegränsade och beroende av att lämpliga livsmiljöer ligger tillräckligt nära 
varandra.   
 
SLU Artdatabanken har gett ut en kunskapsöversikt och vägledning för analyser av 
arters spridning (Berglund et al. 2018). I denna ges ett förslag på lämplig skala för 
analyser av spridning kopplat till olika arter och artgrupper. För skalbaggar kopplade till 
ädellövskog rekommenderas ett spridningsavstånd på mellan 0,5 km upp till 2–4 km. För 
arter kopplat till tallskog saknas forskning för att ge motsvarande rekommendationer, 
men i denna analys antas avståndet för arter kopplat till äldre tall vara av samma 
storleksordning som för arter kopplat till ädellöv.  

Reliktbock  
  
Reliktbock (Nothorhina muricata) har sin huvudsakliga livsmiljö i barrskog, och den är 
särskilt knuten till miljöer med äldre eller senvuxna och solbelysta tallar, i vars grova 
skorpbark dess larver lever. I vuxet tillstånd är skalbaggen 10–15 mm lång och har en 
långsmal kropp med långa antenner. En typisk livsmiljö utgörs av gles hällmarkstallskog.  
 
I dag utgör en minskning av lämpliga livsmiljöer till följd av avverkning av skog med äldre 
tallar ett stort hot mot arten. Även igenväxning av öppna tallmiljöer tycks vara en 
utmaning då detta minskar solbelysningen av fristående värdträd. Framöver riskerar 
bristen på lämpliga livsmiljöer att öka ytterligare, eftersom det är ovanligt att tallar idag 
hinner uppnå den höga ålder som arten söker. Enligt den senaste upplagan av den 
svenska rödlistan (2020) bedöms arten uppnå statusen Nära hotad (rödlistekategori NT). 
 
På artportalen finns det ett fåtal inrapporterade fynd av gnagspår som indikerar att arten 
har en närvaro i Vaxholms stad. Dessa fynd gjordes på Resarö respektive Tynningö. 
 

Brun guldbagge  

 
Brun guldbagge (Protaetia marmorata) kopplas framförallt till ek, men även till bland 
annat bok, alm och ask. Den bruna guldbaggens larver lever i den mulm som hittas i 
håligheter på kraftiga och äldre ädellövträd. På sommaren kan skalbaggen observeras 
flygande kring håligheter i dessa träd. 
 
Den bruna guldbaggen hittas idag främst i södra Sverige. Inga fynd har gjorts i Vaxholms 
stad, men flera i Stockholms län. Arten bedöms, efter en tid som rödlistad, i den senaste 
upplagan av den svenska rödlistan (2020) som Livskraftig (rödlistekategori LC). Dock 
förväntas en minskning av artens habitat ske till följd av avverkning av grova värdträd 
och igenväxning av tidigare öppna ädellövsmiljöer, vilket kan komma att leda till en 
negativ utveckling för arten framöver. 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Reliktbock. 
Källa: Wikimedia 
commons 

Spridningsavstånd 

Det avstånd som en art 
kan antas sprida sig 
mellan livsmiljöer. Detta 
avstånd utgör en 
begränsande faktor för 
dess förmåga att förflytta 
sig mellan olika habitat i 
det omgivande 
landskapet. 

 
 

 

Figur 3. Brun guldbagge. 
Källa: Wikimedia 
commons  
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2.2. IDENTIFIERING AV VÄRDEKÄRNOR  

 

2.2.1. 3D-tolkning av flygbilder 

 
Flygbildstolkning i 3D genomfördes med syftet att identifiera värdekärnor för 
ädellövsmiljöer och tallskogar. Tolkningsarbetet omfattade ytor som valts ut 
från Vaxholms stads biotopdatabas (del av BIOTOP Stockholm) i samråd 
med kommunen. Dessa utvalda ytor är klassificerade i steg 1-varianten av 
biotopdatabasen som ädellövsmiljöer av olika slag samt talldominerad mark 
på berg i dagen. Av tidsskäl valdes inte samtliga tallskogsytor ut för tolkning, 
utan fokus låg på hällmarkstallskogar. Detta då hällmarker innehar en stor 
andel av den gamla tallskogen, eftersom dessa miljöer sällan är påverkade 
av skogsbruk. Den glesa skogen på hällmarker utgör också en lämplig miljö 
för reliktbock som trivs i solbelysta miljöer. Utöver det har tolkning också 
gjorts av de ytor som i databasen kallas för urban grönstruktur, det vill säga 
grönområden i anslutning till tätort och annan bebyggelse. Vilka ytor och 
exakt vilka klasser som valts ut beskrivs i Bilaga 1. 
 
Skogsytor som enligt 3D-tolkningsmomenten utgjordes av ädellövmiljöer och 
tallskogar med hög skogsålder utan spår av skogsbruk definierades som 
värdekärnor.  
 
Flygbildstolkningen genomfördes i 3D via en sömlös koppling mellan ArcMap 
och flygbildstolkningsprogrammet DAT/EM Summit Evolution, i enlighet med 
metodiken för BIOTOP Stockholm. För tolkningen användes kommuntäckande infraröda 
flygbilder från två år, 2015 och 2017. Så långt som en sådan tidfördelning fanns 
att tillgå vid beställning av flygbilder från Lantmäteriet var dessa bilder även tagna 
före respektive under samt efter lövsprickningssäsongen, då detta underlättar vid 
tolkning av vegetation.  
 
För mer information rörande urval av ytor/databas-klasser och attribut för 3D-
tolkningen, se Bilaga 1. Mer information rörande BIOTOP Stockholm finns i 
manualer för databasen men dessa är ännu arbetsmaterial och är därmed i 
nuläget inte publicerade.  

2.2.2. Kompletterande kartering av värdekärnor  

 
Ytterligare potentiella värdekärnor för ädellövsmiljöer och tallskog identifierades 
via en genomgång av andra befintliga underlag (Tabell 1) inom analysens 
studieområde. Områden av ädellövskog och tallskog med potentiellt höga 
naturvärden sorterades ut som troliga värdekärnor. Parametrar som användes för 
att göra denna bedömning är exempelvis naturtyp och information om skogens 
ålder. I fall där olika underlag för ett och samma område har gjort skilda 
bedömningar har information som baserats på fältbesök och inventeringar i fält 
antagits vara mer tillförlitligt. Även nationella marktäckedata (NMD) och ortofoton 
har vid behov använts som utgångspunkt för jämförelser av områden där 
tillgänglig information brustit eller varierat mellan olika dataunderlag.  
 
Som ett sista moment kontrollerades om några värdekärnor avverkats med hjälp av 
datalagret över utförda avverkningar från Skogsstyrelsen. Några värdekärnor i 
Bogesundslandets naturreservat hade avverkats och dessa ytor räknades bort som 
värdekärnor.  
 
En mer utförlig beskrivning av flygbildstolkning, dataunderlag och urvalskriterier för 
identifiering av värdekärnor finns i Bilaga 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Flygbildstolkning i 3D av 
infraröda flygfoton 
 
- Tolkning i 3D möjliggör högre 
träffsäkerhet i tolkarens 
bedömningar jämfört med tolkning 
i två dimensioner, beroende på 
vad som tolkas. 
 
- Infraröda (IRF) flygbilder 
underlättar vid tolkning av 
vegetation, särskilt om processen 
involverar flygbilder över ett och 
samma område tagna före/under 
samt efter lövsprickning. På detta 
sätt kan variationer i vegetation 
över tid och säsong lättare 
observeras. 

BIOTOP Stockholm 

Länstäckande regional biotopdatabas under 
utveckling, baserad på en hybridmetod som i 
flera steg omfattar automatiserade 
klassificeringar baserade på befintliga 
nationella data, samt manuell flygbildstolkning.  
 
Flygbildstolkningen utgör Steg 2 i metodiken 
och appliceras på en initial Steg 1-
biotopdatabas baserad på automatiska 
klassificeringar, och bidrar med en ökad 
detaljeringsgrad rörande information som 
saknas i befintliga underlag, eller som inte kan 
beräknas av automatiska processer. Ett 
exempel på sådan information rör ett områdes 
markanvändning.  
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Tabell 1. Befintliga underlag som använts vid identifiering av värdekärnor. För en mer detaljerad 
genomgång av underlag för värdekärnor, se bilaga 1. 

Underlag tallskog Ursprung 

Objekt med naturvärden Skogsstyrelsen 

Nyckelbiotoper Skogsstyrelsen 

Natura 2000-områden Naturvårdsverket 

Naturreservat Naturvårdsverket 

Naturvårdsavtal Skogsstyrelsen 

LstAB GI underlag livsmiljöer Tallskog Länsstyrelsen Stockholm 

Vaxholms stads biotopdatabas, utvalda 
klasser (se beskrivning av vilka klasser i 
bilaga 1) 

Vaxholms stad 

Naturvärdesinventeringsunderlag (NVI)  Vaxholms stad 

Särskilt skyddsvärda träd Artportalen 

Artfynd av arter kopplade till tallskog Artportalen 

  

Underlag ädellövskog Ursprung 

Objekt med naturvärden Skogsstyrelsen 

Nyckelbiotoper Skogsstyrelsen 

Naturvårdsavtal Skogsstyrelsen 

Naturreservat Naturvårdsverket 

LstAB GI underlag livsmiljöer ädellövskog Länsstyrelsen Stockholm 

Vaxholms stads biotopdatabas, utvalda 
klasser (se beskrivning av vilka klasser i 
bilaga 1) 

Vaxholms stad 

Naturvärdesinventeringsunderlag (NVI) Vaxholms stad 

Särskilt skyddsvärda träd Artportalen 

Artfynd av arter kopplade till ädellövskog Artportalen 
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2.3. SPRIDNINGSANALYSER 

 

2.3.1. Landskapskarta 

 
 
I ArcMap 10.7 och med hjälp av model builder-funktionen byggdes en 
heltäckande landskapskarta upp i en rad olika steg. Grunden utgjordes av 
basskiktet i nationella marktäckedata (NMD). NMD är en heltäckande 
markkartering med 10 meter rumslig upplösning och 25 tematiska klasser 
(Figur 4). Fördelar med NMD är att upplösningen är hög och att den 
särskiljer på olika typer av skog.
 
NMD kompletterades genom att underlag som representerar barriärer 
klipptes in i kartan: motorvägar och allmänna vägar med mer än 5000 fordon 
per dygn. I ett sista steg klipptes värdekärnorna in. 
 

2.3.2. Modell för spridning (friktionsvärden och maximala 

spridningsavstånd) 

 
Spridningsanalysens modell utgörs av friktionsvärden för olika markslag och 
maximala spridningsavstånd för respektive fokusart. Friktionsvärden 
representerar med vilken svårighetsgrad fokusarten antas kunna röra sig över 
respektive markslag. Ett högt värde tilldelas markslag, exempelvis hårdgjorda 
ytor och annan exploaterad mark, som man antar att fokusarten inte gärna rör 
sig genom. Och motsatt tilldelas markslag som utgör gynnsamma miljöer ett 
lågt friktionsvärde. De friktionsvärden som använts i denna analys presenteras 
i Bilaga 2. Notera att upplösningen i markanvändningskartan är 10 x 10 meter. 
Upplösningen påverkar storleken på friktionsvärdena genom att de behöver multipliceras 
med 10 då beräkningarna genomförs jämfört med om upplösningen hade varit 1 x 1 
meter.   
 
Mot bakgrund av att kunskapen om hur skalbaggar rör sig i landskapet är knapphändig 
har vi i denna analys varit restriktiva med att göra starka antaganden beträffande genom 
vilka miljöer fokusarterna helst rör sig. Huruvida brun guldbagge och reliktbock föredrar 
att flyga över öppen mark eller hellre håller sig i skog eller skogsbryn vet ingen med 
säkerhet. Man vet också mycket lite om vilka miljöer som utgör barriärer, till exempel om 
vägar och öppet vatten utgör ett hinder eller inte. Ett antagande som dock utgör grunden 
för valda friktionsvärden är att de flesta naturliga miljöer, exempelvis betesmarker och 
skog, utgör relativt framkomliga miljöer. Vatten och infrastruktur (vägar) antas utgöra ett 
lite större motstånd eftersom de inte erbjuder samma möjlighet till vilopauser under 
förflyttningen. Reliktbock som trivs bäst i tallskog antas kunna röra sig enkelt genom 
tallskog, barrblandskog och lövblandad barrskog. Brun guldbagge som är knuten till 
främst ädellövträd, men även till vissa triviallövträd antas kunna röra sig enkelt genom 
ädellövskog, triviallövskog med ädellövsinslag och triviallövskog. Övriga naturliga miljöer 
antas vara relativt framkomliga för bägge arter.  
 
Tre olika maximala spridningsavstånd användes för respektive fokusart: 1000, 1500 och 
2000 meter.  
 
Modellen tas i grunden fram genom en expertbedömning. Här är biologisk kompetens 
nödvändig. Inför detta studerades tidigare genomförda spridningsanalyser samt litteratur 
i ämnet. I detta moment användes exempelvis SLU:s kunskapsöversikt och vägledning 
för modellering av arters spridning (Berglund H et al. 2018) vilket har varit en värdefull 
källa till kunskap. I vägledningen finns exempelvis en vägledande tabell för maximala 
spridningsavstånd och vilka element i landskapet som utgör barriärer. 
 
  
 
 
 
 

Figur 4. Kategorier av markslag i nationella 
marktäckedata (NMD) basskikt. 
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2.3.3. Beräkning av spridningslänkar, spridningskorridorer och 

konnektivitet 

 
Beräkning av spridningslänkar, spridningskorridorer och konnektivitet gjordes i 
programvaran Graphap 2.4. Graphab är ett open sourceprogram utvecklat för 
modellering av landskapsnätverk (Foltête et al. 2001).  
 
Den heltäckande landskapskartan i rasterformat (upplösning 10 meter) inklusive 
värdekärnor utgör indata till Graphab. I Graphab anges vilka ytor som motsvarar 
värdekärnor, friktionsvärde för respektive markslag, samt vilket avstånd som ska utgöra 
maximalt spridningsavstånd.  
 
I programmet beräknas initialt alla möjliga spridningsvägar mellan värdekärnor. Längden 
på länkarna begränsas genom att summan av alla friktionsvärden utmed en 
spridningsväg inte får överstiga det maximala spridningsavståndet. Detta kallas att 
avståndet är motståndviktat.   
 
Därefter beräknas den totala ytan, en spridningskorridor, där förflyttning kan ske. I 
resultatet, som utgörs av en rasterfil, innehåller varje pixel ett värde som representerar 
antalet spridningsvägar som passerar genom just den pixeln. Högt värde motsvarar hög 
konnektivitet och betyder att värdekärnor är sammankopplade med många andra 
värdekärnor. Motsatt betyder lågt värde låg konnektivitet, och att värdekärnor bara länkar 
till en eller ett fåtal andra värdekärnor. 
 

2.4. FELKÄLLOR  

 
Nationella marktäckedata (NMD) utgör ett nytt underlag för marktäcke. Datat har hög 
detaljeringsnivå, men besitter olika grader av träffsäkerhet vad gäller att separera 
trädslag från varandra. Av relevans för detta arbete är att NMD bedöms kartera tallskog 
med god träffsäkerhet, men att träffsäkerheten är lägre vad gäller att separera till 
exempel triviallövskog från ädellövskog. Detta gäller särskilt under vissa omständigheter, 
som när det rör små eller glesa skogsytor. Då NMD utgör basen för ett flertal av de 
underlag som har använts för den utförda analysen så kan detta till viss mån utgöra 
orsak till felkällor i arbetet. NMD har bland annat utgjort grunden för den landskapskarta 
som skapats för spridningsanalyser, samt utgör bas för skogsindelningen i databaser 
baserade på metodiken BIOTOP Stockholm.  
 
Med det sagt bedöms NMD utgöra det bästa tillgängliga underlaget för marktäcke, trots 
dessa brister. Därtill har analysen genomfört steg som bör ha reducerat risken för 
felaktigheter grundade i dessa brister hos NMD, till exempel genom flygbildstolkning av 
biotopdatabasens skogsytor och kontroll mot information från andra underlag. 
 
Då arbetets omfattning inte har rymt flygbildstolkning av blandskogsytor från Vaxholm 
stads biotopdatabas har dessa inte heller utgjort en del av analysens underlag för att 
identifiera värdekärnor. Det är troligt att det inom dessa blandade ytor kan tänkas finnas 
mindre partier av äldre tall- och ädellövskog som till följd av databasens 
generaliseringsprocesser inte har separerats från blandskogen. Detta kan eventuellt 
orsaka en viss underrepresentation av potentiella värdekärnor för äldre tall och 
ädellövsmiljöer. 
 

2.5. AVGRÄNSNINGAR 

 
Analyserna omfattar Vaxholms stad i sin helhet, samt sträcker sig ytterligare 2,5 
kilometer utanför kommunens gränser. Detta för att inkludera naturmiljöer och fånga upp 
samband till värdekärnor i angränsade kommuner och undvika kanteffekter i analysen.  
 
Flygbildstolkning av ytor ur Vaxholms stads biotopdatabas genomfördes bara i delar av 
Vaxholms stad utanför Bogesundslandet naturreservat. Detta gjordes framförallt av 
tidsskäl, då man från kommunens sida prioriterade analys av ekologiska samband 
utanför reservatet.  
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I analyserna av ekologiska samband har ingen särskiljning gjorts mellan värdekärnor av 
olika storlek gällande deras betydelse för att upprätthålla ekologiska samband. I 
verkligheten har dock större värdekärnor en viktigare roll ekologiskt och för ekologiska 
samband än mindre värdekärnor.  
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3. RESULTAT  
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av genomförda analyser.  
 
För att ha en möjlighet att korrekt tolka resultatet är det centralt att man är insatt i 
följande koncept och termer som presenteras i resultatets text och kartor:  
 

• Värdekärnor. Värdefulla livsmiljöer, så kallade värdekärnor, utgörs av 
avgränsade områden som med avseende på bestånd, struktur och 
artförekomster har stor betydelse för biologisk mångfald och utgör områden där 
arter kan leva och reproducera sig. 

 
• Spridningslänk: Spridningslänkar utgör möjliga vägar som fokusarten beräknas 

kunna ta för att förflytta sig mellan värdekärnor. Avstånden är motståndsviktade 
baserat på artens spridningsförmåga enligt uppsatt modell (friktionsvärde i 
bilaga 2). Ingen länk överstiger det maximala spridningsavståndet för respektive 
analys. I kartorna presenteras den kortaste spridningsvägen mellan två 
värdekärnor som en linje. Det är dock inte bara utmed denna linje som arter rör 
sig. Läs om spridningskorridorer i nästa punkt. 
 

• Spridningskorridor: Spridningskorridoren representerar hela den yta/zon runt 
och mellan värdekärnor som korsas av någon (eller flera) av alla möjliga 
spridningslänkar. Hela korridoren fungerar som spridningsväg för arter. Det är 
inom hela dessa, ofta breda korridorer, som arter kan förväntas röra sig för att 
ta sig mellan livsmiljöer, snarare än enbart utmed den kortaste spridningsvägen 
mellan två värdekärnor. 
 

• Konnektivitet: Mått på graden av sammankoppling mellan livsmiljöer. Resultatet 
av beräkningen av spridningskorridoren (som är en rasterfil) innehåller ett värde 
för varje pixel som representerar antalet spridningsvägar som passerar genom 
just den pixeln. Högt värde motsvarar hög konnektivitet och betyder att 
värdekärnor i området är sammankopplade med många andra värdekärnor. 
Motsatt betyder lågt värde låg konnektivitet, och att värdekärnor bara länkar till 
en eller ett fåtal andra värdekärnor. I områden med låg konnektivitet är de 
ekologiska sambanden skörare än i områden med hög konnektivitet.  

 
• Habitatnätverk: Nätverk av sammanlänkade livsmiljöer för en art/artgrupp. Ett 

landskap kan vara uppdelat i flera från varandra skilda habitatnätverk. En mer 
utförlig beskrivning finns i avsnitt 1.5 Habitatnätverk. 

 
• Klivstenar: Klivstenar är livsmiljöer som till följd av sitt strategiska läge utgör 

viktiga knutpunkter/getingmidjor i nätverket. Ofta är det så att om en livsmiljö 
som utgör en klivsten försvinner så bryts förbindelsen mellan habitatnätverkets 
delar på var sida om klivstenen. Nätverket delas i två delar som är isolerade 
från varandra. Läs mer om klivstenar i avsnitt 1.6 GIS-analyser av ekologiska 
samband. 
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3.1. RESULTAT ÄDELLÖVSKOG  

 
Resultatet av analysen för ädellövskog presenteras i sex olika kartor. I Figur 5 
presenteras identifierade värdekärnor. I Figur 6 presenteras resultatet av 
spridningsanalysen med maximalt spridningsavstånd på 1000 meter, i Figur 7 resultatet 
av spridningsanalysen för maximalt spridningsavstånd på 1500 meter och i Figur 8 
resultatet av spridningsanalysen för maximalt spridningsavstånd på 2000 meter. I Figur 9 
presenteras en jämförelse mellan spridningskorridorerna för de tre olika 
spridningsavstånden.  
 
Slutligen, i Figur 10 presenteras exempel på slutsatser som går att dra utifrån 
analysernas resultat gällande särskilt viktiga samband samt på vilka platser sambanden 
är brutna eller svaga. På dessa platser rekommenderas att ädellövsmiljöerna bevaras 
och utvecklas för att på sikt värna om ett fungerande ekologiskt nätverk kopplat till 
ädellövskog i Vaxholms stad.  
 

3.1.1. Värdekärnor ädellöv 

 
Totalt identifierades 682 värdekärnor av varierande storlek för ädellövskog inom 
Vaxholms stads kommungräns (Figur 5). Ett större antal av dessa livsmiljöer hittas 
framförallt inom Bogesundslandets naturreservat. Utanför reservatets gränser har större 
sammanhängande ädellövsområden identifierats bland annat på östra Skarpö (kopplat 
till en nyckelbiotop vid Lyckedal) och vid Gåsvik i närheten av Bullerholmen. Mindre 
samlingar av värdekärnor kan bland annat hittas på östra Rindö samt utspritt på 
Tynningö och södra och centrala Resarö.  
 

 
Figur 5. Värdekärnor för ädellövskog i Vaxholms stad. De största samlingarna av ädellövskog finns 
i Bogesundslandets naturreservats östra och västra delar. Mindre samlingar värdekärnor kan även 
hittas spridda i övriga delar av kommunen, bland annat på östra Skarpö och Rindö. 

 
 
 

20



 

 EKOLOGISKA SPRIDNINGSSAMBAND I VAXHOLMS STAD   14 
 2021-04-30  
   

 

3.1.2. Spridningsanalyser ädellöv 

 
För arter med lägre rörlighet (1000 meter maximalt spridningsavstånd) är livsmiljöerna i 
Vaxholms stad enligt analyserna fragmenterat i flera små habitatnätverk (Figur 6). För 
arter med större benägenhet att förflytta sig (1500 meter maximalt spridningsavstånd) 
framträder ett stort habitatnätverk i västra delen av kommunen, som sträcker sig över 
Bogesundslandet och vidare nordväst över Resarö. Detta nätverk utgör det största för 
ädellövskog i Vaxholms stad och innefattar också de områden som uppnår den högsta 
graden av konnektivitet för kommunens ädellövskog (Figur 7). När spridningsavståndet 
ökas till 2000 meter, vilket motsvarar lite mer rörliga arter, knyts även Vaxön, Tynningö 
och Skogsön till detta stora habitatnätverk i väst (Figur 8).  
 
I motsats till det sammanhängande västra ädellövsnätverket utmärks kommunens östra 
del av ett antal mindre habitatnätverk som är uppdelade mellan öarna Tynningö, Rindö, 
Skarpö, Hästholmen och Stora Rönnholmen. Då avståndet mellan öarna och det öppna 
vattnet försvårar förflyttning dem emellan, och det finns en begränsad närvaro av 
värdekärnor på de individuella öarna, präglas dessa habitatnätverk av isolering från 
varandra och låga grader av konnektivitet (Figur 6,Figur 7). Även vid ett maximalt 
spridningsavstånd på 2000 meter kvarstår dessa habitat som isolerade, vilket indikerar 
att även mer spridningsbenägna arter kan ha svårt att röra sig mellan dessa livsmiljöer 
(Figur 8). 
 
Slutligen har två mindre habitatnätverk identifierats på västra och östra Vaxön, centralt 
placerade mellan de västliga och östliga habitatnätverken (Figur 6, Figur 7). Dessa är vid 
ett spridningsavstånd på 1500 meter eller lägre isolerade från varandra, men vid en 
höjning av spridningsavståndet till 2000 meter framträder ett svagt samband dem 
emellan för arter med högre spridningsförmåga (Figur 8). Sambandet förefaller dock 
svagt eftersom värdekärnorna är små och spridningslänkarna långa. Det tycks också 
finnas ett svagt samband mellan habitatnätverken på Vaxön och värdekärnor på 
näraliggande Kullö. 
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Figur 6. Konnektivitet för ädellövskog i Vaxholms stad vid ett spridningsavstånd på 1000m, vilket 
representerar arter med lägre spridningsförmåga än studiens utgångspunkt för spridningsavstånd 
(1500 m). Här kan man observera hur kommunens ädellövsnätverk är uppsplittrat i ett antal mindre 
och från varandra isolerade habitatnätverk vid lägre spridningsavstånd. Dessa nätverk är i de flesta 
fall begränsade till kommunens olika öar, vilket bland annat kan observeras på Vaxön, Kullö, 
Tynningö och Resarö. Även det vid längre spridningsavstånd stora och sammanhängande västliga 
nätverket reduceras och blir mer uppdelat vid en sänkning av spridningsavståndet. För 
spridningsbegränsade arter innebär detta att anknytningen till Kullö upphör, vilket begränsar detta 
nätverks utbredning till Bogesundslandet. Slutligen upphör också anknytningen till ädellövsmiljöer i 
Österåkers kommun i norr.  
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Figur 7. Konnektivitet för ädellövskog i Vaxholms stad baserat på ett maximalt spridningsavstånd 
på 1500m. Av de identifierade habitatnätverken finns kommunens största i dess västra halva, vilket 
innefattar Bogesundslandet, Resarö, Kullö och Edholma samt ansluter till ädellövmiljöer i 
Österåkers kommun i norr. I Vaxholms östra halva finns därtill en rad mindre och från varandra 
frånskilda habitatnätverk som begränsas till öarna Rindö, Tynningö, Stora Rönnholmen, 
Hästholmen och Skarpö. Centralt på Vaxön finns även två mindre habitatnätverk på öns västra 
respektive östra sida, även dessa saknar anknytning till övriga nätverk i kommunen. 
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Figur 8. Konnektivitet för ädellövskog i Vaxholms stad vid ett ökat spridningsavstånd på 2000m, 
vilket kan representera arter som är spridningsbenägna. Observera den ökade sammanknytningen 
av kommunens nätverk – det stora västliga nätverket täcker vid detta spridningsavstånd nästan hela 
Bogesundslandet och sträcker sig in i kommunens östra delar via Tynningö, som nu ansluts via en 
smal korridor över Tenö sund. Habitatnätverken på Rindö, Skarpö, Hästholmen och Stora 
Rönnolmen är fortsatt isolerade från varandra. 
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Figur 9. Jämförelse av spridningskorridorer för olika maximala spridningssamband för 
ädellövsmiljöer.  
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3.1.3. Särskilt viktiga samband och svaga länkar för ädellövskog  

 
I detta avsnitt studeras habitatnätverket för ädellövskog närmare. Syftet är att peka ut 
platser med särskilt viktiga samband för att upprätthålla befintliga habitatnätverk för 
ädellövskog i Vaxholms stad. Syftet är också att peka ut platser där sambanden är 
viktiga men svaga.  
 
Ett särskilt viktigt samband för ädellövsmiljöer i Vaxholms stad är länken mellan 
värdekärnor på Bogesundslandets naturreservat och Kullö (Figur 10). Från Kullö sträcker 
sig nätverket vidare upp mot Resarö och Edholma, samt västerut mot Nibble och bort 
mot Hästängsudd i Österåkers kommun. Via denna länk hänger ädellövskog i dessa 
delar av kommunen samman med de rika ädellövsmiljöerna på sydöstra Bogesund. En 
värdekärna vid Storskär framträder som en klivsten som upprätthåller detta viktiga 
samband. Se detaljkarta över området i Figur 11. Sambandet existerar enligt analysen 
om maximalt spridningsavstånd är 1500 meter eller 2000 meter, men inte för 1000 
meter. Detta tyder också på att sambandet, förutom att vara särskilt viktigt, även är 
relativt svagt.  
 
Enligt analysen finns det flera områden där sambanden är viktiga men svaga för arter 
med relativt god spridningsförmåga, alternativt brutna för de mest spridningsbegränsade 
arterna (Figur 10). I dessa områden identifierar analysen inga samband vid ett maximalt 
spridningsavstånd på 1000 meter, men samband framträder då spridningsavståndet 
ökas till 1500 meter eller 2000 meter. Se kartan i Figur 9 för en jämförelse mellan 
spridningskorridorerna vid olika avstånd. Över ett längre tidsperspektiv kan dessa 
svagare samband vara viktiga för spridning av arter. 
 
Några sådana områden är mellan ädellövsmiljöerna på södra respektive norra Resarö 
(detaljkarta i Figur 12) samt över Söderkullasundet mellan Kullö och Vaxön (detaljkarta i 
Figur 13). På Resarö är avståndet mellan värdekärnor i Storäng och norra Resarö 
relativt långt och sambandet är att betrakta som svagt. Vid en analys med ett kortare 
spridningsavstånd på 1000 meter är detta samband brutet. Samma sak gäller 
sambandet till Ytterbystrand. Även sambandet från Vaxön över till Kullö är svagt 
ochenligt analysen existerar ett samband enbart vid ett maximalt spridnings avstånd på 
2000 meter som vid lägre avstånd upphör. På Vaxön utgörs habitatnätverket av 
skogsdungar som i huvudsak ligger i tätortsbebyggelse vilket belyser att denna typ av 
naturområden också kan vara oerhört viktiga när man tillämpar ett landskapsperspektiv 
på naturen.  
 
Även i nordväst, mellan Nibble och Hästängsudd i Österåkers kommun, samt mellan 
Nibble och Ladvik (detaljkarta i Figur 14) finns möjliga försvagade samband som är av 
vikt för nätverkets anknytning till områden utanför kommungränsen. Mellan Nibble och 
Hästängssund finns samband vid ett maximalt spridningsavstånd på 1500 meter och för 
2000 meter, men inget samband för 1000 meter. Mellan Ladvik och Nibble finns 
samband endast för det längsta avståndet i analysen, 2000 meter.  
 
Mellan Tynningö och Bogesundslandet finns enligt analysen ytterligare ett sådant 
område där samband finns om spridningsavståndet är 2000 meter, men inte för 1500 
meter eller 1000 meter (detaljkarta i Figur 15).  
 
I mitten av Tynningö finns en centralt placerad värdekärna som utgör en klivsten mellan 
habitatnätsverket östra respektive västra del (Figur 10).  

26



 

 EKOLOGISKA SPRIDNINGSSAMBAND I VAXHOLMS STAD   20 
 2021-04-30  
   

 

 
Figur 10. Slutsatser gällande ädellövsnätverket i Vaxholms stad, med särskilt viktiga samband, 
samt försvagade eller brutna sådana, beroende på arters spridningsförmåga. Inom det stora och 
sammanhängande västliga ädellövsnätverket har viktiga samband identifierats som sträcker sig från 
Bogesundslandet österut mot Tenö sund och norrut via Ellboda och Broknäs, samt över till Kullö via 
en klivsten på Storskär. Från Kullö löper även ett viktigt samband via Bullerholmen mot Nibble. där 
svaga eller brutna samband har identifierats som löper västerut mot Ladvik och norrut mot 
ädellövsmiljöer i Österåkers kommun. Utöver dessa bedöms svaga eller brutna samband även 
finnas mellan norra och södra Resarö, samt mellan Kullö och Vaxön. Även på Vaxön finns ett 
möjligt svagt eller brutet samband mellan öns två separerade nätverk. 
 
I kommunens östra del har färre viktiga samband identifierats, troligtvis då de isolerade nätverken 
här är begränsade till mindre öar. En värdekärna som bedöms utgöra en klivsten av vikt för 
sammanhållningen mellan öns västra och östra ädellövsmiljöer har identifierats centralt på 
Tynningö. Slutligen finns det ett möjligt svagt samband över Tenö sund mellan Tynningö och 
Bogesund, vilket utgör en möjlig passage för arter som är kapabla att förflytta sig längre avstånd.  
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Figur 11. Detaljkarta över ädellövsnätverket kring Kullö. Ett särskilt viktigt samband för 
ädellövsmiljöer i Vaxholms stad är länken mellan värdekärnor på Bogesundslandets naturreservat 
och Kullö. En värdekärna vid Storskär framträder som en klivsten som upprätthåller detta viktiga 
samband. Sambandet existerar enligt analysen om maximalt spridningsavstånd är 1500 meter eller 
2000 meter, men inte för 1000 meter. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika avstånd 
jämförs med varandra.  
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Figur 12. Detaljkarta över ädellövsnätverket på Resarö. Avståndet mellan värdekärnor i Storäng 
och norra Resarö är relativt långt och sambandet är att betrakta som svagt. Vid en analys med ett 
kortare spridningsavstånd på 1000 meter är detta samband brutet. Samma sak gäller sambandet till 
Ytterbystrand. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med varandra.  
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Figur 13. Detaljkarta över ädellövsnätverket kring Vaxön. Flera värdekärnor utgörs av skogsdungar 
i tätortsbebyggelse. Sambandet från Vaxön till Kullö över Söderkullasundet är svagt. Enligt 
analysen existerar ett samband om maximalt spridnings avstånd är 2000 meter, men inte för 1500 
meter eller 1000 meter. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med 
varandra.  
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Figur 14. Detaljkarta över ädellövsnätverket kring Nibble och Ladvik. Mellan Nibble och 
Hästängsudd i Österåkers kommun, samt mellan Nibble och Ladvik finns möjliga svaga samband 
som är av vikt för nätverkets anknytning till områden utanför kommungränsen. Mellan Nibble och 
Hästängssund finns samband vid ett maximalt spridningsavstånd på 1500 meter och för 2000 
meter, men inget samband för 1000 meter. Mellan Ladvik och Nibble finns samband endast för det 
längsta avståndet i analysen, 2000 meter. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika 
avstånd jämförs med varandra.  

31



 

25 EKOLOGISKA SPRIDNINGSSAMBAND I VAXHOLMS STAD 
 2021-04-30 
  

 

 

Figur 15. Detaljkarta för ädellövsnätverket kring Höganäs vid Tenösund. Mellan Tynningö och 
Bogesundslandet finns det enligt analysen ett samband om spridningsavståndet är 2000 meter, 
men inte för 1500 meter eller 1000 meter. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika 
avstånd jämförs med varandra.  
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3.2. RESULTAT TALLSKOG 

 
Resultatet av analysen för tallskog presenteras i sex olika kartor. I Figur 16 presenteras 
identifierade värdekärnor. I Figur 17 presenteras resultatet av spridningsanalysen med 
maximalt spridningsavstånd på 1000 meter, i Figur 188 spridningsanalysen för maximalt 
spridningsavstånd på 1500 meter och i Figur 199 spridningsanalysen för maximalt 
spridningsavstånd på 2000 meter. I Figur 2020 presenteras en jämförelse mellan 
spridningskorridorerna för de tre olika spridningsavstånden.  
 
Slutligen, i Figur 21 presenteras exempel på slutsatser som går att dra utifrån 
analysernas resultat gällande särskilt viktiga samband samt på vilka platser sambanden 
är brutna eller svaga. På dessa platser rekommenderas att tallskogsmiljöerna bevaras 
och utvecklas för att på sikt värna om ett fungerande ekologiskt nätverk kopplat till 
tallskog i Vaxholms stad. 
  

3.1.4. Värdekärnor tall 

 
Totalt identifierades 684 värdekärnor för tallskog i Vaxholms stad (Figur 16). Även om 
dessa till antalet inte är många fler än de värdekärnor för ädellöv som identifierades (682 
stycken), så skiljer sig resultatet genom att värdekärnorna för tall överlag är större. 
Värdekärnor av tall utanför Bogesundslandets naturreservat uppgår till 338 stycken och 
finns spridda i kommunen. Större värdekärnor och kluster av värdekärnor kan bland 
annat hittas i och kring Killingeskogen på Resarö, samt på Rindö och norra Tynningö.  

 
Figur 16. Värdekärnor för tall i Vaxholms stad. Utanför Bogesundslandets naturreservat har 338 
stycken värdekärnor identifierats, varav samlingar återfinns bland annat på Resarö och norra 
Tynningö. 
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3.1.5. Spridningssamband för tallskog 

 

För arterna med lägre rörlighet (1000 meter maximalt spridningsavstånd) är livsmiljöerna 
i Vaxholms stad enligt analysen fragmenterade i flera mindre habitatnätverk och 
vattenområdena förefaller vara barriärer mellan kommunens öar (Figur 17). För arter 
med större benägenhet att förflytta sig (1500 meter och 2000 maximalt 
spridningsavstånd) framträder ett mer sammanlänkat landskap (Figur 18 och Figur 19). 
Värdekärnorna för tall är då i stora drag uppdelade i två huvudsakliga habitatnätverk, ett i 
den östra delen av kommunen och ett i den västra delen. Det västra habitatnätverket 
består av Resarö, Kullö och Vaxön, Bogesundslandet och har samband vidare upp mot 
Svinninge och Åkersberga. Det östliga nätverket bestående av Stora Hästholmen, Rindö, 
Skarpö, Tynningö, Skogsön och Ramsö har samband mot Värmdö.  
 
På Rindö och Tynningö finns många värdekärnor spridda i landskapet och här har 
habitatnätverket för tall därför en relativt god konnektivitet. Genom sitt läge mellan 
Tynningö och Rindö upprätthåller Ramsö och Skogsön dessa samband i ö-landskapet. 
 
Resarö och Vaxön har aningen lägre konnektivitet mellan värdekärnor. På Resarö finns 
dock ett antal lite större värdekärnor, vilket kan vara av betydelse då stora värdekärnor 
är mer värda än mindre för ett mer ekologiskt funktionellt habitatnätverk.  
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Figur 17. Konnektivitet för tallskog i Vaxholms stad vid ett spridningsavstånd på 1000 m, vilket kan 
motsvara mer spridningsbegränsade arter. Vid detta lägre spridningsavstånd kan man observera en 
splittring av kommunens tallskogsnätverk. Särskilt i kommunens östra del blir detta tydligt, då 
nätverket där delas upp i flera mindre och isolerade nätverk knutna till ett antal av kommunens öar. 
Därtill försvinner det samband till tallmiljöer i Värmdö kommun som kan observeras vid högre 
spridningsavstånd. Även tallnätverket i kommunens västra del blir mer uppsplittrat, till exempel 
tappar habitatnätverken på Resarö och Vaxön sina anknytningar till de omgivande nätverken och 
isoleras. 
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Figur 18. Konnektivitet för tallskog i Vaxholms stad vid ett spridningsavstånd på 1500 m. Vid detta 
spridningsavstånd kan man observera att kommunens tallnätverk överlag är uppdelat i ett västligt 
och ett östligt habitatnätverk. Det västliga utgör ett sammanhängande nätverk som innefattar större 
delen av kommunens land och öar, och är även via Bogesundslandet kopplat till tallnätverk utanför 
kommunens gränser, till exempel i Österåkers kommun. Det östliga består av ett sammanhängande 
habitatnätverk som innefattar flera av kommunens öar, däribland Tynningö, Rindö och Skarpö samt 
även ett fåtal mindre öar så som Skogsön. Även detta nätverk ansluter till tallmiljöer utanför 
kommunens gränser, i Värmdö. 
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Figur 19. Konnektivitet för tallskog i Vaxholms stad vid ett spridningsavstånd på 2000 m, vilket kan 
representera mer spridningsbenägna arter. Vid detta spridningsavstånd är Vaxholms tallnätverk 
fortsatt uppdelat i ett västligt och ett östligt habitatnätverk, men en viss ökad sammankoppling inom 
de två nätverken kan observeras. Bland annat ansluts habitatnätverket på Edholma till det västliga 
nätverket och upphör att vara isolerat, vilket det är vid lägre spridningsavstånd. Gränserna för det 
västra och östra habitatnätverket ligger även märkbart närmare varandra, särskilt vid östra Resarö 
och Stora Hästholmen, där de två nätverken nästan sammanknyts. 
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Figur 20. Jämförelse av spridningskorridorer för olika maximala spridningssamband för tallskog.  
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3.1.6. Särskilt viktiga samband och svaga länkar för tallskog 

 

I detta avsnitt studeras habitatnätverket för tallskog närmare. Syftet är att peka ut platser 
med särskilt viktiga samband för att upprätthålla befintliga habitatnätverk för tallskog i 
Vaxholms stads. Syftet är också att peka ut platser där sambanden är viktiga men 
svaga.  
 
Särskilt viktiga samband för tallskogsmiljöer i Vaxholms stad är framförallt sambanden i 
det västliga habitatnätverket över Fladen mellan Kullö och Bogesundslandet, samt 
sambandet i det östliga habitatnätverket över Oxdjupet till Värmdölandet (se 
översiktskarta Figur 21 och detaljkartor i Figur 22 och Figur 23). Skulle dessa viktiga 
samband brytas riskeras Vaxholms tallmiljöer utanför Bogesundslandet naturreservat att 
isoleras, framförallt för arter med sämre spridningsförmåga. Enligt analysen med 
maximalt spridningsavstånd på 1500 meter fungerar en liten värdekärnan i de södra 
delarna av Kullö naturreservat som en viktig klivsten för att upprätthålla sambandet 
mellan Kullö och Bogesundslandet som löper över vattnet mellan öarna. 
 
Mellan Kullö och Resarö hänger de ekologiska sambanden för tall till stor del på en 
enskild värdekärna vid Engarn (Figur 22). I analysen med maximalt spridningsavstånd 
på 1500 meter framträder denna värdekärna som en klivsten för att upprätthålla 
sambanden mellan öarna. Även för sambandet mellan Kullö och Vaxön finns klivstenar 
på var sida om sundet som är viktiga för att upprätthålla sambanden mellan öarna. 
Sambandet över Oxdjupet mellan Rindö och Värmdölandet är beroende av att 
värdekärnan på Rindö-sidan bevaras då denna har en klivstensfunktion mellan 
respektive sida av habitatnätverket (Figur 23).   
  
Enligt analysen finns flera områden där sambanden är svaga för arter med relativt god 
spridningsförmåga, alternativt brutna för de mest spridningsbegränsade arterna (Figur 
21). I dessa områden visar analysen inga samband då maximalt spridningsavstånd är 
1000 meter men samband framträder då spridningsavståndet ökar till 1500 meter eller 
2000 meter. Över ett längre tidsperspektiv kan dessa svagare samband vara viktiga för 
spridning av arter. Se också Figur 20 där spridningskorridorer för olika maximala 
spridningsavstånd jämförs med varandra. 
 
En plats med ett sådant svagt samband är mellan Bullerholmen och Gåsvik. Här finns 
enligt analysen ett samband bara vid ett maximalt spridningsavstånd på 2000 meter, inte 
för 1500 meter eller 1000 meter (se detaljkarta i Figur 22).  
 
Inget tydligt samband finns över Tenösund mellan Tynningö och Bogesundslandet, men 
de två habitatnätverken ligger här nära varandra och det går inte att utesluta att ett visst 
utbyte kan ske över sundet för arter med god spridningsförmåga (Figur 24). Även mellan 
östra Resarö och Hästholmen är sambanden brutna på grund av långa avstånd mellan 
värdekärnorna, men även på denna plats ligger habitatnätverken nära varandra (Figur 
25). 
 
Ytterligare en sådan plats finns söderut mellan Risholmen och Ormingelandet i Nacka 
kommun. Vid ett maximalt spridningsavstånd på 2000 meter framträder där ett samband 
som anknyter Risholmen till större habitatnätverk på Ormingelandet. Detta saknas vid 
lägre spridningsavstånd, vilket indikerar att det kan finnas ett svagt samband söderut för 
arter med god spridningsförmåga (Figur 26).  
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Figur 21. Slutsatser gällande tallskogsnätverket i Vaxholms stad, med särskilt viktiga samband 
samt platser med brutna till svaga samband beroende på arters spridningsförmåga. I det västliga 
tallnätverket bedöms ett särskilt viktigt samband finnas mellan Bogesundslandet och Kullö, vilket 
möjliggör nätverkets anknytning till tallmiljöer på Resarö och Vaxön via ett par centralt placerade 
klivstenar på Kullö. I det östliga tallskogsnätverket finns ett viktigt samband som anknyter till 
tallskogsmiljöer i Värmdö kommun. Analysen har även lokaliserat ett antal svaga eller brutna 
samband i tallnätverket. Ett av dessa utgörs av ett svagt samband som löper från Engarn och 
västerut mot Nibble. Även från östra Resarö över till Hästholmen finns ett möjligt svagt samband, 
som eventuellt kan möjliggöra för spridningsbenägna arter att röra sig mellan kommunens västliga 
och östliga tallnätverk. Från Tynningö finns två svaga samband, ett söderut över Risholmen till 
tallmiljöer i Nacka kommun, och ett västerut över Tenösund vilket utgör ytterligare en möjlig svag 
anslutning mellan de västliga och östliga tallnätverken inom kommunen. 
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Figur 22. Detaljkarta över tallskogsnätverket kring Kullö. Ett särskilt viktigt samband för 
tallskogsmiljöer i Vaxholms stad är det över Fladen vid Kullö till Bogesundslandet. I analysen med 
maximalt spridningsavstånd på 1500 meter framträder den lilla värdekärnan i de södra delarna av 
Kullö naturreservat som en viktig klivsten för att upprätthålla sambandet som löper över vattnet 
mellan öarna. Även för sambandet mellan Kullö och Vaxön finns klivstenar på var sida om sundet 
som är viktiga för att upprätthålla anknytningen dessa öar emellan. Det sambandet som finns 
mellan Bullerholmen och Gåsvik är svagt, här finns enligt analysen bara ett samband vid det 
maximala spridningsavståndet på 2000 meter, inte för 1500 meter eller 1000 meter. Se också Figur 
15 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med varandra.  
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Figur 23. Detaljkarta över tallskogsnätverket på östra Rindö och sambandet över Oxdjupet till 
Värmdölandet. Sambandet över Oxdjupet mellan Rindö och Värmdölandet framträder enligt 
analysen som ett särskilt viktigt samband för tall i Vaxholms stad. Sambandet är beroende av att 
värdekärnan på Rindö-sidan bevaras då denna har en klivstensfunktion mellan respektive sida av 
habitatnätverket. Se också Figur 15 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med 
varandra. 
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Figur 24. Detaljkarta över tallskogsnätverket kring Tenösund. Inget tydligt samband finns över 
Tenösund mellan Tynningö och Bogesunds naturreservat, men habitatnätverken ligger nära 
varandra. Det är möjligt att arter med mycket god spridningsförmåga över tid kan lyckas röra sig 
mellan de två nätverken. Se också Figur 15 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med 
varandra. 
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Figur 25. Detaljkarta över tallskogsnätverket kring östra Resarö och Hästholmen. Mellan östra 
Resarö och Hästholmen finns enligt analysen inget tydligt samband. Men habitatnätverkens läge är 
detta till trots så nära varandra att det inte helt uteslutet att arter med god spridningsförmåga trots 
detta kan röra sig mellan dessa nätverk över längre tidshorisonter. Se också Figur 15 där 
spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med varandra. 
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Figur 26. Detaljkarta över tallskogsnätverket kring Bergsholmen, Risholmen och Kungarna. I 
analysen med maximalt spridningsavstånd på 2000 meter har Risholmen samband mot ett större 
habitatnätverk på Ormingelandet. Detta indikerar att det här sannolikt inte finns något samband 
söderut för svårspridda arter, men att det kan finnas ett samband för mer spridningsbenägna arter. 
Se också Figur 15 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med varandra. 
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4. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
 
För att bevara och utveckla tall- och ädellövmiljöer i Vaxholms stad finns det en rad 
möjliga åtgärder att vidta. Varje område har sina förutsättningar, och dessa tillsammans 
med målbilden styr vilka åtgärder som ska genomföras för att nå naturvårdsnytta. 
 
Det är inte möjligt att ge platsspecifika åtgärdsförslag utan att först genomföra ett 
fältbesök. Fältbesök ingår dock inte i ramen för detta projekt och därför ges här 
åtgärdsförlag av mer generell karaktär. Det presenteras också ett antal exempel på 
åtgärder för ädellöv respektive tall som kan tillämpas på lämpliga platser.  
 
Att skapa förutsättningar för biologisk mångfald innebär i mångt och mycket att skapa 
variation. Det kan handla om variation i trädålder. Gamla ädellövträd och äldre tallar är 
viktiga, men det behövs också yngre träd som på sikt ersätter de äldre träden. Död ved 
behövs i olika dimensioner och lägen som exempelvis stående död ved, liggande med 
markkontakt, liggande utan markkontakt, samt i skuggiga och soliga lägen.  Placering i 
terrängen helt avgörande för hur substratet nyttjas både direkt och över tid. Till exempel, 
en tall som fallit ligger först med kronan i backen och stammen i luften men efter ett par 
år sjunker kronan ihop och stammen kommer närmare marken. Att skapa död ved är 
generellt är en bra åtgärd i tallskog. I en långsamtväxande tallskog tar det lång till, 
hundratals år, innan det skapas rikligt med död ved, speciellt av grövre dimension. Yngre 
ved kan förekomma efter kortare tid. I tätortsnära skog är bristen på död ved särskilt stor 
på grund av att den ofta städas bort.  
 
Naturvårdsbränningar är en vanlig naturvårdsåtgärd då avsaknaden av naturligt 
förkommande skogbränder orsakar igenväxning och är ett hot mot den biologiska 
mångfalden i dagens skogar. Dock behöver man i områden med tunna humustäcken och 
låga träd med ytliga rötter, som i hällmarkstallskogar, vara försiktig med detta då man 
riskerar att döda alla träd. 
 
Fler åtgärder som föreslås nedan handlar om frihuggning av träd. Igenvuxna marker kan 
behöva återställas med frihuggningar i etapper så att träden stegvis får mera solljus på 
kronan och stammen. Annars riskerar träden att bli stressade, detta gäller särskilt om 
igenväxningen är av gran runt ädellövsmiljöerna. 
 
Att jobba efter principen att bevara befintliga naturvärden är viktigt eftersom många 
värdefulla naturmiljöer är att betrakta som oersättliga. Det kan handla om tidsperspektiv 
på flera hundra år att återskapa ett område med höga naturvärden. I vissa fall ännu 
längre tid.  Det handlar om att värna de mest värdefulla biotoperna samt att kompensera 
för livsmiljöer som det råder brist på. 
  
Det är viktigt att det finns en långsiktig plan för åtgärder, minst en 5-årsplan men gärna 
en 10 års-plan. 
 
Åtgärdsförslag: 

 
• Bevara och utveckla värden kopplat till ädellöv respektive tall i områden med 

viktiga samband för grön infrastruktur (se föregående avsnitt).  

• Inventera områden med viktiga samband för grön infrastruktur. Med inventering 
avses att i fält kartlägga tall- och ädellövmiljöer. Kontrollera att utpekade 
värdekärnor har förväntad kvalitet. Identifiera om det finns ytterligare 
värdekärnor som inte fångats upp i GIS-analysen. Identifiera om det finns 
områden med yngre träd som kan på sikt kan fungera som ersättare åt 
värdekärnor med äldre träd. Inventeringen kan genomföras som en 
naturvärdesinventering enligt svensk standard (NVI). Tillägget naturvärdesklass 
4 rekommenderas för att fånga upp områden som har lägre ålder på träden i 
dag men som på sikt kan vara strategiskt att bevara. Notera ungefärlig 
beståndsålder i beskrivningen av inventerade objekt.  

• Ta fram en åtgärdsplan för tall- och ädellövsområden. Åtgärdsplanerna omfattar 
värdekärnor och områden med potentiella ersättningsträd på kommunägd mark. 
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• Beskriv i kommunens grönplan hur ädellövmiljöer och tallskog ska hanteras.  

• Hantera ädellövmiljöer och tallskog enligt kommunens grönplan vid 
planläggning och prövning. Komplettera strategidokument med formuleringar 
som kan användas vid planläggning och prövning.  

• Skapa samsyn kring hantering av tall och ädellöv i bostadsområden. Viktigt att 
rätt delar av organisationen har en gemensam syn på hur dessa naturmiljöer 
ska hanteras samt vad målbilden är. 

• Ta fram information kring värdet av tallar och ädellövträd riktad till tomtägare.  

• Stötta, uppmuntra och utveckla betesdrift. Igenväxning av betesmarker är 
vanligt och i dessa miljöer finns ofta höga värden kopplat till framförallt 
ädellövträd, men även tall, med träd i öppna soliga lägen.  

• Restaurera tidigare betesmarker och stötta lokala bönder eller mindre 
företagare med små djurbesättningar. Historiska kartor kan ge information om 
var tidigare betesmarker har funnits. Inventera identifierade områden i fält för att 
bedöma möjligheten att restaurera betesmarker och ädellövmiljöer kopplat till 
dessa.  

• Ta fram en policy för skapande av faunadepåer. För detta är variationen viktig 
för att i så hög grad som möjligt gynna biologisk mångfald.  

• Skapa rishögar och faunadepåer med träd och grenar i olika dimensioner, i 
både skuggiga och soliga lägen. Komplettera gärna med informationsskyltar. 

 
Exempel åtgärder för ädellöv: 

 
• Vid plantering av träd i exempelvis parkmiljöer rekommenderas att plantering av 

inhemska arter av ädellövträd prioriteras. 

• Friställ fristående ädellövträd då dessa är känsliga för beskuggning. Röj bort 
träd och buskar som riskerar att beskugga stam eller krona. 

• Friställ ädellövträd inne i skogsbestånd där igenväxning förekommer. 
Igenväxningen kan vara av triviallöv eller gran. 

• Röj fram skogsbryn med ädellövträd. Spara gärna högar med ris och grenar i 
soligt läge vid brynen.  

• Gynna lövträd (ädellöv eller trivial) om det förekommer i skogsområden mellan 
värdekärnorna på plaster där avståndet mellan värdekärnor är långt (se 
exempel med värdekärnor på norra och södra Resarö och där Killingeskogen 
ligger mellan dem, Figur 12). Syftet är att skapa bättre förutsättning för 
spridningen av arter knutna till lövträd.   

Exempel åtgärder för tall: 

 

• Friställ äldre tallar. Åtgärden utföres i form av luckhuggning, det vill säga ta bort 
träd (även yngre tallar) som växer under eller nära de gamla träden. 

• Skapa död ved av tall genom att fälla träd och placera dessa i solbelyst läge 
samt i skuggiga lägen.   

• Skada medålders tall genom att tillfoga skada på nedre delen på stammen, 
genom brandljud eller katning, det vill säga skapa en skada längs med trädet 
som liknar blixtnedslag. 

• Skapa stående död ved av tall. 
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER 
 
Ekosystemtjänster beskriver hur naturen levererar sådant som är värdefullt för oss 
människor. Det är ett begrepp som betonar nyttoperspektivet för oss människor. 
Naturvårdsverket skriver på sin webbsida: ”Ekosystemtjänster är alla produkter och 
tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. 
Begreppet används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och 
välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger”. 
  
Generellt gäller att skog, även mindre skogsdungar och till och med enskilda träd i 
tätortsmiljöer, erbjuder ekosystemtjänster kopplat till folkhälsa. Att vistas i skog och 
närvaro av natur i boendemiljöer har visat sig bidra till att reducera stress och kunna ge 
återhämning. Skogen erbjuder också möjligheter till friluftsliv, naturpedagogik samt lek 
för barn. Det är viktigt att idag utnyttja trädens multifunktionalitet och inte endast 
uppskatta deras estetiska värden.  
  
Träd har stor betydelse för värme i stadsmiljöer eftersom de ger svalka. Länsstyrelsen 
Västmanlands län har skrivit en rapport om hur grön infrastruktur och klimatanpassning 
(Tuvendal et al. 2016). I den presenteras resultat från många studier och informationen i 
detta stycke är hämtat från rapporten. Värmeböljor tillhör de väderfenomen som kräver 
allra flest offer, detta fenomen förväntas att intensifieras framöver på grund av 
klimatförändringar. Sverige som är anpassat för låga temperaturer riskerar att drabbas 
hårt. I stort sett allt grönt i staden kommer att spela roll för temperaturreglering. Varje litet 
träd har en funktion, varje yta med levande vegetation bidrar. Temperaturreglering som 
ekosystemtjänst beror på skuggning och evapotranspiration. Vid evapotranspiration 
omvandlas vatten till vattenånga och släpps ut genom växters klyvöppningar - och detta 
kyler omgivningen.  
  
I en analys av riskzoner för värmestress visas tydligt trädens funktion för att förhindra 
värmestress. Byggnader och gatumiljöer i söderläge med skuggande träd är betydligt 
mindre utsatta för långvarigt höga temperaturer än sydvända fasader och helt öppna 
ytor. En klassificering av bebyggelse utifrån trädmängd, hårdgjordhet och hushöjd ger en 
god vägledning om hur utsatt området är för starka temperaturer. 
  
Skolgårdar är exempel på miljöer som är extra utsatta för stark värme. De är ofta öppna 
och designade för att det skall vara möjligt för eleverna att leka och röra sig samtidigt 
som lärare och rastvakter ska få en god överblick, vilket ger en utsatthet för 
solinstrålning och stark värme. Vid planering av skolgårdar är det därför fördelaktigt att 
planera för att ge möjlighet att få avlastning från stark värme och solinstrålning och görs 
effektivt med en god placering av träd på skolgården.  
  
Träd och vegetation kan också ta upp partiklar och minska föroreningar i luften och samt 
dämpa buller.  
  
Skog, och särskilt äldre skog, är också effektiva kolsänkor. Skogen ingår i kretsloppet av 
kol. När skogen växer tas koldioxid upp genom fotosyntesen och binds in i biomassan. 
Den koldioxid som tas upp bidrar då inte längre till växthuseffekten (Skogsstyrelsen 
2017). Även skogsmarken binder in kol från atmosfären och mykorrhiza-svampar i 
marken spelar en avgörande roll för denna process. Skogen bidrar till att mildra 
effekterna av den globala uppvärmningen genom att minska koldioxidhalten i 
atmosfären. Bevarande av naturliga ekosystem utpekas som en avgörande pusselbit, 
utöver att minska utsläpp, för att i tid bromsa ett skenande klimat.  
  
Genom att upprätthålla fungerande ekologiska nätverk för ädellövträd och tallskogar, 
genom ett långsiktigt strategiskt arbete med grön infrastruktur, inventeringar och 
praktiska åtgärder, kommer också ekosystemtjänster kopplat till framförallt folkhälsa och 
klimat att gynnas. 
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BILAGA 1. IDENTIFERING AV 
VÄRDEKÄRNOR 
För identifiering av värdekärnor gjordes en rad urval ur tillgängliga underlag. Nedan 
redovisas vilka urvalsparametrar som använts vid dessa urval. 

Underlag  Urvalsparametrar 
Objekt med 
naturvärden 

- Barrskogsytor som enligt NMD domineras eller består till stor del av tall 
- Ädellövskogsytor 

Nyckelbiotoper - Barrskog- och barrnaturskog samt hällmarksskogsytor som enligt NMD domineras eller till stor del 
består av tall 
- Ädellövskogsytor  

Natura 2000-områden - Tallskog lokaliserad i Damstakärrets Natura 2000-område, baserad på NMD 

Naturvårdsavtal - Barrskogsytor med närvaro av tall enligt NMD 
- Ädellövskogsytor 

LstAB GI Tallskog 
underlag livsmiljöer 

Samtliga ytor inom kommunen samt 2,5 km utanför kommungränsen. 

LstAB GI Ädellöv 
underlag livsmiljöer 

Samtliga ytor inom kommunen samt 2,5 km utanför kommungränsen. 

Vaxholms stads 
biotopdatabas 

Klasser för tallskog: 
811 - Talldominerad skog på SGU berg i dagen.  
231 – Urban grönstruktur av trädkaraktär, enligt NMD talldominerad. 
 
Klasser för ädellövskog: 
816 – Ädellövsdominerad skog på SGU berg i dagen. 
826 – Ädellövsdominerad skog på SGU grovsediment. 
836 – Ädellövsdominerad torr-fuktig skog. 
846 – Ädellövsdominerad skog på SGU/FK våtmark. 
711 – Trädklädd hävdpräglad hällmarksdominerad mark, berg i dagen (ädellövdominerad) 
732 - Trädklädd torr-frisk hävdpräglad gräsmark (ädellövsdominerad enligt tolkning) 
236 – Urban grönstruktur av trädkaraktär enligt NMD ädellövsdominerad. 
 
Urvalet ur databasen fokuserade på skog som enligt databasens klassningar bedömdes som intressant 
skog för ändamålet. Därmed exkluderades yngre skog, samt skog med spår av skogsbruk och annan 
markanvändning som bedömdes som kraftigt störande. Nedan listas de skogsfaser och 
markanvändningar från biotopdatabasen som har använts för att definiera värdekärnor: 
 
Skogsfas: 
3: Fullväxt-gammal skog/trädklädd mark (>15m) i huvudsak likåldrig  
4: Fullväxt-gammal skog/trädklädd mark, tydligt olikåldrig 
5: Substratbetingat gles och/eller lågväxt skog på SGU berg i dagen eller våtmark, i huvudsak <5m 
6: Substratbetingad fullväxt skog på SGU berg i dagen eller våtmark, som ej förväntas uppnå 15m höjd. 
Markanvändning:  
102: Inga tydliga spår av skogsbruk eller annan markanvändning 
203: Spår av pågående eller nyligen upphört bete 
404: Ledningsgata 
503: Idrotts-/motionsanläggning/camping/skola/lekplats och annan samhällsfunktion 
515: Parkeringsyta 
601: Låg bebyggelse/villabebyggelse 
605: Spridd bebyggelse/villabebyggelse/gårdsbebyggelse utanför LM:s bebyggelseområden, ofta på 
landsbygd 
900: Annan markanvändning som inte listas. 
 
Observera att individuella bedömningar gjordes för ett fåtal ytor vars markanvändning normalt kan utgöra 
störningar (till exempel parkeringsytor). Endast ytor där dessa markanvändningar ansågs utgöra mindre 
störningar behölls i studiens analyser. 
  

NVI-underlag, 
Vaxholm 

Samtliga tall- och ädellövsklädda ytor som har varit föremål för inventeringar samt fältbesök och som 
angetts en NVI-klass 2 eller högre. 

Skyddsvärda träd Värdekärnor skapades genom att göra en buffet på 25 meter kring trädpunkter för särskilt skyddsvärda 
ädellövträd. 
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BILAGA 2. 
FRIKTIONSVÄRDEN 
 
 

Markslag/biotop från NMD Friktionsvärde 
Brun guldbagge 

Friktionsvärde 
reliktbock 

Öppen våtmark 2 2 

Åkermark 3 3 

Övrig öppen mark utan 
vegetation 

15 15 

Övrig öppen mark med 
vegetation 

2 2 

Exploaterad mark, byggnad 30 30 

Exploaterad mark, ej byggnad 
eller väg/järnväg 

15 15 

Exploaterad mark, väg/järnväg 3 3 

Sjö och vattendrag 5 5 

Hav 5 5 

Tallskog (utanför våtmark) 2 1 

Granskog (utanför våtmark) 3 2 

Barrblandskog (utanför våtmark) 3 1 

Lövblandad barrskog (utanför 
våtmark) 

2 1 

Triviallövskog (utanför våtmark) 1 2 

Ädellövskog (utanför våtmark) 1 2 

Triviallövskog med ädellövinslag 
(utanför våtmark) 

1 2 

Temporärt ej skog (utanför 
våtmark) 

2 2 

Tallskog (på våtmark) 2 1 

Granskog (på våtmark) 3 2 

Barrblandskog (på våtmark) 3 1 

Lövblandad barrskog (på 
våtmark) 

2 1 

Triviallövskog (på våtmark) 1 2 

Ädellövskog (på våtmark) 1 2 

Triviallövskog med ädellövinslag 
(på våtmark) 

1 2 

Temporärt ej skog (på våtmark) 2 2 

Vägar (Allmänna och genomfart 
trafik > 5000 fordon) 

15 15 

Motorväg 30 15 

Värdekärna  1 1 
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BILAGA 3. GIS- OCH 
FLYDBILDSTOLKNINGS-
UNDERLAG 
 

Datamängd Typ Källa/Ursprung Datum 

Artfynd av arter kopplat till 

ädellövsmiljöer och tallskog 

Punkt-
lager Artportalen Nedladdat 2021-01-13 

Särskilt skyddsvärda träd 
Punkt-
lager Artportalen  Nedladdat 2021-01-13 

LstAB GI Tallskog underlag 

livsmiljöer 
Polygon Länsstyrelsen 

Stockholm 
Erhållet 2021-03-15 

LstAB GI Underlag livsmiljöer 

ädellövskog 
Polygon Länsstyrelsen 

Stockholm 
Nedladdat 2021-03-12 

Allmänna vägar och motorvägar 
Linje-
lager Lantmäteriet Nedladdat 2021-03-30 

Natura 2000-områden Polygon Naturvårdsverket Nedladdat 2021-01-13 

Naturreservat  Polygon Naturvårdverket Nedladdat 2021-01-13 

Nationella marktäckedata 

(NMD), basskikt ogeneraliserad 
Raster Naturvårdsverket Nedladdat 2021-01-13 

Naturvårdsavtal Polygon Skogsstyrelsen Nedladdat 2021-01-13 

Nyckelbiotoper Polygon Skogsstyrelsen Nedladdat 2021-01-13 

Objekt med naturvärden Polygon Skogsstyrelsen Nedladdat 2021-01-13 

Utförda avverkningar Polygon Skogsstyrelsen Nedladdat 2021-03-30 

NVI-underlag, Vaxholm Polygon Vaxholms stad Erhållet 2021-01-25 

Vaxholm stads biotopdatabas Polygon Vaxholms stad Erhållen 2021-01-11 

Trafikdata 
Linje-
lager Trafikverket Nedladdat 2021-03-30 

Flygbildstolkningsunderlag    

Infraröda flygbilder, 

kommuntäckande. 
TIF. Lantmäteriet 

Erhållna 2021-02-09, 
flygbilder tagna 
2015/2017 
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Avfallsföreskrifter beslut om utställning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att förslaget till 
avfallföreskrifter godkänns inför utställning.  

Sammanfattning 
Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning och 
meddelas med stöd av 15 kap 14 § i miljöbalken. Nuvarande föreskrifter är från 2014 och behöver 
revideras. Det har införts ny lagstiftning inom avfallsområdet från den 1 augusti 2020 som motiverar en 
omarbetning av föreskrifterna. Föreskrifterna reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och vilka 
krav som ställs på fastighetsägare vad gäller sortering, hämtställen med mera.  

Bakgrund 
Roslagsvatten har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms stad. Förslaget har 
presenterats vid ett möte med berörda funktioner inom kommunen. Samråd har genomförts med 
tillsynsmyndigheten Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Förslaget har därefter reviderats, 
framför allt redaktionellt. Beslut om antagande av en ny avfallsplan fattades av Kommunfullmäktige 
2021-04-19, § 27. 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till nya föreskrifter har tagits fram utifrån en mall från branschorganisationen Avfall Sverige. 
Det gör att innehållet och den juridiska bedömningen utgår från ett gemensamt nationellt 
ställningstagande. Förändrad lagstiftning på avfallsområdet medför behov av ändringar av väsentliga 
begrepp och definitioner. Hushållsavfall ändras till kommunalt avfall, slam och latrin ingår i det vidare 
begreppet avfall med kommunalt ansvar. Från och med 2022 kommer returpapper att ingå i avfall under 
kommunalt ansvar. Från och med 2023 kommer bygg- och rivningsavfall som inte uppkommer i 
yrkesmässig verksamhet också att ingå i det kommunala ansvaret.  

Bedömning 
Det är angeläget att kommunens avfallsföreskrifter är aktuella och motsvarar den lagstiftning som är 
gällande. Föreskrifterna ska spegla de avfallstjänster som Roslagsvatten erbjuder sina kunder. 
Avfallstaxan kommer också att revideras under året och tillsammans utgör dessa styrmedel för att 

Kommunledningskontoret 
Kristina Eriksson 
Miljöstrateg 
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uppnå målen om att minska avfallsmängder och öka återvinningen. Beslut om utställning krävs för att 
hinna med att ställa ut förslaget under sommaren och för att få samtliga styrdokument inom 
avfallsområdet samstämmiga och beslutade före årsskiftet.  

Måluppfyllelse 
För att målen i avfallsplanen ska kunna nås behöver både avfallsföreskrifter och avfallstaxa 
överensstämma och tillsammans styra mot såväl lokala, nationella samt globala mål. Föreskrifterna 
tillsammans med den redan antagna avfallsplanen kopplar tydligt till kommunens övergripande mål om 
att erbjuda en god livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens 
resurser. Men även till målen om att erbjuda god service och ekonomi. 

Finansiering 
Utställningsförfarandet är inte förknippat med några kostnader. Det är framför allt det kommande 
ärendet som avser reviderad avfallstaxa som medför kostnader för kommunen och för fastighetsägare.  

Förslagets konsekvenser 
Kommunstyrelsen är i förslaget till föreskrifter, liksom tidigare, avfallsansvarig nämnd. Det innebär att 
eventuella beslut om att anvisa plats för hämtning av avfall kan behöva beslutas i kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Avfallsföreskrifter för Vaxholms stad 2021-05-11 

Bilaga till avfallsföreskrifter för Vaxholms stad 2021-05-11 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Hållbarhetsenheten Kristina Eriksson kristina.eriksson@vaxholm.se 

Roslagsvatten Dennis Olsson dennis.olsson@roslagsvatten.se, Towe Ireblad 
towe.ireblad@urbanearth.se  

För kännedom: Susanne Edén stadsbyggnadschef
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1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 

I Sverige är kommunerna ansvariga för insamling och behandling av kommunalt avfall, 

latrin och avfall från enskilda avlopp. För verkställandet av uppdraget i Vaxholms stad 

ansvarar Roslagsvatten AB med dess dotterbolag Vaxholmsvatten AB. I dessa föreskrifter 

används benämningen Roslagsvatten för både Vaxholmsvatten och Roslagsvatten.   

1.1 Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1-2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Vaxholms stad. 

1.2 Definitioner – förklaring av begrepp som används i föreskrifterna 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här: 

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill 

säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till 

sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som 

anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.  

 

a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive 

avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.   

b.  Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt 

ansvar som får läggas i kärl eller säck. 

c.  Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla 

in i säck eller kärl. 

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i 

enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen 

(2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall  som  i bilaga 3 till avfallsförordningen är 

markerad med en asterisk (*) eller som klassificeras som farligt avfall enligt 

2 kap avfallsförordningen.   

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen 

(2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 

förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 
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h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i 

och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker 

och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som 

livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet 

matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som 

hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs 

ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta 

ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå 

intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock 

före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta 

avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, 

förpackningar, el - avfall och annat avfall som omfattas av 

producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken 

avfall från bygg- och rivningsarbeten. 

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.    

l. Med slam avses avloppsslam, t.ex. urin, fekalier, bad- dusch-, disk- och 

tvättvatten. 

m. Med kommunens ÅVC avses återvinningscentralen på Eriksövägen samt 

mobil återvinningscentral. 

Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter. 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare, arrendetagare, 

eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 

som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd (SRMH). 

6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrin - 

behållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av avfall under 

kommunalt ansvar. 

7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, 

fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är 

dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast 

används för 
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a. hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning 

liknar hushållsspillvatten och, 

b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.  

8. Med renhållaren avses den Roslagsvatten anlitar för hantering av det avfall som 

omfattas av kommunens ansvar. 

9. Med angöringsplats avses platsen där hämtningsfordon eller fartyg stannar eller 

lägger till för att tömma behållare för avfall.  

10. Med dragväg och gångväg avses väg mellan avfallsutrymmet/hämtstället och 

hämtningsfordonets angöringsplats. Dragvägen mäts från mitten av 

avfallsutrymmet till mitt bak på tömningsfordonet. 

11. Med transportväg avses den väg i direkt anslutning till angöringsplats och 

dragväg där fordon för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och 

hämta avfallet. 

12. Med matavfallssystem avses avskiljare eller sluten tank för pumpbart matavfall 

samt fettavskiljare om sådan kopplats samman med avskiljaren eller tanken för 

matavfall.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 

15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 

2 KOMMUNENS ANSVAR FÖR AVFALLSHANTERING, TILLSYN OCH 

INFORMATION 

3 § Vaxholms stad har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen 
av avfall under kommunalt ansvar, med särskilt ansvara för att avfall under kommunalt 
ansvar som utgörs av farligt ansvar samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. För verkställandet av uppdraget ansvarar Roslagsvatten AB med 
dess dotterbolag Vaxholmsvatten AB. Hantering av det avfall som omfattas av 
kommunens ansvar får endast utföras av renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden. 

5 § Vaxholms stad informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  

3 BETALNING OCH INFORMATION 

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom Roslagsvattens försorg och i enlighet med föreskrifter som 
kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken (avfallstaxa). Avgiften ska tas 
ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 
avfallshantering främjas.  
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7 § Ägare till den fastighet där avfall under kommunalt ansvar uppkommer, är ytterst 
ansvarig för avfallsabonnemang och betalning. En nyttjanderättshavare, till exempel 
verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betalningsskyldighet 
och Roslagsvatten kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida 
nyttjanderättshavaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens 
betalningsansvar. 

8 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande 
regler för avfallshantering. 

4 HUR AVFALL SKA SORTERAS OCH LÄMNAS 

4.1 Hur avfall ska sorteras  

9 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall och övriga 
avfallsslag i enlighet med Bilaga 1 och hålla det skilt från restavfallet. 

10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport. 

4.2 Hur avfall under kommunalt ansvar ska samlas in 

11 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att avfall under kommunalt ansvar som uppstår inom 
fastigheten överlämnas till renhållaren, om inte annat sägs i dessa föreskrifter. Detta 
gäller för en- och flerfamiljshus avsedda för permanentboende och fritidshus.  

12 § Fastighetsägare ansvarar för att avfall under kommunalt ansvar som uppstår i 
verksamheter, överlämnas till renhållaren, om inte annat sägs i dessa föreskrifter.  

13 § Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors 
hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara 
behovet av borttransport av avfall från fastigheten. 

14 § Roslagsvatten har rätt att ta ut en avgift för hämtning och behandling av avfall under 
kommunalt ansvar och debiterar enligt gällande avfallstaxa. Roslagsvatten administrerar 
insamling av avgift genom abonnemang. Om fastighetsinnehavare inte aktivt väljer 
abonnemang ur avfallstaxan tilldelas denne ett abonnemang av Roslagsvatten.  
Renhållaren levererar kärl som är dimensionerade efter förutsättningarna på fastigheten.  

15 § Utsorterade avfallsslag lämnas enligt vad som framgår av Bilaga 1 och Bilaga 2. 

16 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela Roslagsvatten 
om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 

4.3 Hur avfallet ska emballeras 

17 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och 
utrymmet är avsett. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket i 
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lämpligt material och storlek. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljö inte 
uppkommer. Matavfall ska av avfallslämnaren förpackas i särskild papperspåse som 
tillhandahålls av Roslagsvatten. 

18 § Överfull, för tung behållare eller behållare som innehåller dåligt emballerade föremål 
som kan orsaka att hämtningspersonalen skadas, hämtas inte. Avfallet ska då omfördelas 
respektive emballeras om genom fastighetsinnehavarens försorg till nästa 
hämtningstillfälle 

Närmare krav på emballering med mera framgår av Bilaga 1.  

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

5 BEHÅLLARE - KÄRL OCH ANNAN UTRUSTNING 

5.1 Vem som skaffar och äger kärl och andra behållare 

19 § Kärl ägs och tillhandahålls av Roslagsvatten. Papperspåsar avsedda för matavfall, samt 
tillhörande hållare för påsarna tillhandahålls av Roslagsvatten. Säckar och latrinbehållare 
tillhandahålls av Roslagsvatten.  

20 § Säckställ, bottentömmande behållare, containrar, lastväxlarflak, sopsug, enskilda 
avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten tank och matavfallssystem anskaffas och 
installeras av fastighetsinnehavare.  

21 § Fastighetsinnehavare ska inhämta godkännande från Roslagsvatten för placering av 
behållare och anordning, så att angöring med hämtningsfordon säkerställs. Säckställ ska 
vara av en modell som är godkänd av Roslagsvatten. Insatssäckar för matavfallskärl 
tillhandahålls av renhållaren, som också sätter säcken på plats i kärlet. 
Fastighetsinnehavare kan också själv anskaffa insatssäck, efter säkerställande att säcken 
är av en typ som godkänns av renhållaren. Fastighetsinnehavare ansvarar i detta fall själv 
för att sätta säcken på plats i kärlet.  

a. För bottentömmande behållare och sopsug får endast av Roslagsvatten 

godkända anordningar användas. 

b. För enskilda avloppsanläggningar ska godkännande av anläggningen 

inhämtas från den tillsynsansvariga nämnden.  

c. För sluten tank för matavfall, fettavskiljare, och matavfallssystem som 

kopplas till det allmänna VA-nätet ska godkännande av anläggningen 

inhämtas från VA-huvudmannen.  

22 § Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av 
behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. 
Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. 

23 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 
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5.2 Utformning vid nyanläggning 

24 § Behållare, anläggningar, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska utformas och 
anordnas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls samt att risk för driftavbrott och 
olycksfall minimeras.  

25 § Vid nyanläggande ska avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och kärl 
inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Behållare, utrustning och 
utrymmen för avfallshantering ska medge hantering och möjliggöra hämtning med den 
utrustning och de hämtningsfordon som används i renhållarens insamlingssystem.   

26 § Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är 
åtkomlig för fordon utrustat med kran.  

27 § Behållare och annan utrustning ska vara tillslutna på ett barnsäkert sätt och försedda 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet 
och belägenhet.  

28 § Vid nybyggnation eller renovering av avfallsutrymmen bör utrymmet, dragvägar och 
transportvägar uppfylla krav för hämtning enligt senaste versionen av Avfall Sveriges 
”Handbok för avfallsutrymmen”. Roslagsvatten bör ges möjlighet att lämna synpunkter 
på insamlingssystem och utrymmets utformning, samt transportväg. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kontakta Roslagsvatten för besiktning av 
avfallsutrymmet innan utrymmet tas i bruk. Avfallshämtning kan påbörjas först efter 
godkänd besiktning.  

29 § Vid nybyggnation av flerfamiljshus ska det på fastigheten finnas utrymme för separat 
hantering av grovavfall. Utrymmet bör uppfylla krav för hämtning enligt senaste 
versionen av Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”. 

30 § Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten 
tank för matavfall eller matavfallssystem får avståndet mellan uppställningsplats för 
slambil och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på 
anläggningen får inte överstiga 5 meter. Brunnslock får inte väga mer än 15 kg.  

5.3 Rengöring och tillsyn 

31 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. 
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i 
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Såväl behållare som 
inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för 
avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 
olycksfall minimeras. 

64



  

10 
 

6 HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

6.1 Hämtningsområde och hämtningsintervall 

32 § Kommunen är uppdelad i två hämtningsområden: 

• Hämtningsområde 1, fastland: Fastland samt öar med fast broförbindelse. 
Trafikverkets bilfärja jämställs med fast broförbindelse. Till fastlandet räknas därmed 
även Rindö, Skarpö, Resarö och Tynningö.   

• Hämtningsområde 2, skärgården: Öar utan fast bro- eller vägfärjeförbindelse med 
fastlandet.  

Vid behov och när en fastighet inte är tillgänglig för hämtning från fastlandet, kan enskilda 
hämtplatser som vanligtvis ingår i hämtningsområde fastland, ingå i hämtningsområde 
skärgård. 

33 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som 
framgår av Bilaga 2.  

6.2 Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 

34 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att 
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 
tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. För fastigheter 
med säckhämtning ska vikten på säcken ej överstiga 15 kg. 

35 § Behållare ska på hämtningsdagen vara tillgängliga för tömning från klockan 06.00. 
Tömning sker normalt mellan kl. 06.00 och kl. 22.00. Behållare ska vara uppställda så att 
hämtning och hantering underlättas och kan ske med den utrustning som används inom 
kommunen. För manuell hantering av kärl och för dragväg har renhållaren rätt att ta ut 
särskild avgift enligt avfallstaxa.  

36 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Roslagsvatten. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Roslagsvatten.  

37 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att latrinbehållare är 
försluten och vid behov rengjord utvändigt innan hämtning sker. 

38 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att kärl står upprätta och 
inte orsakar hinder eller nedskräpning. Detta gäller även vid gemensam hämtplats om 
inte annat avtalats med Roslagsvatten.  

39 § Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att 
nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen på grund av att gällande 
bestämmelser inte följts, till exempel att sopor har ställts utanför behållaren, har lagts 
löst i behållaren, inte är tillräckligt väl inslagna eller att behållaren har överfyllts. Detta 
gäller även vid gemensamt kärl och gemensam uppställningsplats enligt 90 § och 92 §.  

Om renhållaren orsakar nedskräpning har renhållaren städningsansvar.   
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40 § Vid brygghämtning av kärl- och säckavfall med fartyg ska behållare vara placerad i 
omedelbar anslutning till angöringsplatsen och på sådant sätt att den kan ses från sjön. 
Annan placering kan godtas av Roslagsvatten mot erläggande av gångavståndstillägg 
enligt avfallstaxa. 

6.3 Åtgärder inför hämtning av avfall från enskilda avlopp och andra 

anläggningar 

41 § Inför tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att 
förbereda anläggningen så att tömning kan ske med den utrustning och det fordon som 
används inom kommunen. Anläggningen ska på tömningsdagen vara tillgänglig för 
tömning från klockan 06.00. Tömning sker normalt mellan kl. 06.00 och kl. 22.00 

42 § Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten tank för matavfall eller 
matavfallssystem ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas 
manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka 
som måste lyftas får väga högst 15 kg. Lock och koppling för tömning av fettavskiljare, 
sluten tank och matavfallssystem ska vara märkta med aktuellt avfallsslag. Utebliven 
slamtömning på grund av oåtkomlig anläggning debiteras som bomkörning enligt 
gällande taxa. 

43 § Anläggningen ska vara markerad med fastighetsbeteckning så att den enkelt kan hittas av 
renhållaren. Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan 
tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Missad 
slamtömning på grund av omärkt anläggning debiteras som bomkörning enligt gällande 
taxa. 

44 § Vid tömning får avstånd mellan uppställningsplats för slambil och 
slambrunn/anslutningspunkt normalt inte överstiga 10 meter. Avgift för slangdragning 
debiteras om avståndet överstiger 10 meter. Om hinder gör att slamtömningsfordonet 
inte kan ställas upp på plats som normalt används vid tömning får avgift för maximalt 10 
meter extra slangdragning debiteras. 

45 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning.  

Vägen där slangen dras ska vara fri från hinder och föremål som kan ta skada av slangen. 

46 § För anläggningar där återfyllning av vatten krävs för anläggningens funktion, svarar 
fastighetsinnehavaren för att så sker efter varje tömning.  

47 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Roslagsvatten. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Roslagsvatten. 

48 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska 
beställas av fastighetsinnehavaren och genomföras av renhållaren.  

66



  

12 
 

6.4 Hämtnings- och transportvägar 

49 §  I hämtningsområde 1 - fastland sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
normalt vid fastighetsgränsen så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som 
möjligt. Om kärlplacering och hämtplats inte kan upprättas vid fastighetsgräns ska 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats och i 
behållare som Roslagsvatten kan godta. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
ska erhålla godkännande av markägaren innan kärl ställs på dennes mark. 

I hämtningsområde 2 - skärgård sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
normalt vid gemensam insamlingsplats.  

50 § Roslagsvatten kan bestämma att avfall under kommunalt ansvar insamlas på annan plats 
i gemensamma större behållare under del av året. Tömning sker när isförhållanden och 
väglag medger tömning. 

51 § Om Roslagsvatten och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren inte kan komma 
överens om plats för avfallslämnande enligt ovanstående kan avfallsansvarig nämnd 
anvisa plats där avfall ska lämnas. Anvisning av plats avser hela året. Roslagsvatten 
beslutar om tömningsfrekvens och typ av avfallsbehållare. 

52 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar i skälig omfattning för skötsel 
av den anvisade platsen som om den varit placerad på den egna fastigheten. 

53 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick.  

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö, hållas 
halkfri och dammbindas vid behov.  

Enskild väg som nyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle och 
för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.  

Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas då backning inte får förekomma annat än 
i undantagsfall vid vändning  

54 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärl behöver dras av den som utför 
hämtningen är plan och hårdgjord och i övrigt hålls i sådant skick att kärl utan svårighet 
kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. 

55 § Vid hämtning från flerbostadshus och verksamheter ska gångavstånd mellan fordon och 
avfallsbehållare/dörr till soprum inte överstiga 10 meter. Gångavståndsavgift erläggs 
enligt avfallstaxan för gångväg över 5 meter.   

56 § Om farbar väg inte kan upprättas ska avfallet lämnas på plats enligt överenskommelse 
med Roslagsvatten eller anvisning enligt 49 §. 

57 § De lagar och riktlinjer som finns samlade i senaste versionen av Avfall Sveriges ”Handbok 
för avfallsutrymmen” bör följas. Det är dock Roslagsvatten som avgör om hämtnings- och 
transportvägar uppfyller krav på transport- och dragväg och om vändmöjligheter finns. 
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6.4.1 Hämtningsområde 1 - Fastland  

58 § Farbara transportvägar ska ha tillräcklig bärighet för renhållarens hämtningsfordon och 
ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden eller 
på vägbredden. 

Farbara transportvägar ska vara minst 3,5 meter breda. Området inom 0,5 meter på 
vardera sida av vägen ska vara fritt från växtlighet och andra hinder.  

Vid nyanläggande av väg bör den utformas så att den är minst 5,5 meter bred om körning 
i båda riktningarna förekommer. Om vägen är smalare ska det finnas mötesplatser. Om 
vägen är mötesfri ska den vara minst 3,5 meter bred och området inom 0,5 meter på 
vardera sida av vägen ska vara fritt från växtlighet och andra hinder.   

 

6.4.2 Hämtningsområde 2 - Skärgård 

59 § Enskild brygga som nyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skicka att den är möjlig att angöra av renhållarens båtar utan risk för skada.  

60 § Farbara transportvägar för kärl- och säckavfall ska vara minst 1,2 meter breda, jämna och 
ha tillräcklig bärighet för renhållarens hämtningsfordon. Växtlighet och andra hinder ska 
röjas så att utrymmet blir minst 2 meter högt.  

61 § Där slamtömningsfordon används i hämtningsområde Skärgård ska farbara 
transportvägar vara minst 2,5 meter breda och tillräckligt bärighet för renhållarens 
hämtningsfordon. Växtlighet och andra hinder ska röjas så att utrymmet blir minst 3 
meter brett och 3 meter högt. Gångväg ska vara jämn och växtlighet och andra hinder 
ska röjas.  

62 § Vid hämtning av slam med fartyg ska farleden in mot fartygets angöringspunkt vara 
minst 10 meter bred och fri från hinder (bojar, båtar m.m.). Vattendjupet ska vara minst 
1 meter vid strandlinjen och 2 meter 20 meter från strandlinjen.  

63 § Vid hämtning av kärl- och säckavfall från sjösidan ska tillräckligt vattendjup och 
farledsbredd för renhållarens fartyg finnas. Bryggor för ilandtagning av hämtningsfordon 
ska vara försedda med godtagbara förtöjningsanordningar.  

64 § Framkomlighet och angöringsplatsens skick bedöms av Roslagsvatten.  

65 § På öar där gemensamma insamlingsplatser upprättats för avfall under kommunalt ansvar 
sker hämtning av säckavfall vid fastigheten endast mot tilläggsavgift och under 
förutsättning att samtliga krav på hämtningsförhållanden enligt dessa föreskrifter är 
uppfyllda. Fastigheter på öar inom rimligt avstånd till gemensam insamlingsplats på 
annan ö kan komma att hänvisas till den gemensamma insamlingsplatsen. 

6.5 Åtgärder om föreskrift inte följs. 

66 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 34 § - 38 §, 
 40 § - 43 §, 47 § och 53 § - 54 § inte följs. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från 
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fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

7 AVVIKELSER FRÅN ORDINARIE HÄMTNING 

67 § Vid utebliven hämtning till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse 
utförs hämtning skyndsamt och så snart det är möjligt för Renhållaren. 

68 § Vid utebliven hämtning på grund av omständigheter som fastighetsinnehavaren råder 
över utförs hämtning vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning mot 
extra avgift så snart hindret undanröjts och så snart det är möjligt för Renhållaren. 

69 § Renhållaren har inte skyldighet att ta loss avfall som blir kvar i behållare efter tömning, 
på grund av exempelvis fastfrysning eller att avfallet är hårt packat.  

70 § Om fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare lämnar mer avfall än vad som ingår i 
abonnemanget eller beställningen, hämtas detta efter extra beställning mot avgift enligt 
avfallstaxan. Detta gäller vid alla former av hämtning av avfall i behållare vid fastighet. 

71 § Roslagsvatten har rätt att ta ut särskild avgift enligt gällande avfallstaxa och Renhållaren 
har rätt att inte utföra ordinarie hämtning av 
• överfullt kärl eller för tungt lastade kärl  
• kärl som innehåller felsorterat avfall  
• kärl som innehåller dåligt emballerat skärande eller stickande avfall.  

Avfallet ska hämtas efter åtgärder från fastighetsinnehavaren. Åtgärderna ska följa 

Roslagsvattens anvisningar. 

72 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så som överfulla behållare eller 
felsorterat avfall har Roslagsvatten rätt att anpassa abonnemanget till rådande 
förhållanden på hämtstället. Detta gäller även för enskilda avloppsanläggningar om de 
behöver tömmas oftare än enligt nuvarande abonnemang. 

8 SÄRSKILT OM AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN 

VERKSAMHETER 

73 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall. För 
avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 9 § - 72 § om ej annat anges i 
dessa föreskrifter. 

Konsumentelavfall lämnas enligt vad som anges i Bilaga 1. 

74 § Tömning av fettavskiljare, sluten tank för matavfall och matavfallssystem som genererar 
avfall under kommunalt ansvar ska ske minst 4 gånger/år under den period 
verksamheten är i gång om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren inte 
inhämtat medgivande från VA-huvudmannen för annat tömningsintervall. 

75 § Fett från fettavskiljare anslutna till enskild avloppsanordning hämtas minst två gånger/år. 
Undantag kan medges av den tillsynsansvariga nämnden.  
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76 § När en fettavskiljare eller ett matavfallssystem som genererar avfall under kommunalt 
ansvar tagits ur bruk ska det sluttömmas inom tre månader. Sluttömning ska beställas av 
fastighetsägaren och genomföras av renhållaren.  

8.1 Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar - Uppgiftsskyldighet 

77 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, 
sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag 
för kommunens renhållningsordning. 

78 § Enligt 4 kap, 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna 
uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap, 8 § avfallsförordningen till 
kommunen. Uppgifterna ska lämnas till avfallsansvarig nämnd.  

9 UNDANTAGSREGLER 

9.1 Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

79 § Anmälan eller ansökan om undantag från dessa föreskrifter ska göras av den 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som vill ha undantag. Ansökan hanteras 
och prövas av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan. Avgift för handläggning av 
anmälan och ansökan om undantag beslutas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken.  

80 § Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag 
ansökan avser samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske, så att 
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. Av ansökan eller 
anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade 
avfallsmängderna. 

81 § Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till 
fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte. 

82 § Givna undantag/tillstånd ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är 
fastighetsägarens/ansökarens skyldighet att meddela sådan förändring.  

9.2 Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall 

under kommunalt ansvar 

83 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 84 §- 89 
§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa 
och miljön. 

84 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 

85 § Vedartat, torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas 
endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra 
föreskrifter eller beslut. 
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Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med 
stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt 
brandriskvarning måste beaktas. 

86 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 
den tillsynsansvariga nämnden. 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. 

87 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till den tillsynsansvariga 
nämnden, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för 
användning av näringsämnen.  

88 § Tillstånd till egen slamtömning av avloppsanläggning och spridning av slam inom den 
egna fastigheten kan beviljas efter ansökan hos den tillsynsansvariga nämnden. 

89 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som ansöker om egen behandling av 
latrin och slam enligt 87 § - 88 § i dessa föreskrifter kan befrias från skyldigheten att 
lämna slam under förutsättning att olägenhet för människors hälsa, miljön och 
renhållningspersonalens arbetsmiljö inte uppstår 

9.3 Gemensamma behållare för kärl- och säckavfall 

90 § Två eller tre närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
anmälan till Roslagsvatten använda gemensam avfallsbehållare för kärl- och säckavfall 
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt 
efterlevs. Avfallet ska rymmas i en behållare för respektive avfallsslag med normal 
tömningsfrekvens och risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön får inte uppstå. 
Om gemensamt kärl nyttjas av en fritidsfastighet och en åretruntfastighet utgår avgift 
och tömning utifrån taxa och hämtningsschema för helårsabonnemang. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. 

Med närboende menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande. 

91 § Roslagsvatten har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna för 
gemensamt kärl inte längre är uppfyllda. 

9.4 Gemensam hämtningsplats för kärl- och säckavfall för flera små- eller 

flerfamiljshus 

92 § Flera närliggande små- eller flerfamiljshus som behöver mer än en behållare för kärl- och 
säckavfall, kan efter Roslagsvattens godkännande dela behållare i en gemensam 
avfallslösning. Roslagsvatten ansvarar för att antalet kärl motsvarar behovet.  
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Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållaren vore placerad vid 

fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen.  

Roslagsvatten har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna 

för gemensam avfallslösning inte längre är uppfyllda. 

9.5 Uppehåll i hämtning 

93 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostäder och fritidsbostäder som är obebodda under 
minst 12 månader kan medges efter ansökan. Ansökan skickas till Roslagsvatten, beslut 
fattas dock av tillsynsansvarig nämnd. Uppehåll gäller både kärl- och säckavfall och, i 
förekommande fall, slam från avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll är 
att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till föregående 
hämtningssäsong eller att uppehåll har innehafts under föregående säsong. Vid uppehåll 
får övernattning inte ske på fastigheten, enstaka tillsynsbesök får göras. Vid uppehåll får 
inte större renoveringar genomföras. 

Uppehåll i hämtning kan medges som längst i tre år om inte synnerliga skäl föreligger.  

Ansökan ska ha inkommit senast två månader innan önskat uppehåll.   

Uppehåll i hämtning kan medges för hel fastighet eller delar av den.   

Undantag från ordinarie hämtning innebär ej befrielse från debitering av grundavgift i 
enlighet med fastställd taxa. 

9.6 Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna 

avfall under kommunalt ansvar till kommunen 

94 § Den tillsynsansvariga nämnden får efter ansökan, om det finns särskilda skäl, medge 
dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 
1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det 
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Detta gäller för såväl mat- och restavfall 
som för slam från små avloppsanläggningar. 

 

9.7 Återkallande av godkännande 

95 § Uppstår olägenhet eller risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön kan den 
tillsynsansvariga nämnden besluta att given dispens eller undantag upphör att gälla. I 
sådant fall upphör även ändrad avfallsavgift att gälla.  

10 IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för 

Vaxholms stad 2014-01-01upphör att gälla. 
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BILAGA 1 - SORTERING OCH HANTERING AV AVFALL 

 

Följande avfallsslag ska sorteras ut och hållas skilt från restavfall: 

1. Farligt avfall 

Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller miljön och som därför inte ska 

blandas med annat avfall. Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och 

lösningsmedel. 

Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som farligt avfall: 

• Färg- och lackavfall samt hartser 

• Limavfall (t.ex. kontaktlim, epoxilim, spackel) 

• Lösningsmedel 

• Fotokemikalier (t.ex. fix och framkallare) 

• Bekämpningsmedel 

• Sprayburkar med innehåll 

• Annat surt eller starkt alkaliskt avfall (t.ex. frätande ämnen som kaustiksoda, 

svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

• Avfall som innehåller kvicksilver (t.ex. termometrar, barometrar, reläer) 

• Spillolja och annat oljeavfall 

• Brandsläckare, gasolflaskor och andra trycksatta behållare 

Farligt avfall från hushållen lämnas kostnadsfritt vid ÅVC. 

I hämtningsområde Skärgård kan farligt avfall även lämnas till ÅVC-färjan. Avfallet får 

enbart lämnas direkt på fartygen. 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Om möjligt ska avfallet 

lämnas i originalförpackning.  Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt 

avfallstaxa. 

2. Matavfall 

Matavfall uppkommer vid matlagning i hushåll, restauranger, storkök m.m. och utgörs av 

exempelvis skal och blast, teblad och kaffesump. Matavfall från hushåll ska läggas i 

papperspåsar tillhandahållna av Roslagsvatten. Matavfall från verksamheter kan lämnas i 

papperspåsar/säckar som erhålls från Roslagsvatten. Verksamheter kan också skaffa påsar 

och säckar själva, under förutsättning att de är godkända av Roslagsvatten. Det 

paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Matavfall kan 

även malas ner i avfallskvarn kopplad till sluten tank eller matavfallssystem. Sådant 

matavfall får inte blandas med annat avfall än fett från fettavskiljare. Regler om 

användning av köksavfallskvarn kopplad till spillvattennätet finns i kommunens ABVA. 

Matavfall kan även komposteras, se 86 § i dessa föreskrifter.  
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För att säkerställa att matavfall sorteras rätt får utföraren genomföra regelbundna 

stickprovskontroller.  

3. Grovavfall 

Grovavfall är avfall under kommunalt ansvar som är för tungt, skrymmande eller har andra 

egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in som restavfall. Grovavfall från 

hushållen lämnas kostnadsfritt vid ÅVC, där grovavfallet ska sorteras och lämnas enligt 

instruktioner på plats. All övrig transport av grovavfall från fastighet ska utföras genom 

renhållarens försorg. Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt avfallstaxa.  

Vid beställd hämtning ska grovavfallet, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i 

lämpligt emballage, alternativt lämnas i storsäck som beställs av Roslagsvatten. 

Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall och vara 

placerat vid fastighetens infart eller på annan för hämtningsfordonet lättillgänglig plats. 

I hämtningsområde Skärgård kan grovavfall även lämnas till ÅVC-färjan. Avfallet får enbart 

lämnas direkt på fartyget. 

4. Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus och bör 

komposteras. Egen kompostering av trädgårdsavfall är tillåten utan anmälan. 

Trädgårdsavfall kan även lämnas på ÅVC, enligt instruktioner på plats. Bortforsling av 

trädgårdsavfall på fastlandet kan också ske mot avgift efter beställning hos Roslagsvatten. 

Avfallet ska lämnas i storsäck som beställs av Roslagsvatten, alternativt vara buntat eller 

packat i papperssäckar.  

Fastighetsinnehavare i småhus i tätort kan teckna abonnemang för hämtning av 

trädgårdsavfall i kärl. Avfallet ska läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömning 

försvåras.  

För regler om eldning av trädgårdsavfall, se dessa föreskrifter, 85 §.  

5. Latrin 

Insamling sker i latrinbehållare som ska förslutas och vid behov göras ren på utsidan av 

avfallslämnare. Bortforsling av latrin beställs hos Roslagsvatten mot avgift enligt 

avfallstaxa.  

6. Fett   

Enskilda hushåll ska lämna överbliven matolja och fett i sluten behållare till ÅVC. Mindre 

mängder kan även läggas i sluten behållare i kärl för restavfall.   

Fettslam som samlas upp från fettavskiljare får inte blandas med annat avfall än pumpbart 

matavfall.  

Fettavfall från livsmedelsberedning (stekbord, kycklinggrillar, fritöser och liknande) ska 

samlas upp i särskilda behållare. Behållare ska förslutas av 

fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren och lämnas till fettåtervinning. 
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7. Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt 

Små sällskapsdjur, exempelvis marsvin, kanin, katt, mindre hund, kan grävas ner på den 

egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp 

kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Små sällskapsdjur och mindre mängder 

slaktbiprodukter kan också läggas i kärl för restavfall och ska då förpackas väl innan de 

läggs i kärlet. 

Döda sällskapsdjur kan också tas omhand av veterinärkliniker, som även tar hand om 

större döda djur. Slaktbiprodukter som uppstår vid husbehovsjakt lämnas enligt 

Jordbruksverkets föreskrifter. 

8. Läkemedelsrester  

Läkemedelsrester är exempelvis läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, kapslar, 

ampuller, flytande läkemedelsrester i sprutor, färdigberedda lösningar och infusionspåsar. 

Rester av läkemedel ska sorteras i enlighet med förordningen (2009:1031) om 

producentansvar för läkemedel och lämnas till apotek. 

9. Stickande och skärande avfall  

Behållare för kanyler hämtas vid apoteket. Fylld behållare lämnas till apotek. Övriga 

föremål som kan vålla skär- och stickskador (t.ex. glasföremål, spikar och nålar) ska läggas i 

styvt skyddshölje (t.ex. tom mjölkförpackning) innan de läggs i avfallsbehållaren. Större 

mängder avfall som kan ge upphov till skär- och stickskador ska paketeras separat och 

betraktas som grovsopor.  

10. Batterier 

Bärbara batterier kan lämnas till försäljningsstället, i batteriholkar eller på ÅVC/ÅVC-färjan. 

Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur. Om 

batterier är inbyggda i produkter hanteras dessa som el-avfall.  

Bilbatterier lämnas till butik som säljer bilbatterier, eller på ÅVC/ÅVC-färjan.  

11. El-avfall 

El-avfall inkluderar avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla 

komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller 

elektronisk funktion.  

Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som konsumentelavfall: 

• Vitvaror, t.ex. spis, diskmaskin, tvättmaskin, spisfläkt  

• Kylskåp och frysar  

• TV 

• Mikrovågsugn  

• Datorer och tillbehör 

• Hushållsapparater, t.ex. elvisp, matberedare, hårtork  
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• Ljuskällor t.ex. lågenergilampor, glödlampor, halogenlampor, lysrör  

• Elektriska och elektroniska verktyg, t.ex. elektrisk gräsklippare, symaskin 

• Brandvarnare 

Konsumentelavfall med producentansvar lämnas till återförsäljare eller på ÅVC/ÅVC-

färjan. Hämtning mot avgift kan också beställas hos Roslagsvatten.  

12. Förpackningsavfall  

Hushållen ska sortera ut förpackningar. Dessa lämnas i behållare på återvinningsstation 

eller annan plats som anvisas av fastighetsinnehavare eller förpackningsproducent.  

Följande förpackningsslag ska lämnas till förpackningsproducenternas system: 

• Förpackningar av glas 

• Förpackningar av metall 

• Förpackningar av papper, wellpapp eller kartong 

• Förpackningar av hårdplast och mjukplast 

13. Returpapper 

Hushållen ska sortera ut tidningar (returpapper). Dessa lämnas i behållare på 

gemensamma platser, enligt anvisningar från avfallsansvarig nämnd eller Roslagsvatten, 

eller annan plats som anvisas av fastighetsinnehavare. 

14. Textilavfall 

Textilprodukter som lämpar sig för återbruk och andrahandsförsäljning bör lämnas till 

textilinsamling på ÅVC eller annan textilinsamling. Textilier för återvinning lämnas till ÅVC.  

15. Bilar och däck 

Uttjänta bilar, bilbatterier och däck lämnas till producenternas insamlingssystem. 

Bilproducenternas nätverk BilRetur tar emot uttjänta bilar. Gamla däck lämnas till 

däckåterförsäljare. 

16. Bygg- och rivningsavfall 

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad, 

eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård är bygg- och rivningsavfall.  

Exempel på bygg- och rivningsavfall är: 

• Badkar, handfat, duschkabin, toalettstol 

• Värmeapparater såsom värmepanna, varmvattenberedare 

• Trallvirke 

 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat virke.  

Kommunen ansvarar inte för insamling och behandling av bygg- och rivningsavfall och 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som vill lämna bygg- och rivningsavfall får 

därför vända sig till valfri insamlingsentreprenör för bortskaffande. 
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Bygg- och rivningsavfall kan mot avgift lämnas till Koviks återvinningsanläggning, någon av 

SÖRABs anläggningar, eller till återvinningscentralen Eriksö.1 

Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer (max en kubikmeter per besök) kan 

lämnas på kommunens ÅVC.  

Från och med den 1 januari 2023 kommer kommunerna att ansvara för bygg- och 

rivningsavfall som inte uppkommer i yrkesverksamhet. Då kommer hushållen att kunna 

lämna denna typ av bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralen Eriksö. Avfallet ska 

sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. 

17. Filtermaterial från fosforfällor 

Fosforfilter används för kompletterande rening i små avlopp och består av ett material 

med hög kapacitet för fosforinbindning. Omhändertagande av filtermaterial från 

fosforfällor beställs genom entreprenör som är godkänd av Roslagsvatten. 

18. Fyrverkerier och ammunition 

Kontakta Polisen eller återförsäljaren av produkterna för omhändertagande av 

fyrverkerier, nödljus, nödraketer, sprängämnen, ammunition eller annat explosivt avfall. 

19. Restavfall 

Restavfall är det kärl- och säckavfall som återstår när övriga avfallsslag har sorterats ut. 

Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller annat emballage av lämpligt material 

och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 

uppkommer.  

 

  

 
1 Gäller vissa fraktioner efter ombyggnad av ÅVC på Eriksövägen. 
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BILAGA 2 - HÄMTFREKVENS 

1. Hämtning av kärl- och säckavfall från en- eller tvåbostadshus för permanentboende 

sker normalt en gång varannan vecka.  

Hushåll som sorterar ut allt matavfall till egen kompost som godkänts av den 

tillsynsansvariga nämnden erbjuds även hämtning av restavfall en gång var fjärde 

vecka eller en gång var åttonde vecka.  

2. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall 

normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång 

varannan vecka eller två, tre, fyra eller fem gånger per vecka. 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärl- och säckavfall 

normalt en gång varannan vecka under perioden juni-augusti.  

4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång var 

fjärde vecka under perioden mars - november. Denna tjänst erbjuds i tätort.  

5. Hämtning av latrin sker efter beställning.  

6. Hämtning av filtermaterial från fosforfälla sker efter beställning. 

7. Tömning av fettavskiljare och matavfallssystem sker enligt 74 § - 75 §.  

8. Hämtning av slam från avloppsanordningar sker enligt schema upprättat av 

Roslagsvatten. Hämtning sker enligt beslut av tillsynsmyndigheten, normalt minst i 

den omfattning som anges i nedanstående tabell och i övrigt efter behov för att 

upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren:  

 

Avloppsanordning*  Permanentbostäder 
och verksamheter 

Fritidsbostäder 

Slamavskiljare för WC eller 
WC och BDT 

1 gång/år 1 gång/år 

Slamavskiljare för BDT 1 gång vartannat år 1 gång vartannat år 

Sluten tank  1 gång/år 1 gång/år 

Kemiska minireningsverk, 
biologiska minireningsverk, 
vakuumspolande system 
eller avloppsanordning 
avsedd för annat än 
enskilda hushåll  

1 gång/år eller enligt 
beslut i varje enskilt 
fall 

1 gång/år eller enligt 
beslut i varje enskilt 
fall 

*Avser enskilda avlopp under kommunalt ansvar enligt definition i miljöbalken 15 kap 20 §.  
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Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvar för att hålla sig informerad om 

rådande schema för slamtömning av anläggningen. 
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DATUM: 2021-05-11 | SIDAN 1 (2) 

 

Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms stad 

 
Enligt miljöbalkens 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för hur 
avfallshanteringen ska gå till i kommunen. Nuvarande avfallsföreskrifter är från 2014 och behöver 
revideras. 
 
Ett förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram av Roslagsvatten. Innan beslut kan fattas ska 
föreskrifterna ställas ut i minst fyra veckor för allmänhetens granskning. Beslut om utställning föreslås 
fattas av kommunstyrelsen den 3 juni 2021. 
 

Föreskrifternas relation till avfallstaxan 
Föreskrifter reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och vilka krav som ställs på fastighetsägare 
när det gäller sortering, hämtställen m.m. De krav som ställs i föreskrifterna måste därmed stämma 
överens med de tjänster som erbjuds enligt kommunens avfallstaxa. Förändringar i taxa kan därmed 
påverka föreskrifter och vice versa och föreskrifterna bör därmed ses över när ny taxa tas fram.  
 

Förändringar i avfallslagstiftningen 
Föreskrifterna måste också justeras för att motsvara den ny lagstiftning på avfallsområdet som trädde 
ikraft från 1 augusti 2020. Förändringar skedde då både i miljöbalken och i avfallsförordningen.  
 
En av förändringarna är att begreppet Kommunalt avfall har ersatt begreppet Hushållsavfall. Eftersom 
vissa avfallsslag som omfattades av begreppet Hushållsavfall, exempelvis slam från enskilda avlopp, inte 
ingår i begreppet Kommunalt avfall går det dock inte att enbart byta ut begreppen. Kommunen har 
fortfarande ansvar för exempelvis slam från enskilda avlopp och latrin, trots att de enligt miljöbalkens 
definition inte omfattas av begreppet Kommunalt avfall. Ett begrepp som omfattar även dessa 
avfallsslag måste därför använda i kommunens avfallsföreskrifter. Begreppet som används är  
Avfall under kommunalt ansvar.  
 
Från och med 2022 kommer returpapper att ingå i Avfall under kommunalt ansvar och från och med 
2023 kommer även Bygg- och rivningsavfall som inte uppstår i yrkesmässig verksamhet att ingå.  
 

Revideringsarbetet 
Förslaget till nya avfallsföreskrifter har utgått från det förslag till föreskrifter som tagits fram av Avfall 
Sverige (rapport 2017:2), med revideringar utförda i mars 2021. Anpassningar till Vaxholms lokala 
förutsättningar har gjorts.  
 
Förslaget har skickats för synpunkter till SRMH och till kommunens berörda enheter. Synpunkter har 
framförts både skriftligen och vid möte mellan Roslagsvatten och SRMH respektive Roslagsvatten och 
kommunen. Ett omarbetat förslag har därefter tagits fram och utgör utställningsversion.  
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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

Huvudsakliga förändringar 
• En moderniserad mall används (Avfall Sveriges rapport 2017:2, rev mars 2021).  

• Begreppet hushållsavfall används inte längre, se ovan.  

• Avfallsansvarig nämnd (KS) och Tillsynsansvarig nämnd (SRMH) har förtydligats, i syfte att 
tydliggöra vilka undantag som hanteras av respektive nämnd (§ 2, pkt 4-5). I praktiken hanteras 
enklare ärenden av Roslagsvatten som abonnemangsärende, men när myndighetsutövning krävs 
måste det finnas information om vilken nämnd som ansvarar för frågan. Det gäller anvisning av 
plats (§ 50, se nedan), samt undantag från föreskrifterna  
(§§ 79-94), som hanteras av SRMH.  

• § 49 – 50: Förtydliganden har gjorts då det gäller hur avfall normalt samlas in i skärgården (från 
gemensamma platser). Nuvarande hämtning i säckar bryter mot flera av arbetsmiljöverkets 
regler och måste därmed förändras. Det är en förutsättning för att krav på separat insamling av 
matavfall ska kunna uppfyllas. Om det ska vara möjligt att leva upp till avfallsförordningens krav 
på att kommuner ska erbjuda insamling av matavfall från 2022 måste insamlingen normalt ske 
från gemensamma platser. Möjligheten för avfallsansvarig nämnd att anvisa plats har i detta 
sammanhang förtydligats.  

• De krav som ställs på vägars bärighet, bredd och höjd för att insamlingsfordon ska kunna ta sig 
fram har förtydligats (§ 58). 

• Bilaga 1 i nuvarande föreskrifter har utgått och ersatts av den begreppslista som finns i § 2.  

• Bilaga 3 i nuvarande föreskrifter har utgått. Anledningen är att behållare normalt tillhör 
Roslagsvatten och de behöver därför inte beskrivas här.  

• Bilaga 4 i nuvarande föreskrifter har utgått. Reglerna och kraven i bilagan har arbetats in i 
föreskrifterna. Övrig information i bilagan kommer att presenteras på Roslagsvattens webbplats. 

• En bilaga med hämtningsfrekvenser har lagts till (Bilaga 2 i förslaget till nya föreskrifter). 
 

Förslag till tidplan:  
Utställning: 
6 juni 2021: Beslut om utställning (kommunstyrelsen) 
Juni – juli: Utställning (minst 4 veckor) juni-juli. Kommunen informerar om utställningen på sin 
webbplats innan utställningen. 
 
Revidering: 
Juli – augusti: Ev. revidering efter utställning. 
 
Antagande: 
9 sep (alt 28 okt): Beslut om antagande (kommunstyrelsen) 
20 sep (alt 15 nov): Beslut om antagande (kommunfullmäktige) 
 
Ikraftträdande: 
1 jan 2022: Ikraftträdande 
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Tjänsteutlåtande 
2021-05-11 

Änr KS 2020/93.556 
1 av 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Informationsärende återkoppling gestaltning BAS- och MAX-förslag 
Vaxholms kajer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att; 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att säkerställa kajens funktion; ett BAS-förslag. 
Vaxholms stad har också ansökt om statlig medfinansiering för att rusta kajen, förbättra dess funktion 
som replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och 
vatten. Besked om eventuellt bidrag kommer från Trafikverket vid midsommar 2021. Om Vaxholms stad 
får fullt statligt stöd är det möjligt att göra en större renovering av kajområdet och intilliggande 
områden; ett MAX-förslag.  

De två visionerna för gestaltning har sin utgångspunkt i de dialoger som genomförts med allmänheten. 
Synpunkter på gestaltningsförslagen, samt viktiga tekniska och funktionella förutsättningar kommer 
arbetas in och redovisas för beslut i KF 15 november. 

Tidplan 

 Programhandling för ett BAS- samt ett MAX-förslag redovisas här idag.  
 Allmänheten får ta del av förslagen efter KS 3 juni. 
 Besked om medfinansiering meddelas midsommarveckan. 
 Beslut om omfattning av projektets ramar/budget KF 20 september 
 Beslut om gestaltning med inarbetade synpunkter KF 15 november 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Rhedin 
Planarkitekt 
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Tjänsteutlåtande 
2021-05-11 

Änr KS 2020/93.556 
2 av 3 

 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om en förstudie för Vaxholms kajer i två faser där Fas 1 är utredningar 
om nuläge och Fas 2 utgår ifrån att det blir ett byggprojekt. Gestaltningsförslagen ligger inom fas 2. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att säkerställa kajens funktion; ett BAS-förslag. 
Vaxholms stad har också ansökt om statlig medfinansiering för att rusta kajen, förbättra dess funktion 
som replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och 
vatten. Besked om eventuellt bidrag kommer från Trafikverket vid midsommar 2021. Om Vaxholms stad 
får fullt statligt stöd är det möjligt att göra en större renovering av kajområdet och intilliggande 
områden; ett MAX-förslag.  

Inom projektet Vaxholms kajer Fas 1 har förutsättningar för gestaltning undersökts och dokumenterats. 
I samband med detta har dialoger med bland annat näringsliv och förskolebarn genomförts. En 
Landskapsanalys med åtgärdsförslag för gestaltningen har tagits fram. Åtgärdsförslagen är grunden till 
de två visionerna för gestaltning i Fas 2; BAS-förslaget och MAX-förslaget. Gestaltningsförslagen är så 
pass flexibla, både beträffande materialval och utbredning, att det finns möjlighet att anpassa 
omfattningen efter budget utan att helhetstänket går förlorat. Beslut om omfattning av gestaltning 
kommer tas efter besked om stadsmiljöavtal efter sommaren. 

Samtliga gångstråk och platser i förslagen är tillgängliga, de har i vissa fall kompletterats med ytterligare 
passager i form av trappor. 

Det pågår parallellt flera dialoger med intressenter bland annat med tekniska enheten, SRMH, 
Roslagsvatten och Trafikförvaltningen för att anpassa förslagen efter viktiga funktioner, tekniska 
förutsättningar och för drift och underhåll. Synpunkter på gestaltningsförslagen, samt viktiga tekniska 
och funktionella förutsättningar kommer arbetas in och redovisas för beslut i KF 15 november. 

Bedömning 
Det samlade underlaget motiverar en nybyggnad av kajanläggningen, vilket ligger i linje med 
förvaltningens nuvarande arbete. Beslutet innebär att arbetet med utformningen påbörjas och beräknas 
pågå till och med december. Kostnaderna för hela området kan avstanna om medfinansieringen uteblir. 

Finansiering 
Projektet finansieras inom ramen för KS projekt Vaxholms kajer, ytterligare eventuell medfinansiering 
bidrar till KS ekonomi. I juni får Vaxholms stad beslut om medfinansiering från Trafikverket. I september 
förväntas ett beslut om kommunens egna åtagande. 

Förslagets konsekvenser 
Information noteras i protokollet som underlag för framtida beslut. 

Uppföljning och utvärdering 
Projektet Vaxholms kajer kommer under året ha återkommande ärenden till flera nämnder. Detta 
innebär en löpande uppföljning och utvärdering under 2021. 
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Tjänsteutlåtande 
2021-05-11 

Änr KS 2020/93.556 
3 av 3 

 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Programhandling för gestaltning Vaxholms kajer, 2021-05-11 
 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande och 

Programhandling för gestaltning Vaxholms kajer) 
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur  
Näringslivsberedningen 
Anna Rhedin, sbf 
Robert Klingvall, sbf 
Maria Poutamo sbf
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Programhandlingen är framtagen i samarbete mellan Vaxholms stad, Nivå 
landskapsarkitektur och BLACK Ljusdesign.

Alla foton och illustrationer i programmet är av Nivå Landskapsarkitektur 
om inget annat anges.

Medverkande Vaxholm stad:

Anna Rhedin
Robert Klingvall

Medverkande konsulter:

Nivå Landskapsarkitektur AB:

Åsa Drougge
Stina Hellqvist
Ivar Michélsen

BLACK Ljusdesign:

Alexander Cederroth
Maria Budell

BLACK
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Inledning
Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status, 
både stålsponten i Söder- och Österhamnen och stenkajen 
i Västerhamnen, har upprustning av den offentliga miljön i 
det centra hamnområdet i Vaxholm aktualiserats. 

Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att 
säkerställa kajens funktion; ett BAS-förslag. 

Vaxholms stad har också ansökt om statlig medfinan-
siering för att rusta kajen, förbättra dess funktion som 
replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsätt-
ningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Besked om 
eventuellt bidrag kommer från Trafikverket vid midsom-
mar 2021. 

Om Vaxholms stad får fullt beviljat statligt stöd är det 
möjligt att göra en större renovering av kajområdet och 
intilliggande områden; ett MAX-förslag. Båda förslagen 
redovisas i denna programhandling.

Kajerna är attraktiva stadsrum som lockar många besö-
kare. Folk- och båtlivet när skärgårdsbåtarna angör ger 
platsen en speciell atmosfär. Söderhamnen och miljön 
kring kajen är det som många förknippar med Vaxholm 
och Waxholmsbåtarna är ett karaktäristiskt kännetecken. 

Söderhamnen är ett nav för båttrafiken i skärgården och 
hamnen.

På kajerna ryms många funktioner; båtar, bussar och bilar, 
handel, serveringar m m. Kajområdet fungerar väl, men 
är bitvis slitet och intrycket är i många delar splittrat och 
oordnat. Varje år kommer ca 850 000 besökare till Vax-
holm. Den begränsade ytan och det tidvis stora antalet 
besökare ställer också särskilda krav på utformningen av 
miljön. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp på 
den offentliga miljön för att ge kajområdet den utformning 
den förtjänar.

Kajens sträcker sig från Västerhamnen via Söderhamnen 
upp till Österhamnen är totalt ca 700 m lång. Stråken och 
platsernas sammanhållande utformning kan förbättras 
avseende formspråk, kulör och material för att skapa 
sammanhängande stråk och attraktiva mötesplatser som 
förstärker helheten och de ingående delarna. Gestalt-
ningen av kajområdet bör även knyta an till och binda 
samman målpunkter och stråk i intilliggande områden. 
Det är av största vikt att förslag till förbättringar av miljön 
bidrar till att behålla och utveckla Vaxholms unika värden. 
Gator och torg ska utformas så att de förstärker Vaxholms 
karaktär. 

En viktig utgångspunkt för detta uppdrag är översikts-
planen som säger att parkmiljöer och stadsrum ska locka 
till möten och aktiviteter och ge möjlighet till lek och 
rekreation som kan främja hälsa och social aktivitet m m. 
Mer plats för gång- och cykeltrafik samt cykelparkeringar 
prioriteras i detta uppdrag. 

I ett första steg har området analyserats och inventerats. 
Med detta som grund har en åtgärdsplan tagits fram. 

Detta uppdrag har genomförts av nivå landskapsarkitek-
tur AB i nära samarbete med Vaxholms stad. 

Kortfattad bakgrund
Vid Vaxholms kajer finns en unik kombination av närhet 
till stadsliv och storslagna naturupplevelser. På kajerna 
möter man det stora öppna landskapsrummet med Södra 
och Norra Vaxholmsfjärden och öarna runtom. Den stor-
slagna upplevelsen står i kontrast till stadsmiljöns oregle-
rade småskaliga kvartersstruktur och smala gatusektioner 
med sin stora andel äldre och låga bebyggelse. Hela stads-
kärnan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län är av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet och med hänsyn till 
det samlade natur- och kulturvärdet. Inseglingsleden mot 
Stockholm med dess speciella bebyggelsemiljö av sekel-
skifteskaraktär har också bedömts som riksintresse, och 
omfattar ett stort område kring farleden. 

Naturvärdena på kajerna är begränsade, då de mesta-
dels består av hårdgjorda ytor med mindre parkytor och 
trädplanteringar. Olika funktioner har delvis otydliga av-
gränsningar, rörigt och svårt att förstå vem som ansvarar 
för vad. De många uteserveringarna har olika möbler och 
avgränsningar vilket kan bidra till ett oordnat intryck.

Stockholms skärgård är en av de fem utvalda destinatio-
ner i Sverige som bedöms ha potential att locka ytterligare 
utländska besökare. Vaxholm har en internationellt känd 
profil som en trivsam småstad i Stockholms skärgård. 
Hamnområde har potential att lyftas fram som ett viktigt 
resmål i sig själv. 

I förändringsarbete, t ex om- och nybyggnation, ska alltid 
hänsyn till kulturhistoriska sammanhang och estetiska 
värden tas. Befintliga kvalitéer ska värnas och förädlas.  

Projektområde
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Områdesanalys
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Projektområdet binder samman stråk och platser i intillig-
gande områden. Från Vaxholms kajer kan man till exem-
pel promenera norrut mot Batteriparken, Norrhamnen 
och hembygdsgården. Vaxholms huvudgata och primära 
affärsstråk startar vid kajen och löper västerut, in mot ön. 
Därifrån kan man även vika av norrut och nå Rådhuset 
och Rådhustorget. Följer man kajen söderut fortsätter 
gångstråket längs med Ekuddsgatan, förbi Roddarhuset 
som i förlängningen övergår i en strandpromenad förbi 
Vaxholms roddförening och kanotsällskap, och slutar i 
Eriksös naturområde. 

13. Vaxholms primära handelsstråk, 
Hamngatan

8. Eriksös naturområde.   
Foto: Vaxholms stad

2. Kärleksbänken.    
Foto: Vaxholms stad

1. Infoskylt i Söderhamnen om Blå leden och 
Strömmingsrundan. Blå leden är en sidoled 
av Roslagsleden och går från Vaxholm till 
Dommaruddens friluftsgård, nära Åkersber-
ga, där den ansluter till Roslagsleden.

Strömmingsrundan är baserad på Ström-
mingsloppets bansträckning 5 respektive 10 
km. Start och mål är vid lägret, och banor-
na är skyltade med gula respektive gröna 
strömmingsskyltar. Informationstavlor finns 
uppsatta vid Söderhamnsplan och Eriksö.

10. Norrhamnen med Batteriparken i bakgrunden 9. Batteriparken i vinterskrud12. Bryggpromenad

Översiktlig analys
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1. Utgångspunkt: Söderhamnen

2. Kärleksbänken

3. Roddarhuset och Ekuddsparken

4. Johannesbergs badplats

5. Fredriksbergs brygga / Vaxholmsbåt

6. Vaxholms roddförening och Vaxholms  
     Kanotsällskap

7. Eriksös badplats

8. Eriksös naturområde med balnd annat  
    elljusspår, vindskydd, utegym, skypark

9. Batteriparken

10. Norrhamnen

11. Hembygdsgården

12. Bryggpromenad och klippbad

13. Hamngatan, handelsstråk

14. Rådhuset och Rådhustorget

15. Lägret; park, festplats, lek

16. Utsiktspunkt

17. Kolerakyrkogården

18. Nya kyrkogården

19. Blå leden frotsätter över 
Pålsundsbron mot Åkersberga

20. Utsiktspunkt

1617

20
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P17

P2

P10

P7

P4

P3 P3

P9

BU
SS

H
ÅL

LP
LA

TS

BUSSHÅLLPLATS

HÅLLPLATSER VAXHOLMSBÅTAR

TAXIBÅTAR

TRAFIK

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

KOLLEKTIVTRAFIK (BUSS)

GÅNGSTRÅK

SVAGT GÅNGSTRÅK

KAJPLATS YRKESTRAFIK

PARKERING

BUSSHÅLLPLATS

TECKENFÖRKLARING

Trafik och rörelsestråk

Analysen visar bl a att gångstråk bör förstärkas i vissa delar längs med kajen.

1. Gångstråk med spridda sittplatser 
ut på piren

2. Parallella men separerade stråk för 
gång- och biltrafik längs Österham-
nen

3. Busstationen

5. Svagt gångstråk i Västerhamnen

4. Svag koppling med flera hinder för 
gångtrafikanter mellan Hamngatan 
och kajen

1.

2.

3.

4.

5.
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PRESSBYRÅ

PO
ST

EN

WAXHOLMS HOTELL

LINFÄRJA KASTELLET

KABYSSEN

RESTA
URANG

G
LA

SS

SYSTEMBOLAGET BÅTMACK

BAR

KÄRLEKSBÄNKENBUSSHÅLLPLATS

BÅTMACK

VÄNTHALL

WC

HAMNGATAN
BU

SS
H

ÅL
LP

LA
TS

SMÅBÅTSHAMNEN

VAXHOLMSBÅTAR

MÅLPUNKT

MÅLPUNKT VERKSAMHET / HANDEL

UTESERVERING

TORGHANDEL

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

TECKENFÖRKLARING 

Målpunkter

Analysen visar bl a att det finns delar på kajen som skulle kunna förstärkas 
med fler målpunkter.

2. Småbåtshamnen

3. Hotellet

6. Söderhamnen med Waxholms-    
båtarna

5. Båtmack i Söderhamnen

4. Uteservering på hamnplan

1. Hamngatan1.

2.

3.

4.

5.

6.
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KASTELLETSKÄRGÅRD

SKÄRGÅRD
VAXHOLM

SKÄ
RG

Å
RD

H
A

M
N

EN

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

VISUELL KOPPLING

STÖRD VISUELL KOPPLING

VISUELL BARRIÄR/STÖRNING

UTBLICK

TECKENFÖRKLARING

Visuella samband

1.

2.

3.

4.

Längs med kajen finns goda möjligheter till utblickar. Där så är möjligt skall fler vyer 
öppnas upp och blockerande effekter minskas.  

1. Söderhamnsplan - utblick mot havet 2. Lotsgatan  - utblick mot havet och 
fästningen

3. Trädrad bildar visuell barriär 
mellan Hamngatan / hotellet och 
kajen

4. Hamnplan - utblick mot havet 
och kajen 
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ARBETSOMRÅDESGRÄNS

BARRIÄR

KOPPLING

PLATSBILDNING

RUM

TECKENFÖRKLARING

Barriärer och rum

1.

2.

4.

5.3.

Barriär mellan kaj och fasadliv är oftast en gata. Där så är möjligt skall dessa barriärer 
arbetas bort, alternativt bör barriäreffekt dämpas även om dessa stråk fortfarande trafi-
keras av fordon.

5. Kajen med Waxholmsbåtarna 19xx och idag. Barriär i form av byggnader och skyltar hindrar idag 
delvis kopplingen mellan Söderhamnen och Österhamnen. Foto till vänster: Arne Sundström / Sjöhisto-
riska museet

1. Busstationen 

3. Trafikrum runt den stora eken

2. Parkeringsplats framför hotellet. 
Träd och häck bildar barriär mot 
vattnet 

4. Kajen i Söderhamnen
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FÖRKLARING

LÅG INTESITET

HÖG INTESITET

Intensitet stadsrum

Intensitetsanalysen med avseende på aktiviteter, verk-
samheter och händelser bygger på tidigare analyser 
av målpunkter, barriärer och stråk. Här kan utläsas att 
delsträckor längs med kajen upplevs som mindre aktiva 
och fokus ligger i detta avseende på Söderhamnen. För 
att öka stadskärnans handel och attraktionskraft behö-
ver aktiviteter, service och funktioner utökas både dag- 
och kvällstid. Detta gäller främst Väster- och Österham-
nen, för att sprida ut besökare och nyttja hela kajens 
potential samt locka människor att röra sig på kajen i 
hela des sträckning. Den offentliga miljön tillsammans 
med näringsidkare skulle här kunna skapa nya lockan-
de målpunkter.  
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ARBETSOMRÅDESGRÄNS

TRÄD

BUSKAR/PERENNER/GRÄS

TECKENFÖRKLARING

Grönstruktur

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
13.

12.
14.23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Träd 1-3 
Parklind, Tilia x europaea

Vuxen  parklind, mindre bra vitalitet. 
Lågt bevarandevärde och bör ut på 
sikt. 

Träd 4- 22 
Klotlönn, Acer Platanoides ’Globosum’

Vuxen klotlönn, dålig till mindre bra 
vitalitet, lågt bevarandevärde och 
behöver bör ut på sikt. Träd 4-10 och 
14-22 är planterade i rad och kan om-
fattas av de generella biotopskyddet? 

Träd 23-24 
Vitoxel, Sorbus aria

Ungträd av Vitoxel, mindre bra vitali-
tet och med ett lågt bevarandevärde.

Träd 25 
Skogsek, Quercus robur 

Vuxen skogsek, mindre bra vitalitet, 
bevarande värd och åtgärder(?) bör 
vidtas på sikt.

Träd 26-29 
Hästkastanj, Aesculus hippocastanum 

Vuxen hästkastanj, dålig eller mindre 
bra vitalitet och ett lågt bevarande-
värde. 

Träd 30-31 
Vitoxel, Sorbus aria

Vuxen vitoxel, god vitalitet och lågt-
bevarandevärde. Del av gatuträdsallé 
läng med Hamngatan. 

Källa trädinventering: Trädinventering & okulär besiktning, Vaxholms 
stad 2018-11-26 
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Belysning

Fyra olika typer av stolpbelysning och armaturer används inom projektområdet

Belysningsstolpen längs med Söderhamnen, på platsbildningen vid Hamngatan samt på piren finns i 
vår olika kulörer; en ljusgrå och en mörkgrå

Temporär belysning framför hotellet
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Sittmöbler

3 st. Äldre flyttbara soffor i 
olika stilar

21st. Förankrade parksoffor  längs 
med Väster-  och Österhamnen

5 st. Flyttbar dubbel parksoffa 
på torg- ytor vid Söderhamnen. 
Finns även som enkelsoffa (3 st.) 
på piren

6 st. Parksoffor i parken vid 
Västerhamnen

4 st. Parksoffor vid Waxholms-
bolagets kajplatser

34 st. Flyttbara parksoffor

3 st. Parksoffor utanför restau-
rangen

4 st. Parksoffa på granitmur2 st. Flyttbara bänkbord
Antal möbler och dess läge enl. inmätning av kajen 20-12-03. Ett antal olika typer av 
soffor är utplacerade inom kajområdet. Många olika typer av lös/flyttbar möblering 
flyttas runt inom området och skapar ett oordnat intryck. 
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Hamnutrustning

Kockums hamnpollare längs 
kajkant

Hamnpollare. Ritning: Arkivet 
Vaxholm

Klockpelare

Informationstavla vandrings- 
och motionsleder

Informationsskylt / vägvisare

Hamnspecifik utrustning för 
Waxholmsbåtar

Hamnspecifik utrustning för 
Waxholmsbåtar

Blomsterurnor

SandlådaParkeringsautomat och elskåp Pollare

Marknadsstånd

HögtalarePublik anslagstavlaSkyltar för båttrafiken

Avgångsplats linfärja

SkräpkorgSandlåda

Pumpbrunn

Blomsterurnor

Cykelställ

Stadskarta

Konstverk

Annonseringstavla

Avgångstavla Waxholmsbåtar Elförsörjning Waxholmsbåtar

Blomsterurnor

Räddningsboj, stege och 
skräpkorg

Nedan visas ett urval av den utrustning som finns inom projektområdet. Utöver detta 
återfinns tex flaggstänger och möbler som hör till uteserveringar.
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Kulturhistoria

Under medeltiden hade större delar av Vaxholms 
kommuns yta tagits i anspråk för bosättning, Mindre 
byar fanns i Vaxholms närområde. Vaxöns äldsta kända 
byggnader var två frälsehemman benämnda Norra 
Vaxön och Södra Vaxön från 1297 och 1315.

Vid 1500 - talets mitt beslöt Gustav Vasa att det skulle 
byggas en fästning mellan Vaxön och Rindö för att kunna 
försvara infarten till Stockholm. Sakta växte samhället 
Vaxholm fram på Vaxön – mittemot fästningen. Närheten 
till fästningen begränsade troligen huvudöns bebyggelse. 
Vaxön tillhörde kronan ända fram till 1930, och de hus 
som uppfördes i Vaxholm fram till år 1912 fick, enligt 
kronans instruktioner, enbart byggas i trä för att snabbt 
kunna brännas ned vid ett fientligt anfall. En stor del av 
denna äldre träbebyggelse finns fortfarande bevarad i 
stadskärnan, några har dock försvunnit för att kunna 
tillgodose dagens behov av parkeringsplatser, hyreshus 
och butiker. Den första förbindelsen med fastlandet fick 
Vaxön 1926 i och med Pålsundsbron.

Österhamnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma vy på en målning från 1810 av Louis de Pienne. Tullhuset, som fortfarande står kvar i Öster-
hamnen, var redan då ett centralt motiv på Vaxön

Vy från Vaxholms fästning mot Österhamnen idag.  Foto: Vaxholms stad Samma vy men fotat innan ombyggnationen 1969. Foto: Okänd 
fotograf 1965 / Sjöhistoriska museet

Tidig träbebyggelse och sjöfart i Österhamnen runt 1860. Tullhuset i vitt i bakgrunden. 
Rester av den gamla träbebyggelsen finns fortfarande kvar vid Cronholmsplan. Målning 
av Nils Andersson från 1860.
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Historiska kajlinjer överlagrade med dagens kajkant från 1969

1776
1880
1936

1969

Vaxholm, karta från 1776. Källa: Arkivet Vaxholm

Vaxholm, detaljplan från 1926. Källa: Vaxholms stad

Vaxholm, karta från 1880. Källa: Arkivet Vaxholm
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Ångbåtstrafiken under 1870-1880- talet gjorde det möjligt 
för Stockholms borgare att uppföra sommarboställen 
på skärgårdsöarna, så kallade grosshandlarvillor. 
Stora trävillor uppfördes i staden och även på öarna 
närmast runt omkring. Flera av de hus som idag präglar 
stadens sammansättning uppfördes mellan 1875-1910. 
Under slutet av 1860 – talet och en bit in på 1900 - talet 
blomstrade badortslivet i Vaxholm. Det välbärgade 
borgerskapet flydde Stockholm och den osunda miljön 
med stinkande avlopp och sopor m m för att få frisk luft 
och bad. Vaxholm blev ett centrum för sommargäster. 
In på 1900-talet började sedan även de från lägre 
samhällsklasser bygga sommarhus här.

Vaxholm kunde erbjuda flera slags bad i kallbadhus, 
varmbadhus där man förutom ”douche” kunde få ett 
kombinerat salt- malt- ång- och gyttjebad. Dessutom 
öppnades Rindöbaden 1881 där man vid den tiden hade 
Europas mest järnrika vatten. 

Det som idag är karaktäristiskt för stadsbilden är 
en- och tvåvåningshusen av trä som stadsmässigt 
placerats i gatulinjen och har utsmyckade detaljer som 
glasverandor, staket och grindar med snickarglädje. 
Husens innergårdar och plank samt fasadfärgerna som 
mestadels är målade i ljusa kulörer är också av vikt 
för stadens helhetsbild. Vaxholms stadskärna är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Skärgårdsbåtarna vid 
kajen är och har historiskt varit viktiga inslag i Vaxholms 
kulturhistoria som tillsammans med andra marina/
hamnfunktioner skapar ett rikt båt- och folkliv året om.

Folkliv i Söderhamnen 19xx. Raden med träd har vuxit till sig sedan fotot från 19xx. 
Foto:  Vaxholms stad

Österhamnen 1926. Stenkajen är uppbruten med en trappa ner till vattnet. Foto: Okänd fotograf  
1926 / Sjöhistoriska museet

Grusad hamnplan med kantbalk av betong, Söderhamnen under 1900-talets första hälft. 
Foto: Palmqvist, Bo / Sjöhistoriska museet

Söderhamnen ca. 1890 innan nuvarande Vaxholms hotell uppfördes. Bryggor och hamn-
byggnader längs med kajen. Foto: Okänd fotograf  ca. 1890 / Sjöhistoriska museet
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Söderhamnen 1951 framför hotellet. Trappa ner till vattnet för landstigning. Kajplanet sträcker sig från kajkanten 
ändra fram till fasad. Foto: Okänd fotograf  1951 / Sjöhistoriska museet

Söderhamnen, troligtvis 1913-1926,  framför hotellet. En brygga syns längs 
kajen, samt den tydliga trädraden i bakgrunden. Foto: Okänd fotograf / 
Sjöhistoriska museet

Vy från Österhamnen söderut mot Söderhamnen. Öppen  kaj med ett generöst 
gångstråk längs vattnet. Foto: Arne Sundström / Sjöhistoriska museet

Västerhamnen innan utbyggnad av småbåtshamn och pir. Foto: Vaxholms stadSöderhamnen 19xx. En brygga ligger intill kajen. Relativt nyplanterade träd står på rad 
längs kajen. Foto: Vaxholms stad
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Åtgärdsplan
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Det finns flera aspekter som föreslås åtgärdas som 
omfattar flera, eller alla, delområden och etapper. 

Ett sammanhållande och genomgående markbeläggning, 
är en viktig åtgärd för att få en miljö som är enhetlig 
och hänger ihop längs med hela kajens sträckning. 
Markbeläggningen föreslås vara av naturmaterial, 
förslagsvis svensk granitsten, som åldras vackert, är 
slitstarkt och hållbart. Granit är också ett material som 
använts i gatstensbeläggning på gator i Vaxholm, och 
är samstämmigt med kulturmiljön. En blandning av 
gatsten och släta granithällar i ytor för gående, särskilt för 
personer med fysiska funktionsvariationer, är att föredra. 

En belysningsplan bör upprättas för hela arbetsområden, 
för att åstadkomma en helhetslösning med ett 
sammanhållet förslag för belysningsstolpar och höjder, 
material, armaturer och kulörer. En bra ljussättning 
hjälper till att hålla ihop kajens utformning och 
en genomtänkt belysningslösning är viktig för att 
skapa trygghet. Planen föreslås kompletteras med 
effektbelysning som lyfter och poängterar delar som 
önskas lyftas fram för att förstärka upplevelsen. T ex kan 
träd, bänkar, fasader och konst effektbelysas. 

Även möblering och utrustning är sammanhållande 
element som förstärker stadsmiljöns identitet och 
skapar atmosfär. En möbelfamilj där varianter av den 
kan förekomma på de olika platserna längs med kajen 
föreslås. På så sätt hålls möbleringen ihop, men variation 
skapas. Där så är lämpligt föreslås att möbler och 
utrustning återanvänds, se vidare åtgärdsförslag nedan.

Kajmiljön är till stora delar en hårdgjord miljö med 
begränsad möjlighet att tillföra grönska. Många befintliga 
träd är i mindre gott skick. Träd som föreslås utgå ersätts 
med nya, buskar och häckar som blockerar utsikten 
undviks och nya träd planteras i lägen där siktlinjer inte 
bryts eller barriärer skapas. Den biologisk mångfalden, 
spridningskorridorer och planteringar som lockar fjärilar 
kan stärkas av perenna planteringar eller temporära 
sommarblomsarrangemang. Blommor var även något 
som lyftes fram i barndialogen. 

Återkommande och viktiga synpunkter inkomna 
från dialogarbete med företag och verksamheter 
handlar bl a om att levandegöra hamnen med en 
attraktiv kajpromenad för att skapa liv och rörelse, 
men även vistelse och handel i hela hamnen för både 
lokalbefolkning och turister prioriteras. Havsutsikten 
bör värnas och orienteringen underlättas med bättre 
skyltning. Ett nytt skyltprogram för hela området är ett 
förslag. Robustare och vackrare markbeläggning i form 
av gatsten efterfrågas, som samstämmer bättre med 
kulturmiljön och som är hållbar och blir vackrare över tid. 

Synpunkter och idéer framkomna i en dialog med 
en barngrupp är beskrivna i de olika delarna i 
åtgärdsplanen. Dessa och andra mer detaljerade 
förslag kommer att arbetas in och konkretiseras i 
programförslaget. 

En viktig aspekt är hur Vaxholms kajer hänger ihop med 
kajerna som båtarna angör i Stockholm; Slussen och 
Strömkajen. Passagerare mellan Stockholm och Vaxholm 
stiger på och av på olika kajer som bör höra ihop på 
något sätt. Det kan handla om hamnspecifik utrustning 
kopplat till Vaxholmsbåtarna, eller andra gestaltande 
element. Detta utreds vidare i programförslaget. 

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Vaxholms kajer i relation till Waxholmsbolagets hamnar i Stockholms innerstad

Strömkajen

Slussen

Vaxholm
Rindö

Tynningö

Värmdö

Ingarö

Stockholm

Resarö

Lidingö

Borgesundslandet

Ljusterö

Övergripande åtgärder
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I denna del av det centrala kajområdet är 
besöksnäringen lägre än i övriga kajdelar. 
Besöksintensiteten är därmed lägre, och idag nyttjas 
kajen mest till fartygstrafik, charter- och taxibåtar. Här 
saknas någon form av målpunkt som skulle kunna 
förlänga turiststråket längs med kajen. 

1.

2.

3.

4.

1.
Denna del föreslås förstärkas med en aktivitetshub 
kunna tillföras, som skulle skapa en ännu tydligare 
målpunkt på kajen för besökare på land. Exempelvis ett 
kallbadhus, en badbrygga, en kajak- eller cykeluthyrning, 
kopplat till litet café, eller ett flytande spa? En funktion 
som kan locka besökare och boende samt bidra till att 
förlänga besökssäsongen. 

2. 
Parkeringen behöver stadgas upp och p-rutor markeras 
tydligt. Detaljer som p- räcke bör bytas för bättre 
samstämmighet i miljön. 

3.
Utveckla kontakten mellan gata och kaj i Lotsgatans 
förlängning, förslagsvis med en bredare trappa i slänten 
och en trappa som leder vidare från kajen ner till 
vattnet. Historiskt har kajen trappats mot vattnet i detta 
läge. Förslaget har rekreativa fördelar, men skulle även 
underlätta på- och avstigning för taxibåtars kunder. 

4.
Få tar sig runt hörnet från Söderhamnen där kajen 
viker av mot Österhamnen. Här smalnar kajen av och 
tillsammans med sophus och teknikhuset skapas en 
flaskhals. Dessa byggnader är ett visuellt hinder och stör 
havsutsikten samt ger ett skräpigt intryck enligt dialog 
med företagen.  I Åtgärdsplanen föreslås att sophuset 
rivs och ersätts på annan plats alternativt anläggs en 
sopkasun under mark, vilket även föreslås i dialogen med 
företag och verksamheter.

I denna del är nivåskillnaden mellan gata och kaj mindre, 
och föreslås därför länkas samman med en trappning 
som underlättar för gångtrafikanter att röra sig fritt 
mellan ytorna. Idag korsas gräsremsan mellan gata och 
kaj av smitvägar.  

Österhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen
Projektområde
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Söderhamnen har ett fantastiskt läge, som kan utnyttjas 
ännu bättre. Den centrala funktionen och upplevelsen 
är Vaxholmsbåtarna, som ska stå i centrum här, vars 
varumärke är en del av Vaxholms identitet. 

Gatan föreslås ombildas till ett gångfartsområde 
för att prioritera fotgängare i området. Även 
cykeltrafiken föreslås stärkas med fler väderskyddade 
cykelparkeringar. 

5.
6.

7.

9.

8.

5. 
Denna väderutsatta plats med en fantastisk 270 - graders 
vy mot skärgården och Vaxön med kastellet har stor 
potential att bli en nod, en mindre mötesplats och 
fokuspunkt på kajen. Idag upplevs platsen som plottrig 
och stökig med varierad möblering och utrustning. 
Generösa möbler att sitta och ligga i en solig och varm 
dag skulle förstärka plasten och en kikare kan placeras 
där Söderhamnen möter österhamnen.

6.
Platsen mellan Stadshotellet och kajen förslås länkas ihop 
så att hela miljön uppfattas som ett torg där man kan röra 
sig fritt mellan kaj och gata med fri utsikt över vattnet. 
Hotellet fungerar i samverkan med Kastellet som en port 
till skärgården, och skulle med denna åtgärd synliggöras 
och stärkas visuellt. 

Nivåskillnaden tas upp genom en trappning, med 
generösa avsatser. En större öppen och flexibel yta formas 
som kan nyttjas till olika händelser och aktiviteter. Tak för 
cykelparkering och väderskydd när man väntar på båten 
föreslås i denna del. Detta efterfrågas även i dialogen med 
företag och verksamheter.

7. 
Detta är den mest centrala delen på kajen och den största 
sammanhängande ytan. Detta ger möjligheten att skapa 
ett Hamntorg med en attraktiv och flexibel utformning, där 
den offentliga prägeln föreslås stärkas. Sjömacken bidrar 
till den skärgårdsmiljö som är en del av Vaxholms identitet 
och genererar ett rikt och varierat båtliv vilket är positivt. 
Samtidigt är det en farlig verksamhet som ligger mitt i 
stadskärnan. Om möjligt föreslås denna flyttas till annat 
läge. 

Hamntorget föreslås istället kompletteras med en 
rekreativ brygganläggning, en sol- och vistelsebrygga 
som lockar besökare till kajen. På torget föreslås en 
fontänanläggning som lockar både barn och vuxna 
sommartid. Vattnet kommer direkt ur marken, och 
fungerar som lek för barnen och har visuell attraktivitet 
för alla åldrar och målgrupper. I analys av området ser vi 

att barnen är en underprioriterad grupp i stadskärnan 
och i dialogen med barnen fanns en önskan om lek. Detta 
skulle kunna vara ett förslag som lockar olika åldrar och 
målgrupper. Det är en flexibel lösning som kan stängas 
av vid behov och då blir torgytan tillgänglig för andra 
aktiviteter och evenemang. Juletid finns plats för en stor 
julgran, vilket barnen önskar sig i dialogen. Här skulle 
kunna skapas plats för evenemang, större marknader och 
torg- och grönsakshandel av mer tillfällig karaktär som ett 
komplement till den fasta torghandeln. Detta återkommer 
även i dialogen med företag och verksamheter.  

Väderskyddad cykelparkering placeras i denna del. 

8. 
Denna fina lilla plats ligger i en skyddad hörna. 
Betongmarkbeläggningen är gammal och sliten, och den 
ojämna ytan bör justeras för bättre tillgänglighet och 
plana ytor för servering och andra funktioner direkt på 
marken. Hästkastanjerna föreslås eventuellt glesas ut 
för att släppa in mer ljus och luft på torget. Idag bedrivs 
torghandel här, som då skulle kunna utökas.  

9.
Längst i söder där kajen viker av mot Västerhamnen 
bildas ännu en liten plats som kan förstärkas med 
sittmöjligheter. 

De flesta befintliga träd har överlag dålig vitalitetoch 
därmed ett lågt bevarandevärde. Många av träden 
föreslås därför bytas ut mot nya med bättre 
förutsättningar att utvecklas tillfredsställande. Den 
blockerande häcken som stör havsutsikten föreslås tas 
bort.

Förslagsvis utformas kajområdet från fasad till vattnet 
som ett gemensamt torg, där gränser mellan gata och kaj 
suddas ut. Nya träd planteras i grupper som inte bildar 
visuella barriärer utan placeras med stora mellanrum där 
siktlinjer mellan trädgrupperna bildas.  

Idag är många flyttbara parksoffor utplacerade inom 
detta område. Förslagsvis kan de även i framtiden nyttjas 
som komplement till fast möblering sommartid, och för 
tillfälliga evenemang i staden. De skulle kunna målas i en 
färggrann kulör som signalerade sommar och högsäsong 
i Vaxholm. Även hamnpollarna föreslås målas om i den 
befintliga gula kulören och återanvändas på kajen. 

Söderhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Projektområde
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I gästhamnen gör många tillfälliga stopp inför seglatser 
ut i skärgården. Förslaget är att samla båttrafik och 
funktioner med många små stopp här, samt större båtar. 

10.
Gångstråket längs med vattnet består huvudsakligen 
av ett trädäck. Närmast gatan som ligger något högre än 
gångstråket föreslås att en låg mur placeras som skyddar 
och breddar den smala gångbanan något. i bakdelen 
placeras sittmöbler och ytan beläggs med natursten lika 
utformningen på de bredare kajpartierna för att knyta 
ihop kajen i sin hela utsträckning. 

En av de befintliga parkbänkarna är den numera 
kända Kärleksbänken, där ett par möttes och gifte sig. 
Parksoffan ska givetvis få en plats i området även í 
framtiden. 

11.
Parken bibehålls som grönskande oas, men öppnas 
upp något mot vattnet. Parken skulle kunna förstärkas 
som målpunkt med t ex lek. I dialogen framkom gungor, 
klätterställning, rutschkana som önskemål, även statyer 
och skulpturer nämns. Här skulle det kunna vara en 
lekskulptur, t ex. Barnen är en underprioriterad grupp i 
området och denna plats skulle kunna bidra till att stärka 
aktiveter och upplevelser riktade till barn.  Dessutom ett 
uppskattat inslag för båtsemestrande barnfamiljer som 
gästar hamnen. Parkens skydd mot gatan bör då stärkas 
ytterligare.

12.
Verksamheten i bodarna skärmar av mot färjeläget. Detta 
kan utvecklas ytterligare, både som skärm och innehåll, 
med t ex större restaurang och mer service, samt marina 
verksamheter. 

13.
Piren bör kompletteras med fler aktiviteter, 
verksamheter och funktioner för att bli ett tydligt mål 
på kajpromenaden. På själva piren, eller som flytbryggor 
kopplade till den. Idag ligger en bar som sista utpost på 
piren, den skulle kunna kompletteras med, möblering 
men även ett café eller dyl samt eventuellt lek eller 
lekfullt inslag.  Den ruffa betongytan skulle kunna målas 
som en slinga som lockar och vägleder promenaden ut 
på piren. Även denna enkla åtgärd skulle kunna locka 
barnens intresse, och att miljön skulle vara mer färgrik 
togs upp i dialogen. Detta skulle kunna vara en plats för 
det.

Här ligger tidvis större båtar till idag, och dessa skulle 
fortsatt få plats mot pirens utsida. 

10.

11.

12.

13.

Västerhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Projektområde
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Koncept
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ETT GEMENSAMT GOLV

För att knyta ihop hela kajområdet och skapa 
kontinuitet och identitet hålls markmaterialen 
samman längs hela området. Tillgängliga, 
långsträckta stråk av naturstenshällar ger 
riktning och sväller ut i platsbildningar på 
utvalda platser.

EN SAMMANLÄNKAD KAJ

EN SERIE AV HÄNDELSER

Platser som bjuder in till lek, vila, rekreation 
och häng längs kajstråket lockar folk och hål-
ler intresset vid liv längs med hela stråket. 

ÖKAD VATTENKONTAKT

Kvaliterna med att ha direktkontakt med ha-
vet förstärks längs kajen. Nya bryggor på en 
lägre nivå ger möjligheter att doppa fötterna 
eller hyra en kajak. Kikare och vattenspel uppe 
på kajen förstärker kopplingen.  

STÄRKTA GRÖNA KOPPLINGAR

Nya träd planteras längs kajen som stärker 
den gröna kopplingen och de ekologiska sprid-
ningsvägarna. 
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Förslag
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Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att 
säkerställa kajens funktion; ett BAS-förslag. 

Vaxholms stad har också ansökt om statlig medfinan-
siering för att rusta kajen, förbättra dess funktion som 
replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsätt-
ningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Besked om 
eventuellt bidrag kommer från Trafikverket vid midsom-
mar 2021. 

Om Vaxholms stad får fullt beviljat statligt stöd är det 
möjligt att göra en större renovering av kajområdet och 
intilliggande områden; ett MAX-förslag. Båda förslagen 
redovisas i denna programhandling

BAS-förslaget: Övergripande plan för att säkra kajens funktion

• Säkerställa kajens tekniska funktion

• Ny markbeläggning där markarbeten har utförts 

• Nya buskar/planteringar

• Brygga vid Österhamnen och trappa vid Lotsgatan

MAX-förslaget:  Replipunkt Vaxholm - Övergripande plan för hela kajområdet inklusive intilliggande områden

• Skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten

• Säkerställa kajens funktion och rusta intilliggande områden

• Ny markbeläggning inom MAX-området

• Nya träd/buskar/planteringar

• Nya ledningsstråk 

• Lekskulpturer och vattenspel

• Nya sittmöbler

• Nya belysningsarmaturer

• Brygga vid Österhamnen och trappa vid Lotsgatan

• Bryggpromenad vid Västerhamnen

Två olika förslag
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Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

1.
3.

2.

4.

Övergripande plan för att säkra kajens    
funktion

•     Säkerställa kajens tekniska funktion

•     Ny markbeläggning där markarbeten har  
      utförts 

•     Nya buskar/planteringar

•     Nya träd/buskar/planteringar

•     Brygga vid Österhamnen och trappa vid  
       Lotsgatan

BAS-förslag

4.
3.

1.

2.

Markmaterial: 

1. Bas av smågatsten
2. Tillgängliga stråk och platser av naturstenshällar
3. Platsbildningar / ”mattor” samt bryggor av trä
4. Trappsteg av granit tar upp höjdskillnader

Områdesgräns för BAS-förslag
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Perspektivbild Söderhamnen
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Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

1.

3.

2.

4.

Replipunkt Vaxholm - Övergripande plan 
för hela kajområdet inklusive intilliggande 
områden

•       Skapa en god resenärsmiljö och goda  
         förutsättningar för kollektivtrafiken på  
         land och vatten

•       Säkerställa kajens funktion och rusta  
         intilliggande områden

•       Ny markbeläggning inom MAX-området

•       Nya träd/buskar/planteringar

•       Nya ledningsstråk 

•       Lekskulpturer och vattenspel

•       Nya sittmöbler

•       Nya belysningsarmaturer

•       Brygga vid Österhamnen och trappa vid   
         Lotsgatan

•       Bryggpromenad vid Västerhamnen

4.
3.

1.

2.

MAX-förslag

Markmaterial: 

1. Bas av smågatsten
2. Tillgängliga stråk och platser av naturstenshällar
3. Platsbildningar / ”mattor” samt bryggor av trä
4. Trappsteg av granit tar upp höjdskillnader

Områdesgräns för MAX-förslag
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Österhamnen

1.

2.

3.

4.

5.

Möjlig plats för kajakuthyrning eller annan aktivitetshub i anslutning till befintlig 
båtmack. Ny brygga med kajakramp och sittmöjligheter med vattenkontakt.

Parkeringsplatser behålls, men organiseras mot en låg mur av träinklädd 
betong eller natursten. Yta markeras i smågatstensbeläggningen.

Platsbildning på kajen med ett golv av trä. Plats för soffor, 
grönska, solstolar och lekskulptur. Se även sektion B.

Befintliga hamnpollare av järn 
behålls och renoveras.

Ny gångbana på vattensidan av 
Strandgatan. Perenner och nya 
träd planteras i slänten. 

En mur av träinklädd betong eller 
natursten tar upp höjdskillnad 
mot slänten.

Referensbild träbeklädd betongmur. 
Foto Anders Thessing

Referensbild granitmur

Referensbild lekskulptur. 
Foto Robin Hayes

Referensbild solmöbler

Referensbilder perennplantering

1.

A

B

B

A

3.

4.

6.

5.

8.

Strandgatan

Lotsgatan

11.

9.

2.

7.

10.
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Österhamnen

6.

8.

7.

9.

10.

11.

Ny trappa från Strandgatan ner till kajen och vidare mot 
vattnet till en brygga. Se även sektion A.

Befintligt pumphus.

Linfärja.

Trappsteg tar upp höjdskillnad.

Nya träd i hårdgjord yta.

Långbänkar/-soffor längs med kajen. Träsitsar knyter 
an till det marina materialet i bryggor och i mark, 
samt till Vaxholms träarkitektur.

Referensbild trappa ner till vattnet. Foto Anders Karlen

Referensbild långbänk /-soffa. Foto Robin Hayes

Koppling mellan Lotsgatan och vattnet / 
kastellet förstärks

1.

A

B

B

A

3.

4.

6.

5.

8.

Strandgatan

Lotsgatan

11.

9.

2.

7.

10.
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Sektion A-A genom platsbildning i Österhamnen

Sektion B-B genom trappor och brygga i Österhamnen

Brygga för ökad 
vattenkontakt

Parkering bibehålls men 
ordnas mot en mur

Platsbildning på kajen 
med plantering, träd och 
sittplatser

Slänt med blommande 
perenner och träd i 
grupper

Ny gångbana på 
vattensidan av 
Strandgatan
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Söderhamnen

12.

13.

16.

14.

15.

Angöringsplats avlastning till båttrafiken samt 
angöring tömningsfordon för underjordisk sopkassun.

Underjordisk sopkassun.

Sista utposten - utsiktspunkt med 
kikare mot fjärden.

Gångfartsområde utan kantstenar.

Parkeringsplatser behålls. Yta markeras i 
smågatstensbeläggningen.

Referensbild publik kikare 

12.

13.

16.

14

17.

15.

18. 19.

22.

21.

20.

24.

26. 25.

27.

28.

29.

32.

23.

31.

33.

30.

C

C

D

D
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Sittgradäng 
av trä tar 
upp höjd-
skillnad

Påstigningsplats 
Vaxholmsbåt

Grupper av träd 
och plantering

Utesevering i anslutning till 
hotellet, glasskiosken mm

Vaxholms Hotell

Parkering 

Gångfartsområde

17. Sitt-trappa av trä tar upp höjdskillnad. Kajplan kan användas som 
temporär scen, där sittgradäng kan användas som läktare. Tre 
planteringsytor med samlade grupper av träd lämnar fri sikt ut 
mot havet  från hotellet.

Referensbild sittrappa av trä Referensbild träyta med planterings-öar

Sektion C-C genom kajtorg, Söderhamnen
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Perspektivbild Söderhamnen
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22.

23.

Angöringsplats behålls. 

Parkeringsplatser samlas och organiseras mot en låg 
mur av träinklädd betong eller natursten. Yta markeras i 
smågatstensbeläggningen.

Cykelparkering.. 

Kajspecifik belysning och möblering med inte-  
grerade tekniska funktioner till Vaxholmsbåtarna.

Referensbild kajspecifik möblering

Söderhamnen

Väderskyddad väntplats / skärmtak.19.

Väderskyddad cykelparkering.20.

21.

18.

12.

13.

16.

14

17.

15.

18. 19.

22.

21.

20.

24.

26. 25.

27.

28.

29.

32.

23.

31.

33.

30.

C

C

D

D
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Söderhamnen

24. Kajtorg med sittplatser och träd i hårdgjord 
yta. Plats för uteservering i anslutning till 
restaurang. Lekfullt vattenspel som kan 
stängas av när torgytan behöver användas 
till annat.

Referensbilder vattenspel

12.

13.

16.

14

17.

15.

18. 19.

22.

21.

20.

24.

26. 25.

27.

28.

29.

32.

23.

31.

33.

30.

C

C

D

D
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Söderhamnen

27.

25.

28.

29.

30.

31.

Plats för uteservering samt marknadsstånd på torg.

Två befintliga hästkastanjer behålls på torget, två tas 
ner för att få in mer ljus på torget.

Väderskyddad cykelparkering.

Befintlig busshållplats.

Trappsteg tar upp höjdskillnad. Tre planteringsöar 
med trädgrupper.

32.

33.

Nedsänkt bryggpromenad för ökad vattenkontakt, nås 
tillgängligt via ramp samt trappor / sittgradänger.

Platsbildning med utblick över vattnet, med plats 
för solstolar och lekskulptur.

26. Parkeringsplatser organiseras mot en låg mur av 
träinklädd betong eller natursten. Yta markeras i 
smågatstensbeläggningen.

Gångfartsområde utan kantstenar.

12.

13.

16.

14

17.

15.

18. 19.

22.

21.

20.

24.

26. 25.

27.

28.

29.

32.

23.

31.

33.

30.

C

C

D

D
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Nedsänkt bryggpromenad 
med gradängsteg

Nya träd och 
planterings”öar”

Busshållplats

Trappsteg tar 
upp höjdskillnad

Sektion D-D genom busshållplatsen, Söderhamnen

12.

13.

16.

14

17.

15.

18. 19.

22.

21.

20.

24.

26. 25.

27.

28.

29.

32.

23.

31.

33.

30.

C

C

D

D
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Västerhamnen

34.

36.

37.

35.

Ny mur av träinklädd betong eller natursten tar 
upp höjdskillnad och ersätter räcke och slänt längs 
gatan. 

Bänkar och träd placeras mot muren längs 
gångstråket.

Trappa ner till brygga.

Nedsänkt bryggpromenad för ökad vattenkontakt, 
nås tillgängligt via ramp och trappor.

37.

39.

38.

35.

36.
34.

Ny nedsänkt brygg-
promenad för ökad 
vattenkontakt

Nya träd på på några 
platser längs kajen

Ny mur markerar 
gräns mellan bussgata 
och kajpromenad

Sektion E-E genom Västerhamnen

E

E
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Referensbild lekskulptur. Foto Robin Hayes

38.

39.

Häckomgärdad park med sittplatser, träd, 
perennplanteringar, gräsyta och lekskulptur. Plats 
för en ny kärleksbänk.

Ramp mellan kaj och den nedre brygg-nivån.

Referensbild perennplantering

Västerhamnen

37.

38.

35.

36.
34.

E

E

39.
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Belysningsförslag
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Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Stolpuppställning: 

A. Kajspecifika armaturer vid avgångsplatser Vaxholmsbåtar 
B. Stolpar med dubbel- eller enkelriktad armatur längs gator
C & D. Master med strålkastare på platsbildningar

1.

3.

2.

4.

5.

A. B. D.C.

Belysningen av Vaxholms kajer blir funktionsorienterad 
utifrån kajens olika rumsligheter i fråga om skala 
och användningsområde. Belysningen skall också 
underordnas stadens kulturhistoriska arv, med karaktär 
av låg pittoresk bebyggelse i bruten kvartersstruktur i 
skärgårdsmiljö. 

Den sammanhängande belysningen placeras mellan 
körytan och GC-vägen som är parallellt dragen med 
vattenlinjen och kajen. Belysningen utgörs av en 
högre stolpe med dubbla armar som kan ge de båda 
trafikslagen en kvalitativ och orienterande ljussättning. 
Armaturerna skall vara avbländade och ha en tydlig 
ljusdistribution så att ljusmiljön upplevs avbländad. 

De olika platsbildningarna och torgen längs med 
kajstråket ljussätts med spotlights på smala stolpar 
som ger ett kontrastrikt ljus och som riktas ned mot 
platsernas olika möblemang och vistelseytor. 

Vegetationsöar med träd och perennplanteringar 
ljussätts med avbländade ”uplights” som framhäver 
trädens stam, grenverk och lövmassa. Uplights placeras 
i förhöjda rör för att minimera bländningsrisk och för att 
skapa mekaniska skydd.   

Nedre bryggdäcket i Västerhamnen ljussätts, om möjligt, 
med integrerade armaturer i kajkanten för att skapa ett 
lågt stämningsfullt ljus som kan orientera flanörer längs 
vattenkanten.  

All belysning från stolpar föreslås vara varmvit (3000K) 
medan lägre belysning i vegetation, trappor och längs 
bryggdäck föreslås vara något varmare (2700K) vilket 
ger en mer stämningsskapande upplevelse. 

Belysningsplan för hela området. Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black Ljusdesign
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Gaturmatur med endast en arm vid trafikerad väg där gångväg saknas. 
Integrerad belysning i planteringskärl samt uppljus i planteringar. Mast 
med spotlights vid platsbildningar. Kajspecifika armaturer längs med 
avgångsplatser för Vaxholmsbåtar.

Belysningsprinciper

1.

2.

Bildkälla: Neri        

Spotlights på mast. Blå parken, Upplands Väsby. 
Foto Black ljusdesign

1.

2.

3.

3.

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg respektive 
trafikerad väg.  Integrerad belysning i planteringskärl samt uppljus i 
planteringar. 

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg 
respektive trafikerad väg. 

Referensbilder

Thuleparken, Gnesta. 
Foto Black ljusdesign

Referensbilder

Oxford street, London
Bildkälla: Selux 

Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign
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4.

5.

Murbelysning. Rinkebyterrassen, 
Rinkeby, Stockholm. Foto Black ljusdesign

5.

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg respektive 
trafikerad väg.  Integrerad belysning i planteringskärl samt uppljus i 
planteringar. Infälld belysning i kajmuren längs med trädäck. 

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg respektive 
trafikerad väg. Infälld belysning i kajmuren längs med trädäck. 

Vegetationsbelysning Brunkebergstorg,  
Stockholm. Foto Black ljusdesign

Referensbilder

Belysning planteringskärl
Bildkälla: Christian Phillips. 

4.

Belysningsprinciper

Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign
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Dialogernas påverkan 
på förslaget i program-      
handlingen (Bilaga A)
Dialogarbete har genomförts med företagare och 
verksamheter i området samt med en barngrupp på 
en förskola. Denna bilaga redovisar de synpunkter och 
önskemål som uppkommit i genomförda dialoger, som 
sedan arbetats in i programhandlingen. Förslag och 
lösningar kommer att detaljeras och konkretiseras i 
kommande projektering.  

Bland återkommande synpunkter i dialogen med företag 
och verksamheter är att orienteringen bör underlättas 
med bättre skyltning. Ett skyltprogram har dock inte ingått 
i detta uppdrag.

I detta uppdrag har inte ingått att studera och ta ställning 
till hamn- och båttrafiklösningar, sjömackar, linfärja eller 
alternativa kollektivtrafiklösningar. I dialogen råder olika 
åsikter om placering av busshållplatsernas läge. I förslaget 
är antal parkeringsplatser oförändrade. I denna fråga visar 
dialogsvaren att många olika åsikter råder, både minska 
och bevara/ öka föreslås. 

Övergripande frågeställningar

Övergripande och viktiga synpunkter inkomna från 
dialogarbete med företag och verksamheter handlar 
bl a om att levandegöra hamnen med en attraktiv 
kajpromenad, men även vistelse och handel i hela hamnen 
för både lokalbefolkning och besökare önskas. För att 
det ska fungera krävs tillräckliga ytor, och att människor 
ska vilja stanna kvar och strosa runt. Målsättning med 
förslaget är att skapa en sammanhängande kajmiljö som 
ökar möjligheten till vistelse med ett promenadstråk som 
lockar att röra sig utmed. En del i arbetet är att förstärka 
Österhamnen och Västerhamnens attraktionskraft med 
målet att förstärka hela kajmiljöns identitet och att skapa 
atmosfär.

Robustare och vackrare markbeläggning i form av 
stenhällar, gatsten (benämnd kullersten) önskas i båda 
dialogerna. En av de bärande delarna i förslaget är den 
sammanhängande granitbeläggningen som skapar 
en helhetsmiljö bestående av tillgängliga hällar och 
smågatsten, som samstämmer fint kulturmiljön och som 
är hållbar och vacker över tid.   

En annan generell synpunkt som återkommer är att 
havsutsikten bör värnas. Grönska efterfrågas i båda 
dialogerna, men som inte stör utsikten. I förslaget har de 
befintliga träd som är i dåligt skick och de som inte kan 
stå kvar beroende på den nya kajsponten ersatts med nya 
träd. Nya träd föreslås i grupper som inte skapar en barriär 
och skymmer sikten i viktiga lägen.

Blomplanteringar på kajen är uppskattat i båda dialogerna.  
Det är ett viktigt inslag både med stora upplevelsevärden 
med också för den biologisk mångfalden. Planteringar som 
lockar fjärilar kan stärkas av perenna planteringar och 
temporära sommarblomsarrangemang. 

Bristen på lekmiljöer för barn togs upp i båda dialogerna. I 
analys av området ser vi att barnen är en underprioriterad 
grupp i stadskärnan. Inslag som lockar till lek på flera 
platser längs med kajpromenaden föreslås. 

I barndialogen föreslås mer färg generellt, till exempel 
roligare kulör på soffor och bänkar, gärna gult och blått = 
Vaxholms färger. I förslaget tas de befintliga hamnpollarna 
tillvara och målas gula. Ståldetaljer på till exempel bänkar 
föreslås få en kulör som överensstämmer den milda 
färgskala som är karaktäristisk på fasader, staket och dylikt 
i Vaxholms kulturmiljö. Befintliga flyttbara parksoffor på 
kajen tas tillvara och placeras ut sommartid. De föreslås 
målas i en färggrann kulör som signalerar sommar och 
högsäsong i Vaxholm. 

Vacker utrustning i miljön, såsom armaturer och 
papperskorgar önskas, som stämmer överens med 
stadsbilden. Även önskan om stämningsskapande 
belysning lyftes i båda dialogerna. En del i förslagets 
ambition att åstadkomma en helhetsmiljö är en 
sammanhållande belysningsplan. Det är viktigt för både 
upplevelsen av trygghet men även för att skapa stämning 
och atmosfär.

Österhamnen

•   Attraktivt även vid Österhamnen – ej pumphus, stora 
träd som skymmer utsikt. 

Få tar sig runt hörnet från Söderhamnen där kajen viker 
av mot Österhamnen. 

Förslaget: Här smalnar kajen av och tillsammans med 
sophus och elcentral skapas en flaskhals. Dessa byggnader 
är ett visuellt hinder och stör havsutsikten samt ger ett 
skräpigt intryck enligt dialog med företagen.  I förslaget 
är sophuset rivet och ersätts på annan plats alternativt 
anläggs sophanteringen under mark, vilket även föreslås i 
dialogen med företag och verksamheter. 

•  Lek i stadsmiljön generellt kom upp i båda dialogerna. 
Förslaget: Där kajen breder ut sig skapas små platser där 
aktiveter och upplevelser riktade till barn föreslås.  

•  Inslag av blommor i kajmiljön önskade båda dialogerna. 
Förslaget: Den befintliga perennplanteringen i slänten är 
ett uppskattat inslag som byggs vidare på i förslaget. 

•  Terrasser/ trappa/ brygga att sitta på vid vattnet. 
Förslaget: en trappa från kajen och ner till vattnet föreslås. 

Söderhamnen

•  Häcken skymmer utsikten mot vattnet. Förslaget: Den 
blockerande häcken som stör havsutsikten föreslås tas 
bort. Raden av träd som är i dåligt skick samt skymmer 
utsikten, ersätts av träd samlade i grupper. 

•  Att kunna stå, sitta och vila under ett väderskyddat 
tak när man väntar på båten på båten kom upp i båda 
dialogerna. Förslaget: Ett skärmtak med parksoffor föreslås 
på kajen där väntande har uppsikt över ankommande och 
avgående båtar.

•  Bibehåll utsikten mot havet, dvs inte fler byggnader på 
kajen. Förslaget: Inga nya byggnader, tillkommer, men 
däremot ett skärmtak, se föregående punkt.  Skärmtaket 
föreslås utformas med en transparent och luftig karaktär 
för att bibehålla sikten mot vattnet i så stor utsträckning 
som möjligt.

•  Tillskapa plats för evenemang, mer marknad och 
torg- och grönsakshandel av mer tillfällig karaktär som 
ett komplement till den fasta torghandeln. Förslaget: i 
delen där ytan brer ut sig, föreslås en öppen yta för olika 
händelser och aktiviteter. Ett vattenspel som kan stängas 
av när ytan används till andra evenemang förslås. 

•  Lågfartsområde med kullersten. Låt det bilfria 
hamngatestråket fortsätta förbi rondellen Förslaget: 

Gatan i denna del är omlagd till gångfartsgata med 
gatstensbeläggning där trafiken kör på fotgängarnas 
villkor.

•  Läktare vid kajen för att chilla, titta på folk – skapa 
naturlig mötesplats. Förslaget: En bryggpromenad 
nedanför kajen närmre vattnet föreslås där man 
kan hänga. Nedanför hotellet föreslås dessutom en 
gradängtrappa av trä som erbjuder informella sitt- och 
hängmöjligheter i solläge.

•  Tak för cykelparkering. Förslaget: Två tak för cyklar 
placeras i Söderhamnen.  

•  I dialogen med barnen fanns en önskan om lek när man 
väntar på båten och idéer om att förstärka upplevelse av 
vatten. Förslaget: På torget föreslås en fontänanläggning 
sommartid.  Vattnet talar till alla sinnen, porlar och svalkar 
och har visuell dragningskraft.  Vattnet kommer direkt ur 
marken och lockar till lek för barnen. En attraktion för alla 
åldrar och målgrupper. 

•  En stor julgran önskas i barndialogen. Förslaget: här finns 
plats för julgran i juletid.

Västerhamnen

•  Om bil och buss är kvar bör i så fall kajen breddas från 
gästhamnen mot stan – trångt och farligt idag. Förslaget: 
här breddas promenadstråket längs med vattnet något 
samt kompletteras med en lägre byggpromenad. 

•  Boardwalk önskas. Förslaget: Hela promenadstråket 
förstärks med en gemensam helhetsutformning och 
granitbeläggning. Stråket förstärks i förslaget med en 
bryggpromenad nedanför kajen närmre vattnet.

•  I barndialogen uppkom fiske som önskan. Förslaget: Den 
föreslagna lägre bryggan kan vara en lämplig plats för den 
aktiviteten. 

•  I dialogen med barnen framkom gungor, klätterställning, 
rutschkana som önskemål, även statyer och skulpturer 
nämns. Förslaget: Parken förstärks som målpunkt med lek, 
till exempel gungor eller lekskulptur.
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Yttrande över trafikförändringsremiss T22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta;  

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) godkänns.  

Sammanfattning 
Trafikförvaltningen har remitterat rubricerat ärende med förslag på trafikförändringar inför 
tidtabellsskiftet i december 2021 (T22). Covid-19 har påverkat årets trafikförändringsremiss och de 
förändrade resandenivåerna som tros uppstå med anledning av pandemin.   

Under 2020 har Trafikförvaltningens resandeunderlag sjunkit med cirka 50 % på grund av pandemin och 
det bedöms fortsättningsvis vara begränsat under 2021. Kollektivtrafiken har under pandemin utförts 
med full trafik samt förstärkts med ytterligare buss- och tågavgångar. Målet för Trafikförvaltningen är 
att fortsätta utföra full trafik under 2021 och på sikt få tillbaka resenärer efter det att restriktionerna 
lyfts. Pandemin har inneburit stora negativa ekonomiska konsekvenser för Trafikförvaltningen, i och 
med att antalet resenärer har sjunkit kraftigt. De uteblivna intäkterna för 2020 är ca 4 miljarder.  

Trafikförvaltningen bedömer att pandemin kommer medföra förändrade resandebeteende och -behov 
på lång sikt, bland annat tror man att distansarbete kommer att öka efter pandemin. Trafikförvaltningen 
arbetar därför med att utreda om det finns ett behov av exempelvis andra biljetformat. 

Remissen innefattar ett antal förslag på trafikförändringar, både gällande buss- och sjötrafik. Kortfattat 
föreslås förändringar för busslinjerna 670, 680, 699 och 681, samt för sjötrafikslinjerna 4, 5 och 83. 
Därtill föreslås förändringar för busslinjerna 615 och 683 (Österåker) som påverkar Vaxholm, men inte 
avsevärt.     

Det är viktigt att attraktiva kommunikationer på land och vatten utvecklas, i kommunen och i regionen, 
som i sin tur bidrar till ett ökat hållbart resande.  

Ärendebeskrivning 
Trafikförvaltningen har i en remiss, ärendenummer TN 2020-1386, översänt en bruttolista med förslag 
på trafikförändringar inför tidtabellsskiftet i december 2021. Bruttolistan består av förslag avseende 
bland annat linjesträckningar, paketlösningar, turtäthet, taxa och trafikeringstid. Föreslagna 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort 
Trafikplanerare 
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trafikförändringar har Trafikförvaltningen arbetat fram tillsammans med trafikutövaren som även 
bygger på kommunala bebyggelseplaner, input från kommunen som inhämtas vid dialogmöten och 
resandestatistik. Innan beslut tas gällande förändringar krävs ytterligare utredning.  

Trafikförändringsprocessen är en flerårig process som skiljer sig något åt beroende på avtalstyp och 
trafikslag. För produktionsavtal sker förändringar vid tidtabellsskiftet i december, för incitamentsavtal 
kan det ske löpande under året och vanligtvis inkommer då trafikutövaren med en förfrågan om att 
genomföra trafikförändringen under hösten till Trafikförvaltningen, som i sin tur kan välja att godkänna 
eller avslå förslaget. Med hänsyn till regionens ekonomiska ramar kommer inte alla förslag att kunna 
genomföras.  

Busstrafik 
Paketlösning 
Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Vaxholm (Söderhamnsplan) 
Linje 670X Stockholm (Tekniska högskolan) - Vaxholm (Söderhamnsplan) 
Linje 670 föreslås trafikera nya Arninge station för bytesmöjligheter till Roslagsbanan och övriga 
busslinjer som trafikerar stationen, exempelvis mot Kista och Norrtälje. Avgångarna 00.14 från Vaxholm 
samt 01.10 från Tekniska högskolan föreslås dras in natt mot måndag-fredag. Stoppet vid Arninge 
station innebär något längre resandetid för genomgående resor till/från Stockholm vilket avses 
kompenseras med ny linje, 670X, som endast trafikeras i rusningen och inte trafikerar Arninge station. 

 

 

Figur 1: Linje 670 trafikering av nya Arninge station 
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Figur 2. Linje 670X under rusningstrafik 

Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Roslagsbanan och 
övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

Linje 699 Tekniska högskolan – Vaxholm (Söderhamnsplan) 
Linjen föreslås trafikera Arninge station. 

Linje 681 Kulla vägskäl – Vaxholm (Söderhamnsplan) 
Linjen föreslås kortas av och enbart trafikera sträckan Bogesunds gård – Vaxholm (Söderhamnsplan). 
Under sommartidtabell förlängs linjen till Golfbanan. Linjen föreslås även snabbas upp inom Vaxholm, 
hållplatserna Norrbergsskolan, Församlingsgården samt vink-hållplatser dras in. 
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Figur 3: Linje 681 föreslagna linjesträckning 

Paketlösning 
Linje 615 Täby C – Kulla vägskäl 
Linje 683 Åkersberga stn – Danderyds sjukhus 
För att anpassa busstrafiken till nya Arninge station föreslås linje 615 trafikera Arninge station vilket 
möjliggör byten till Roslagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. Linje 615 föreslås 
samtidigt förkortas med sträckan Arninge – Kulla vägskäl, ny linjesträckning blir Täby C – Arninge station. 
Linjen föreslås få högre turtäthet. En avgång på sträckan Arninge - Ullna strand (Norrtorpsvägen) 
föreslås tillkomma för anslutning från Stockholmståget ca. 01:00. Trafikeringen på sträckan Arninge – 
Kulla vägskäl övertas av linje 683, som förlängs från Kulla vägskäl via Rydbo till Arninge station. Alla turer 
planeras gå till Arninge station vilket innebär att dagens turer till/från Danderyds sjukhus ersätts med 
turer till/från Arninge. Trafikeringen på linje 683 föreslås prioritera passning med tåg i 
rusningsriktningen vid Arninge och Rydbo samt så föreslås utökade avgångar kvällstid alla dagar. 
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Figur 4: Linje 683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Linje 615 
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Sjötrafik 
Linje 4 Vaxholm – Ramsösund 
Norra Tynningö brygga stängs av för ombyggnation hösten 2022. Trafiken avses ersättas av förstärkt 
trafik till Höganäs brygga (Tynningö) där anslutning till SL-689 finns. 

Ökad samordning mellan linje 4 och Pendelbåtlinje 83 på sträckan Vaxholm-Ramsösund-Rindö föreslås. 
Båda varumärkenas taxa föreslås gälla på alla turer alternativt bör övervägas att årskortet för 
fastboende (Ö-kortet) gälla på linje 83 för att effektivisera och samordna trafiken på sträckan. 3 
avgångar vardagar och 1 avgång på helger föreslås dras in. 

Överväger fler anlöp av Kastellet med befintliga turer då linfärjan Vaxholm-Kastellet upphör med 
trafiken efter 2021. 

Linje 5 Vaxholm – Stegesund – Vikingsborg 
Överväger indragning av en avgång kl. 19 vardagar Vaxholm-Ytterby-Vaxholm på grund av ett lågt 
resande. Avgångarna infördes under 2020 som matarlinje till/från försökslinje 83 i Vaxholm, men antalet 
resenärer som nyttjar avgångarna är få eller inga. 

Linje 83 Stockholm – Vaxholm – Ramsösund 
Avgångarna övervägs att på gemensam sträcka tidsmässigt integreras eller harmoniseras i större 
utsträckning med Waxholmsbolagets ordinarie skärgårdstrafik för att uppnå en bättre samordning. 

Under icke rusningstid och motrusningsriktning föreslås fler turer på linje 83 gå till mellanliggande 
bryggor på sträckan Stockholm-Vaxholm för att ersätta och därigenom minska restiden för de parallellt 
långväga WÅAB-linjerna till mellanskärgården. 

Det övervägs att lägga till Kastellet som ny brygga på linjen för att möjliggöra direkt arbetsresa 
Stockholm-Kastellet, då Linfärjan upphör att trafikera Kastellet från 2022. 

Nacka Strand föreslås trafikeras även vintertid under förutsättning att bryggans ombyggnation 
genomförs. 

Bedömning 
Måluppfyllelse 

Vaxholms stad arbetar för att öka antal resor med kollektivtrafiken för att minska växthusgasutsläpp och 
främja en hållbar utveckling. För många arbetspendlare i kommunen är en välfungerande kollektivtrafik 
grundläggande för att kunna nå arbetsplatser och andra viktig målpunkter i andra delar av regionen, 
likaså är kollektivtrafiken viktig för att kunna resa till och inom kommunen. Lokalt är kollektivtrafiken av 
stor betydelse för barn som ska ta sig till skolan och övriga invånare som behöver tillgång till 
samhällsservice, kultur, natur, idrott- och fritidsaktiviteter. Genom att förbättra kollektivtrafikens 
tillgänglighet och kapacitet, på vatten och på land, bidrar det till möjligheten att kunna bo och verka i 
skärgården. Skärgården i Stockholm är unik med värdefulla natur- och kulturvärden, starka 
lokalsamhällen och ett näringsliv med stor utvecklingspotential. 
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Stockholm Nordost 

Vaxholms stad utgör en del av Stockholm Nordost (STONO) samverkan, bestående av kommunerna 
Österåker, Täby, Vallentuna, Norrtälje, Danderyd och Vaxholm. I Nordostkommunernas vision tas ett 
gemensamt ställningstagande för sektorns framtida transportsystem. Samverkan verkar för:  

● Ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem 
● Ökad kapacitet i Nordostsektorns transportsystem 
● Ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att begränsa 

klimatpåverkande utsläpp 
 
Vaxholms stads prioriteringar 
Vaxholms stad vill lyfta fram följande prioriteringar för de föreslagna trafikförändringarna och som 
trafikförvaltningen bör ta i beaktande.  
 
Busstrafik 
 
Paketlösning 670/670X 
Vaxholm är positiva till att linje 670 ska trafikera Arninge station med bytesmöjligheter till Roslagsbana 
och övriga busslinjer som trafikerar stationen. Införandet av linje 670X med snabbare restid mot 
regionkärnan utan stopp vid Arninge stationen är även kommunen positiva till.  
 
Vaxholm är väldigt negativa till förslaget att dra in turerna kl. 00.14 från Vaxholm och kl. 01.10 från 
Tekniska Högskolan. Det behövs sena turer på vardagar, till och från kommunen, för att folk ska kunna 
resa med kollektivtrafiken för att exempelvis kunna besöka restauranger, kulturliv, vänner eller att familj 
och vänner kan komma på besök. Framför allt blir de som väljer att åka kollektivt eller inte har bil 
negativt påverkade. Förslaget skulle innebära att sista turen från Vaxholm avgår kl. 23.14 och kl. 00.10 
från Tekniska Högskolan, och det är inte rimligt. Förslaget påverkar möjligheten att resa till och från 
Vaxholm men även inom kommunen.  
 
 Linje 680 
Vaxholm är positiva till förslaget. 
 
Linje 699 
Vaxholm är positiva till förslaget.  
 
Linje 681 
Vaxholm är negativa till förslaget om att korta ner linje 681 till Bogesundsgård (Golfbanan). Befintlig 
linjesträckning är värdefull för skolbarn som ta sig till och från skolan, arbetspendling med kollektivtrafik 
samt de som vill besöka av idrotts- och fritidsaktiviteter samt naturreservatet. Förslaget innebär att stora 
delar av Bogesund kan endast nås med bil.  
 
Paketlösning linje 615 & linje 683 
Vaxholm har inget att erinra. 
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 Sjötrafik 
 
Linje 4 
Vaxholm är positiva till att tillåta båda varumärkenas taxor på samtliga turer eller att fastboende kan resa 
med Ö-kort på pendelbåt 83. En bättre samordningen bidrar till att man inte längre behöver köra två båtar 
parallellt med två olika varumärken. Det finns ett begränsat antal fartyg till förfogande och andra linjer 
skulle tjäna på denna förändring. Därtill är kommunen positiv till fler anlöp av Kastellet då det bidrar till 
bättre tillgänglighet för de som arbetar eller vill besöka Kastellet.  
 
Linje 5 
Vaxholm anser att rådande pandemi påverkar samtliga försök som pågår och i detta fall matarturen till 
linje 83 i Vaxholm. Det går inte dra några säkra slutsatser då resandet har halverats och försöket bör 
prövas igen när samhället har återgått till det normala.      
 
Linje 83 
Vaxholm är positiva till bättre samordning mellan SL-pendelbåten och Waxholmsbolagets ordinarie 
skärgårdstrafik (se svar för linje 4) samt att linjen angör Kastellet.  
 
Vaxholm förstår syftet med att turer på linje 83, under icke rusningstid och motrusningsriktning, ska 
angöra mellanliggande bryggor på sträckan Stockholm-Vaxholm för att minska restiden för långväga 
WÅAB-linjer till mellanskärgården. Samtidigt bör Trafikförvaltningen studera alternativet med goda 
bytesmöjligheter mellan linje 83 och långväga linjer ut till mellersta skärgården. Det skulle innebära att 
linjerna vänder i Vaxholm, vilket hade bidragit till bättre turtäthet i mellersta skärgården.   
 
Vaxholms stads synpunkter som Trafikförvaltningen bör ta i beaktande: 
 
Utveckla linje 682  
Vaxholm anser att det finns ett behov av en bra lokal förbindelse inom kommunen. Vaxholm föreslår att 
man utvecklar linje 682 till att bli en kombinerad lokal- och matarlinje, mellan Resarö och 
Söderhamnsplan, som binder ihop kommundelarna utan att byte krävs och förbättrar därmed 
tillgänglighet till pendelbåtstrafiken. Den kommer även vara till stor nytta för skolelever och andra 
invånare som behöver nå samhällsservice, kultur, idrott, mataffärer och butiker.  

Resarö är kommunens, till invånarantal, näst största ö. Goda bussförbindelser är grundläggande för att 
öka kollektivtrafikresandet. I synnerhet är synkningen till stombuss- och pendelbåtstrafiken oerhört 
viktig för att restiden, utifrån ett ’hela-resan perspektiv’, ska vara konkurrenskraftig gentemot bilen. 

Linje 670 
Äldreboendets omvårdnadspersonal i kommunen har en arbetstid som börjar kl. 7.00, vardagar och 
helger, och ett flertal medarbetare pendlar in från andra kommuner i länet. Första bussen ankommer 
dock kl. 7.20 till Vaxholm på helgerna. Det betyder att medarbetarna inte kan komma i tid till arbetet 
om de reser med kollektivtrafiken. Turen behöver därför tidigareläggas. Vaxholm vill även framför att 
det är till stor nytta för Rindöbor om passningen mellan stombusstrafiken och vägfärjan vid 
Västerhamnsplan kan beaktas, framför allt då vägfärjan går varje hel- och halvtimma på kvällen.   
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Linje 670/699 
Ökad turtäthet för busstrafiken till Resarö på vardag och helger. Idag avgår på helgen en tur vid 00.10 
från Stockholm mot Resarö (byte från 670 till 682 vid Engarn krävs), därefter är nästa tur kl. 02.20 (699) 
och kl. 03.59 (699). På vardagar avgår den sista turen kl. 00.10 från Stockholm mot Resarö (byte krävs). 

Linje 688 
Ökad turtäthet för kvälls- och nattrafik på Rindö för linje 688, sista turen avgår idag kl. 23.06 från Rindö 
Smedja mot Oskar-Fredriksborg, vardagar och helger.  

Linje 689 
Busstrafiken på Tynningö har under en längre tid präglats av flertalet problem. Det är viktigt för 
kommunen att boende på Tynningö kan förlita sig på busstrafiken och att passning till sjötrafikens 
bryggor (Norra Tynningö och Höganäs) fungerar. Det är synnerligen betydelsefullt för skolbarn som reser 
till och från till skolan samt öbor som behöver nå samhällsservice, butiker, apotek m.m. i Vaxholm. De 
anpassade turerna till Gustavsberg har haft en negativ påverkan på både passningen till sjötrafiken och 
turtätheten på ön, därmed behöver en förändring ske. Vaxholm anser att linje 689 prioritet ska vara 
passningen till sjötrafikens bryggor.  

Ett utredningsalternativ som kommunen är positiva till om det undersöks är att anpassade turer med 
linje 689 kortas till bussvändslingan på Norra Lagnö. Linje 689 skulle då åka med vägfärjan till Norra 
Lagnö och vända vid bussvändslingan för på- och avstigning där byte kan ske till linje 424 och därefter 
åka tillbaka till Tynningö med vägfärjan. Alternativet kräver dialog med färjerederiet då ett fåtal turer 
anpassas så linje 689 får prioritet att åka på vägfärjan först från Tynningö, och kan hinna med att åka 
med vägfärjan tillbaka i motsatt riktning. 

Vaxholm vill även framföra att det vore önskvärt om Trafikförvaltningen kan utreda om busstrafiken kan 
få dispens att åka med första turen från Norra Lagnö kl. 05.45. Det skulle innebära att den första 
morgonturen som tidigare fanns kan återinföras.  

Regionens pilotprojekt med bärplansbåt 
Vaxholm var väldigt glada att höra nyheten om pilotprojektet med bärplansbåt och vill härmed framföra 
att man gärna ser att sträckan Vaxholm – Stockholm ingår som en försöklinje i projektet.   

Ungdomskortet  
Vaxholm anser att det vore önskvärt om ungdomskortet jämställs med ö-kortet, i och med att 
vattenvägen är det enda alternativet för ungdomar på Tynningö att kunna nå fritids- och 
idrottsaktiviteter som är lokaliserade på Vaxön.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-29 
Trafikförändringsremiss T22 [2021SBF82] 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se, uppge diarienummer TN 2020-1386 

samt Vaxholms stad i ärendemeningen. (Tjänsteutlåtande 2021-04-29, 
Yttrande över trafikförändringsremiss T22, ska expedieras tillsammans med 
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beslutet till remissinstansen). 
Adam Hjort, sbf 
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 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 

2021/2022 (T22) 

Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tid-

tabellsskiftet i december 2021 (T22). Årets trafikförändringsremiss är präglad 

av Covid-19 pandemin och de förändrade resandenivåer som förväntas med 

anledning av pandemin.  

 

Regeringen, Folkhälsomyndigheten och trafikförvaltningen har uppmanat resenärerna att 

inte åka kollektivtrafik annat än om man verkligen behöver. Under 2020 sjönk trafikförvalt-

ningens resandeunderlag med nära 50 procent jämfört med 2019, och resandet bedöms 

vara fortsatt begränsat även under 2021.  

  

Under 2020 har trafikförvaltningen upprätthållit full trafik under pandemin, och även för-

stärkt busstrafiken med ca 50 000 extra avgångar samt kört fler långa tåg än vanligt. Även 

för 2021 har trafikförvaltningen som målsättning att upprätthålla full trafik och planerar för 

att på sikt, när restriktionerna hävts, få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. På än 

längre sikt väntas Stockholms befolkning fortfarande att växa med omkring 50 procent de 

kommande 30 åren och för att klara ett robust transportsystem behöver trafikförvaltningen 

fortsatt arbeta med att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna. 

 
Det färre antalet resenärer har kraftigt påverkat trafikförvaltningens ekonomi. Under 2020 

har trafikförvaltningen haft uteblivna intäkter om 4 miljarder kronor. Även 2021 förväntas 

innebära betydligt lägre intäkter jämfört med prognos före pandemin. Till viss del kompen-

seras de förlorade intäkterna åren 2020-21 för, genom statligt stöd. I dagsläget finns inga 

statliga medel avsatta för kollektivtrafik för 2022.  

 

Trafikförvaltningen arbetar nu med att identifiera åtgärder som ska möta resenärernas för-

ändrade resandebehov och -beteende efter pandemin. Detta arbete berör flera dimensioner 

av produkten kollektivtrafik, såsom biljettsortiment, trygghet och service samt trafikutbud.  

Nya behov och beteenden kan innebära behov av andra biljettformat än vad som erbjuds 

idag och trafikförvaltningen utreder detta. Vidare arbetar trafikförvaltningen med att un-

dersöka möjligheterna till utökade service-och mobilitetstjänster i anslutning till kollektiv-
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trafiken, vilket även förväntas ge förbättrade resenärsmiljöer. Begreppet trygghet i kollek-

tivtrafiken har fått en delvis ny innebörd och ökat fokus och trafikförvaltningen arbetar där-

för med att utveckla trygghetserbjudandet till resenär.  

Pandemin påverkar också efterfrågan på kollektivtrafikresor. Trafikförvaltningen arbetar 

löpande med att ta fram resandeprognoser för de närmaste åren. Prognoserna är baserade 

på ett antal olika scenarios utifrån antaganden om smittspridning och vaccinering, sam-

hällsekonomi, samt kultur och beteende. Trafikförvaltningens bedömning är att Covid-19 

pandemin kommer att skapa ett förändrat resandebeteende även efter att restriktioner 

hävts. För 2022 prognosticerar trafikförvaltningen att resandet når omkring 80% av 2019 

års nivåer. Den lägre nivån för 2022 baseras på antaganden om ett ökat distansarbete och 

en kvarvarande effekt av oro för trängsel och smitta samt ökad arbetslöshet.  

Planering av kollektivtrafik har relativt långa ledtider. Trafikförvaltningen har som vanligt 

vid denna årstid påbörjat planering för nästkommande normaltidtabellsskifte. Det äger rum 

i december 2021 och berör trafiken för ett år framåt. I detta arbete har trafikförvaltningen 

utöver de ordinarie grunderna för trafikplanering1 behövt ta hänsyn till den prognosticerade 

lägre resandenivån, i syfte att fortsätt säkerställa att regionens ekonomiska medel används 

så effektivt som möjligt.  

  

Vissa förslag på trafikförändringar är motstridiga andra förslag inom eller mellan trafikslag 

och en del förslag är en del av en paketlösning, där en förändring förutsätter en annan för-

ändring. Förslagen kommer att utredas ytterligare innan beslut om eventuellt genomfö-

rande tas.  

 

Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på och prioriteringar av 

förslagen utifrån den kunskap, erfarenhet och lokalkännedom som finns i 

kommunerna samt i funktionshindersorganisationerna.   

 

Det är viktigt varje år, men särskilt detta år är det av vikt att få ta del av remissinstansernas 

prioriteringar av förslagen.  

 

I dokumentet finns även Trafikförvaltningens inriktning för pendel- och regionaltågstrafi-

ken för T23 och framåt. Planeringshorisonten för spårtrafiken är längre än för övrig trafik 

och remissinstanserna uppmanas därför redan nu inkomma med synpunkter även för kom-

mande tågplaner.  

 

I slutet av april kommer Trafikförvaltningen att informera regionens pendeltågskommuner 

om den tåglägesansökan inför T22 som Trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket.  

                                                        
1 Bland annat kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik, driftsättning av egna infrastrukturin-
vesteringar, strategiska planer och synpunkter från kommunerna.    
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Trafikförvaltningen ser fram emot era synpunkter på bruttolistan som ni skickar senast den 

4 juni 2021 till registrator.tf@sll.se. Uppge diarienummer TN 2020-1386 samt namn på 

remissinstans i ärendemeningen.  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Fredrik Cavalli-Björkman  

Trafikdirektör 

Trafikavdelningen  
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1 Trafikförsörjningsprogrammet 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kol-

lektivtrafikens utveckling. Under 2017 beslutade (dåvarande) landstingsfullmäktige om ett 

reviderat trafikförsörjningsprogram där långsiktig hållbarhet är ledordet. Programmet pe-

kar ut de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i regionen behöver arbeta 

mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafik-

slag, såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.  

 

1.1 Övergripande mål 

Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål: 

 

Ökat kollektivt resande 

Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det 

ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela transportsyste-

met planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism. 

Smart kollektivtrafiksystem 

Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushåller med samhällets resurser. Den ska 

vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv. 

Attraktiv region 

Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglig-

het till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och förutsättningar. 

 

1.2 Hållbar utveckling 

Framtidens kollektivtrafik måste planeras utifrån fokus på hållbar utveckling. Därför ge-

nomsyrar hållbarhet alla mål i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet. 

Hållbar utveckling består av tre delar: 

 Ekologisk hållbarhet 
 Social hållbarhet 
 Ekonomisk hållbarhet  
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1.3 Trafikförändringsprocessen 

Trafikförvaltningen planerar och genomför trafikförändringar inom ramen för den så kal-

lade trafikförändringsprocessen. Det är en flerårig process. Under det första året samlas 

bakgrundsinformation in och analyseras. Under det andra året används den bakgrundsin-

formationen till att utreda och forma förslag på trafikförändringar. Processen beskrivs ne-

dan. Den skiljer sig något åt beroende på avtalstyp och trafikslag.  

 

Trafikförändringsprocessen börjar under våren år 1 genom att trafikförvaltningen i samar-

bete med Statistiska Centralbyrån och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen genomför in-

samling av kommunala bebyggelseplaner. Under hösten år 1 arbetar trafikförvaltningen och 

trafikutövarna med att ta fram förslag på trafikförändringar. Förslagen baseras bland annat 

på kommunernas bebyggelseplaner, resenärsönskemål, resandestatistik och genomförandet 

av strategiska planer. Förslag till förändringar ställs samman av trafikförvaltningens trafi-

kavdelning och remitteras i februari år 2 till kommunerna i regionen och funktionshin-

dersorganisationer. Regionens trafiknämnd får information om förslagen genom ett in-

formationsärende.  

 

Under våren år 2 arbetar trafikförvaltningen vidare med förslagen i produktionsavtal. Det 

arbetet innebär bland annat kategoriseringar av förslag, analyser, prioriteringar samt kon-

sekvensbeskrivningar. På komplexa förslag utförs samhällsekonomiska analyser. För incita-

mentsavtalen inkommer trafikutövarna med skriftliga redogörelser som innehåller konse-

kvensbeskrivningar och beskrivning av samrådsprocess. För pendeltåg ansöker trafikför-

valtningen om tåglägen hos Trafikverket i april år 2. 

 

I maj år 2 inkommer remissyttranden från remissinstanserna.   

 

En slutlig sammanvägning av förslag och synpunkter görs och under sommar och tidig höst 

år 2 skickas offertförfrågningar ut och trafikförvaltningen beställer trafiken (avser produkt-

ionsavtal). För incitamentsavtal inkommer trafikutövaren med förfrågan om att genomföra 

trafikförändring. Trafikförvaltningen godkänner eller avslår dessa förfrågningar. Under ti-

dig höst år 2, efter en period av samordning mellan de järnvägsföretag som vill trafikera 

Trafikverkets järnvägsnät, fastställer Trafikverket tågplanen för Sverige. Trafikförvalt-

ningen informeras om vilka tåglägen man har blivit tilldelade.  
 

Trafiknämnden informeras om beslutade förändringar genom ett informationsärende un-

der hösten år 2. Nämnden får information om samtliga beställda respektive godkända tra-

fikförändringar samt trafikförvaltningens kommentarer på remissyttranden. Dokumenten 

skickas även ut till remissinstanserna.   

 

Det ordinarie tidtabellskiftet sker i mitten av december år 2.  
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1.4 Planera för kollektivtrafiken – Trafikförvaltningens riktlinjer 

Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Trafikförvaltningens 

riktlinjer syftar till att skapa samsyn hos alla som arbetar med infrastruktur och utför eller 

planerar SL:s trafik. I huvudsak är trafikförvaltningens riktlinjer uppbyggda utifrån ska-

krav som bygger på trafikförvaltningens uppdrag att skapa en fungerande kollektivtrafik.  

Trafikförvaltningen har inte rådighet eller möjlighet att ställa ska- krav på all infrastruktur. 

Dock ser trafikförvaltningen starka skäl att driva ett visst förhållningssätt för att säkerställa 

trafikens framkomlighet och villkor på alla vägar och körytor, där trafiken delar utrymme 

med övrig trafik, ffa buss- och viss spårvagnstrafik.  Om kraven inte tillgodoses finns risk att 

en sträcka eller område inte kan trafikförsörjas . Avsteg från trafikförvaltningens riktlinjer 

vid om- och nybyggnation av fysisk infrastruktur försämrar väsentlig förutsättningarna att 

bedriva god kollektivtrafik. Det är därför viktigt att Trafikförvaltningen är med mycket ti-

digt i den fysiska planeringen och utformning av infrastruktur. Trafikförvaltningens riktlin-

jer RiBuss, RiPlan, RiTerm, RiTill m.fl. finns att hämta på Region Stockholms hemsida: 

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/ 

 
1.5 Trafikförvaltningens löpande dialog med kommunerna 

Denna remiss är en del av den dialog som trafikförvaltningen har med kommunerna. Nedan 

beskrivs kommundialogstrukturen som helhet.  

 

Trafikförvaltningens dialog med kommunerna sker i löpande mötesserier, kommunernas 

plansamråd samt årlig remiss om trafikförändringar. Det förekommer även möten på andra 

nivåer och forum, kring enskilda sakfrågor. Varje kommun har en utsedd samhällsplanerare 

på avdelningen Strategisk Utveckling på Trafikförvaltningen som ansvarar för Trafikför-

valtningens kontakt med kommunerna.  

 

Under 2020 började Trafikförvaltningen att implementera ett nytt arbetssätt inom busstra-

fikplanering; sk trafikutvecklingsplaner. De är uppdelade per busstrafikavtal och syftar till 

att ta fram planer för busstrafik med en tidshorisont på 10 år. Berörda kommuner, trafikut-

övare och Trafikförvaltningen deltar. Implementering av arbetssätt sker i takt med att nya 

trafikavtal ingås.  

 

Grenvisa möten inom pendeltågssystemet 

Utöver nedan beskrivna löpande möten anordnar Trafikförvaltningen grenvisa möten med 

pendeltågskommunerna, fyra stycken, för att tala om pendeltågstrafiken och pendeltågssy-

stemet. Dessa fyra möten hålls en gång per år under våren och innehåller information om 

hur pendeltågstrafiken planeras, vår ansökan till Trafikverket om pendeltågstrafiken för 

2022 och tankar kring vidare trafikutveckling. Här lyfts frågor berör pendeltågstrafiken, 

både kommande tågplaner och långsiktiga frågor.  

 

Löpande mötesserie 
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Planeringsmöten 

Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här lyfts långsiktiga strategiska frågor som berör 

kollektivtrafiken, exempelvis bebyggelseplaner och större förändringar i gatunät/vägnät. 

Förutom trafikförvaltningen och kommunen bjuds trafikutövare för buss och Trafikverket 

in.  

 

Uppföljningsmöten 

Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här görs uppföljning av frågor som rör kollektiv-

trafiken i kommunen på kort sikt, exempelvis mindre trafikförändringar, hållplats- och 

framkomlighetsfrågor som avses ske i närtid, inom två år. Förutom trafikförvaltningen och 

kommunen deltar relevanta trafikutövare.  

  

Sektorsamråd 

Sektorsamråd hålls en gång per år eller vid behov. Alla kommuner i en sektor deltar. Mö-

tena kan rikta sig både till politiker och/eller tjänstemän och är ett forum för att diskutera 

övergripande strategiska frågor.  

 

Politiska samråd 

Trafiknämnden har som målsättning att en gång om året besöka länets kommuner för dis-

kussion. På mötena deltar både styrande politiker och opposition från kommun respektive 

Trafiknämnden. Tjänstemän från båda parter deltar som föredragande.  

 

Plansamråd  

Trafikförvaltningen har dialog med kommunen inom ramen för kommunens planarbete och 

andra specifika projekt och utredningar. 

 

Årlig remiss med trafikförändringar 

Trafikförvaltningen sammanfattar bruttolista med förslag på trafikförändringar som remit-

teras till kommuner samt funktionshindersorganisationer.   

 

1.6 Avtalstyper  

Trafikförvaltningen har olika typer av trafikavtal för olika trafikområden.  

Det finns två huvudtyper av avtal, samt blandningar av dessa. Det är så kallade produkt-

ionsavtal samt incitamentsavtal. Trafikförvaltningen och trafikutövaren har olika roller i de 

olika avtalstyperna. I produktionsavtal styr trafikförvaltningen trafiken och trafikföränd-

ringar i större utsträckning, och trafikförändringar sker vid tidtabellskifte i december. För 

incitamentsavtal styr trafikutövaren över utbudsförändringar inom ram för en enligt avtal 

fastställd grundtrafik, med hänsyn till avtalsbestämda gränser för trängsel.  
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Driftstart av de trafikavtal som reglerar trafiken på Roslagsbanan samt busstrafiken i ett 

flertal kommuner är försenade pga. överprövningar och uppskjutna upphandlingar bero-

ende av pandemin. Följande kommuners busstrafik är berörd: Danderyd, Täby, Österåker, 

Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna, Nacka, Värmdö, Botkyrka, Huddinge och Stockholms södra 

förorter.  
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Tabell 1 Huvudsakligt busstrafikavtal per kommun samt namn på trafikutövare (2020)  
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Tabell 2 Trafikavtal per spårslag samt trafikutövare (2020) 

 
 

 

1.7 Tidtabellskiften 

 

Följande datum gäller för ordinarie tidtabellskiften för alla trafikslag (inklusive pendelbå-

tar) utom skärgårdstrafiken för T22, 2021/2022:  

 

 Normaltidtabellen börjar den 12 december 2021 

 Sommartidtabellen gäller den 24 juni till 21 augusti 2022 

 

För skärgårdstrafiken gäller följande:  

 Vintertidtabell            13/12 2021  – 10/4 2022 

 Vårtidtabell                11/4 20212   - 24/6 2022 

 Sommartidtabell       24/6 2022  – 21/8 2022 

 Hösttidtabell              22/8 2022 – 11/12 2022 

 

Trafikförvaltningen reserverar sig för eventuella felskrivningar.  
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2 Förslag på trafikförändringar uppdelat per trafikslag 

2.1 Tunnelbana 

 Trafikförändringar T22 

Inom ramen för den årliga genomlysningen av tunnelbanetrafiken ser vi över eventuella be-

hov av justeringar med utgångspunkt i resenärsunderlaget. Inför T22 fortsätter arbetet med 

att anpassa kvällstrafiken till nya fordon på röd linje.  

 

Reducera trafikering med insatståg mellan stomtrafiken (Grön och röd linje) 

Vi ser över att korta linjesträckningen eller dra in insatstågen i mellan-, kvälls- och helgtra-

fiken. Förslaget ger en något reducerad turtäthet på sträckan Odenplan-Alvik och Liljehol-

men- Mörby Centrum. 

 
 Trafikstörande arbeten 

FUT planerar för arbete på linje 18 inför kommande koppling mellan Farstagrenen och 

Högdalsdepån under 2022. Arbetet inleds under sommartidtabellen (8 veckor) med en to-

talavstängning på sträckan Hökarängen- Farsta strand vilket innebär att resenärer kommer 

att hänvisas till ersättningstrafik. Efter sommaren fortsätter arbetena som då bedrivs under 

enkelspårsdrift under ca 1-1,5 års tid. Enkelspårstrafiken kan komma att ge viss resenärs-

påverkan då trafikeringen är mer störningskänslig, men förväntningen är att nuvarande 

turtäthet bör kunna upprätthållas. 

 

Stockholms stad planerar för att anlägga en gång- och cykeltunnel under tunnelbanespåret 

mellan Fruängen och Västertorp. Arbetet innebär totalavstängning på den nämnda sträckan 

under ca 2-3 veckor sommartid med hänvisning till ersättningstrafik. 

 
2.2 Pendeltåg 

 Trafikförändringar T22 

 

Höst- vår och vintertidtabell  

I stort sätt innebär tågplan T22 motsvarande trafik som gällande tågplan (T21). Gnestatrafi-

ken kommer att få några förändringar, se nedan. Osäkerheten kring vilka resandemängder 

som trafikåret kommer möta kan komma att hanteras genom att anpassa tåglängder till det 

behov som visar sig råda under tågplanen. Justeringar kopplade till sådan anpassning kan 

ge smärre påverkan på vissa tider i tidtabellen. Trafikförvaltningen skickar tåglägesansökan 

till Trafikverket i april.  
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Mälarbanan 

Inga förändringar planeras för Mälarbanan. 

Ostkustbanan 

Inga förändringar planeras för Ostkustbanan. 

Södertäljelinjen 

Inga förändringar planeras för Södertäljelinjen. 

Nynäsbanan 

Inga förändringar planeras för Nynäsbanan. 

Gnestalinjen 

Pendeltågstrafiken mellan Järna och Gnesta utförs av SL, men finansieras och beställs av 

Region Sörmland. Det blir vissa ändringar i helgtrafiken mellan Järna och Gnesta, vilket till 

del kompenseras av förändringar i regionaltågstrafiken. Pendeltågstrafiken Södertälje – 

Järna – Gnesta reduceras till 2-timmarstrafik, istället för 1-timmestrafik.  På sträckan 

(Hallsberg – Katrineholm) –  Gnesta –  Södertälje (–Stockholm) utökas dock regionaltågs-

trafiken till 2-timmarstrafik under helger. Det innebär att sträckan Gnesta – Södertälje, 

med undantag för Mölnbo, fortsatt får entimmestrafik med pendel- och regionaltågstrafiken 

kombinerad.  Regionaltågstrafiken stannar dock inte vid Mölnbo, så den stationen får redu-

cerad trafik i enlighet med ovanstående, alltså 2-timmarstrafik på helger istället för en-tim-

mestrafik. Kortturerna med pendeltåg Södertälje – Järna finns kvar i T22,  vilket innebär 

att den sträckan  får 1-timmestrafik, i likhet med T21.  

 

2.2.1.1 Trafikstörande arbeten 

 

I likhet med tidigare år kommer spårarbeten att påverka trafiken. 

 

Mälarbanan 

Trafikverkets arbeten med utbyggnaden av fyrspår på Mälarbanan fortsätter under 2021, 

vilket medför ett flertal avstängningar av trafiken. Angivna tider och sträckor kan justeras i 

det vidare arbetet. Trafiken ersätts vid avstängningarna av buss och tunnelbana. 
 

 Påskhelgen torsdag 14 april 2022 – måndag 18 april 2022 

Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby 

 Lördag 2 juli 2022 – söndag 31 juli 2022 

Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby 

 Alla helgonshelgen torsdag 3 november 2022 – söndag 6 november 2022 

Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby 
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Ostkustbanan 

Underhållsarbeten i Solnatunnlarna måndag 4 juli 2022 – söndag 7 augusti 2022 medför 

enkelspår genom Solna, vilket i sin tur medför att vissa tåg inte stannar i Solna. Tågens tider 

justeras också för att enkelspårstrafiken ska fungera. 

Nytt mittspår som byggs i Sollentuna lördag 4 juni 2022 – måndag 6 juni. Ingen pendeltåg-

strafik Solna – Häggvik. 

Ny gång och cykelbro ska byggas i Knivsta vilket medför trafikavbrott i Knivsta fyra helger.  

 

 Lördag 12 mars 2022 – söndag 13 mars 2022 

Ingen pendeltågstrafik mellan Arlanda C - Uppsala  

 Lördag 11 juni 2022 – söndag 12 juni 2022 

Ingen pendeltågstrafik mellan Arlanda C - Uppsala  

 Lördag 13 augusti 2022 – söndag 14 augusti 2022 

Ingen pendeltågstrafik mellan Arlanda C - Uppsala  

 Lördag 12 november 2022 – söndag 13 november 2022 

Ingen pendeltågstrafik mellan Arlanda C - Uppsala 

 

Södertäljelinjen 

Inga kända större trafikpåverkande arbeten. 

Nynäsbanan 

Inga kända större trafikpåverkande arbeten. 

Gnestalinjen 

Inga kända större trafikpåverkande arbeten. 

 

Sommartidtabell anpassad till banarbeten 

Mälarbanan, Ostkustbanan, Södertäljelinjen och Nynäsbanan 

Sommartrafiken anpassas till bandarbeten och för att likna motsvarande vintertrafik. Beho-

vet av att ersätta fjärr- och regionaltåg p.g.a. renovering av getingmidjan finns inte längre, 

vilket möjliggör en omfördelning av trafiken. Under högsommaren kommer totalavstäng-

ningen på Mälarbanan och reparationsarbeten på Solnatunnlarna vara styrande för trafi-

ken. Högsommartrafiken har utformats för att minska behovet av vändningar i Stockholm 

City och Älvsjö vilket  är önskvärt ur punktlighetssynpunkt.  

 

För- och eftersommar veckor 25, 26 (vardagar) 32 och 33 

 

 Högtrafik, lika som vintertrafiken T21, fast utan linje 44 Kallhäll – Tumba 

 Mellantrafik vardagar, lika som vintertrafiken T21 

 Lågtrafik vardag och helg, lika som sommartidtabellen T21 

 Mellantrafik helger, lika som sommartidtabellen T21 
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Högsommar vecka 27-30 

Under högsommar körs en specialtrafik som är anpassad till begränsningarna i Solnatunn-

larna och att Mälarbanan är stängd för trafik mellan Odenplan och Jakobsberg 

Vardagar 

Hög- och mellantrafik 

Linje 40/41  

4 tåg/h Södertälje – Upplands Väsby varav 2 tåg/h fortsätter till Arlanda -  Uppsala  

I högtrafik tillkommer 2 insatståg/h Tumba – Stockholm City.  

Linje 42  

4 tåg/h Märsta – Västerhaninge, varav  2 tåg/h fortsätter till Nynäshamn. P.g.a. banarbetet 

i Solnatunnlarna kommer de tågen inte kunna göra uppehåll i Solna och Ulriksdal. De tågen 

stanna på samtliga stationer förutom Solna och Ulriksdal 

Linje 43  

2 tåg/h Bålsta – Jakobsberg 

Ersättningstrafik med buss ordnas längs den avstängda delen av Mälarbanan 

 

Lågtrafik 

Helger 

Linje 40/41 

4 tåg/h Södertälje – Upplands Väsby varav 2 tåg/h fortsätter till Märsta och 2 tåg/h fortsät-

ter till Arlanda – Uppsala 

Linje 42 

4 tåg/h Stockholm City – Västerhaninge varav 2 tåg/h fortsätter till Nynäshamn 

 

Vecka 31 

Under vecka 31 finns begränsningarna i Solnatunneln men Mälarbanan är öppen för trafik. 

Då körs en utökad variant av högsommartrafikupplägget med tågtrafik på Mälarbanan. 

 

 
2.2.2 Trafikutveckling T23 och framåt 

Trafikverket har tillsammans med Trafikförvaltningen och övriga berörda parter genomfört 

en åtgärdsvalsstudie för pendeltågssystemet. Utgångspunkten har varit en prognos om ökat 

resande som inte kunnat ta hänsyn till eventuella långtidseffekter av pandemin. Eftersom 

trafikutvecklingen drivs av resandet finns det relativt stora osäkerheter i hur den framtida 

trafikutvecklingen ter sig. Den osäkerheten gäller inte minst för utvecklingen i närtid. Inför 

varje tågplan görs en översyn av tåglängderna vilket är ett viktigt verktyg för att anpassa ut-

budet till efterfrågan. 

 

Åtgärdsvalsstudien har identifierat en utvecklingstrappa med ett antal möjliga trafikut-

vecklingssteg för att kunna möta ett ökat resande. Till de föreslagna trafikutvecklingsstegen 

finns föreslagna åtgärder i infrastruktur, trafikledning och fordon. På så sätt kan genomför-

barheten av trafikutvecklingsstegen säkras.  
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Studien föreslår ett par steg/följdutredningar att arbeta vidare med; 

 

 Tätare pendeltågstrafik till Bro/Bålsta, vilket ger en bättre fördelning av resenärerna mellan 
pendeltågen på Mälarbanan. Åtgärden avses studeras i särskild ÅVS med berörda parter. 

 Övergång till 18 tåg/h genom Citybanan. En förtätning av trafiken förändrar inbördes av-
stånd mellan tågen vilket får påverkan på hela trafiksystemet. Förutom själva trafiken i 

Citybanan behöver fördelningen av de tillkommande tågen och deras vändstationer stude-

ras. 

 Närmare samverkan mellan pendel- och regionaltågssystemet. Regionaltågssystemet erbju-

der kortare restider än pendeltågen och kan på så sätt vara intressant att utveckla för att 

öka tillgängligheten till de yttre delarna av regionen. Åtgärden behöver studeras i särskild 

ordning där bl.a. taxefrågan behandlas.  

 Utvecklad tillgänglighet till Södertälje. En särskild utredning föreslås för att korta resti-

derna till Södertäljes bostads- och arbetsområden från såväl centrala Stockholm som Söder-

manland. På kortare sikt finns potential för en bättre samverkan mellan buss, regional- och 

pendeltågstrafik kan bidra till att korta restiderna. På längre sikt kan ytterligare infrastruk-

tur behöva tillkomma.  

 

Tågplan T23 

Trafikförändringar 

Tågplan T23 kan komma att medföra smärre utbudsändringar jämfört med gällande tåg-

plan (T21). En anledning är att den erbjudna kapaciteten ses över för att anpassa den mot 

mängden resande genom att justera tåglängden, dvs. om avgången skall gå med kort eller 

långt tåg. Justeringar kopplade till denna översyn kan komma att påverka vissa tider i tidta-

bellen.  

 
2.2.3 Regionaltågstrafiken 

Regionaltågstrafiken i Mälardalen organiseras av Mälardalstrafik. Det är ett dotterbolag till 

de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen, däribland Region Stockholm. Reg-

ionaltågstrafiken utförs dels som kommersiell trafik med samarbetsavtal. Dels utförs trafi-

ken med upphandlat trafikavtal under varumärket Mälartåg. För periodbiljetter gäller mo-

vingotaxan som förutom obegränsat resande på regionaltågen under respektive period och 

sträcka medger obegränsat resande på anslutande lokal kollektivtrafik och parallellgående 

kollektivtrafik. För enkelbiljetter gäller särskild taxa.  

 

Till T22 träder ett nytt trafikavtal i kraft vilket innebär att trafiken på Mälartågslinjerna utö-

kas  

 Svealandsbanan (Örebro – Arboga – Eskilstuna –  Nykvarn –  Södertälje 
– Flemingsberg - Stockholm C – Arlanda/Märsta  –  Uppsala) 

Genomgående timmestrafik etableras Arboga – Eskilstuna – Södertälje – Stockholm 

– Arlanda – Uppsala under dagtrafiken vardagar. Under högtrafik förlängs tågen 
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till/från Örebro och utbudet kompletteras till halvtimmestrafik Stockholm – 

Eskilstuna. Utöver halvtimmestrafiken tillförs några Regionexpressavgångar Stock-

holm  –  Eskilstuna som körs direkt utan mellanliggande uppehåll. För delsträckan 

Stockholm – Uppsala avses trafiken samordnas med kommersiell trafik för att under 

dagtid erbjuda 2 tåg/h. Under högtrafik tillkommer insatståg. De lokala tågen Stock-

holm – Uppsala avses gå över Märsta medan genomgående tåg leds över Arlanda. 

Under helger glesas trafiken ut till tvåtimmarstakt Stockholm – Arboga, som för-

stärks till timmestakt Stockholm – Eskilstuna under mellantrafiken helger. 

 

 Sörmlandspilen (Hallsberg – Katrineholm – Gnesta – Södertälje – Fle-
mingsberg – Stockholm C)  

Timmestrafik utförs vardagar Hallsberg – Stockholm som under dagtid glesas ut till 

tvåtimmarstakt. Helger går trafiken med tvåtimmarstakt. Ambitionen är att sam-

ordna trafiken med Gnestapendeltågen som går i tvåtimmarstakt Gnesta – Järna så 

att under helger erbjuds 1 tågförbindelse/timme Gnesta – Södertälje dagtid 

 

 Nyköpingsbanan (Norrköping – Nyköping – Södertälje –  Flemingsberg 

– Stockholm C) 

Timmestrafik utförs vardagar Norrköping – Stockholm . Under högtrafik förstärks 

trafiken till halvtimmestakt Nyköping – Stockholm. Helger går trafiken med tvåtim-

marstakt, med viss förtätning Nyköping – Stockholm.  

 

 Mälarbanan (Örebro – Arboga – Västerås – Bålsta – Sundbyberg – 
Stockholm C)  

Trafiken utförs kommersiellt med samarbetsavtal. Ambitionen är att trafiken ska ut-

föras med timmestrafik vardagar. Under högtrafik förväntas trafiken förtätas till 

halvtimmestrafik Stockholm  - Västerås kompletterat med några regionexpressav-

gångar med färre uppehåll.  

 
 

2.3 Sjötrafik 

 Ekerö 

Linje 89  

Under isfria perioder under vintertidtabellen övervägs samma trafikutbud som under hös-

tens och vårens normaltidtabell, dvs. trafik med två fartyg istället för ett under perioden 

mitten december till vårtidtabellens start i mitten av april.  

 

Trafikförvaltningen undersöker möjligheten att anlöpa Gamla stan med linje 89 för att ge 

resenärer närmare koppling till tunnelbanenätet i Stockholm.  

 

Kvällstrafiken efter kl. 19:30 på linjen övervägs att dras in, resenärer hänvisas till alterna-

tiva resvägar.  
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 Haninge 

Linje 19 och 20 Dalarö - Ornö 

Analys av genomförd utökning år 2021 samt övervägande av ytterligare justering och om-

fördelning av trafiken kring Ornö från områden med bilfärja och befintligt vägnät på södra 

Ornö till områden på norra Ornö samt Kymmendö, vilka är i stort behov av trafikutökning 

och som ej försörjs av annan trafik. Överväger därför utökat antal turer under vår och höst 

samt fler trafikdagar vardagar under vintertidtabellen i området Kymmendö, Fiversätraö 

och Mefjärd.  

 

Trafikförvaltningen följer utvecklingen avseende eventuella förändringar i ägandeskap och 

linjesträckning för Ornö bilfärja som skulle kunna resultera i omfördelningar av resurser 

och förbättringar av trafiken i området.  

 

Uppföljning av den år 2021 indragna sensommartrafiken lördagar och söndagar mellan 

Stockholm-Saltsjöbaden-Utö.  

 

Linje 22 Nynäshamn – Nåttarö - Ålö 

Analys av resandebehov och antalet turer, då det idag finns kapacitetsbrist under vissa da-

gar och tider av året, främst sommartid och helger under tidig höst. 

Överväger ny avgång i båda riktningar söndagar under hösttidtabellen.  

Överväger att under höst-, vinter- och vårtrafiken använda ett godsbärande fartyg vardagar 

för att erbjuda fler möjligheter till godstransporter i området.  

 

Linje 40 Nord/Syd-linjen 

I syfte att öka linjens attraktivitet utreds linjen att läggas om till att utgå från Norrtälje 

hamn. Detta kan göras med båt genom Norrtäljeviken eller med buss över Rådmansölandet. 

Beroende på buss/båtlösning kan anslutning till Arholma ske.  

 

 
 Lidingö  

Linje 80 Ropsten – Tranholmen - Storholmen 

Sticklinge brygga trafikeras inte vintertid av tillgänglighets- och säkerhetsskäl i avvaktan på 

ombyggnation.  

Överväger indragen trafik till Frösviks brygga på grund av säkerhetsskäl med hänvisning till 

bryggans aktuella skick.  

Linjen övervägs att få sista kvällsturen i båda riktningar indragen på grund av lågt resande.  

 

Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 

Avgångarna övervägs att på gemensam sträcka tidsmässigt integreras eller harmoniseras i 

större utsträckning med Waxholmsbolagets ordinarie skärgårdstrafik för att uppnå en 

bättre samordning.Under icke rusningstid och motrusningsriktning föreslås fler turer på 
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linje 83 gå till mellanliggande bryggor på sträckan Stockholm-Vaxholm för att ersätta och 

därigenom minska restiden för de parallellt långväga WÅAB-linjerna till mellanskärgården.  

 

Linjen övervägs att lägga till Kastellet som ny brygga på linjen för att möjliggöra direkt ar-

betsresa Stockholm-Kastellet, då Linfärjan upphör att trafikera Kastellet från 2022.  

 

Nacka Strand föreslås trafikeras även vintertid under förutsättning att bryggans ombygg-

nation genomförs.  
 

 Nacka 

Linje 17-18-19 Stockholm – Saltsjöbaden – södra skärgården 

Avser att lägga till stoppställe Tollare brygga för skärgårdslinjerna 17-19 mot 

Nämdö/Ornö/Utö när bryggan och vattenområdet kring denna är färdigställda.  

 

Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 

Avgångarna övervägs att på gemensam sträcka tidsmässigt integreras eller harmoniseras i 

större utsträckning med Waxholmsbolagets ordinarie skärgårdstrafik för att uppnå en 

bättre samordning. 

Under icke rusningstid och motrusningsriktning föreslås fler turer på linje 83 gå till mellan-

liggande bryggor på sträckan Stockholm-Vaxholm för att ersätta och därigenom minska res-

tiden för de parallellt långväga WÅAB-linjerna till mellanskärgården.  

Det övervägs att lägga till Kastellet som ny brygga på linjen för att möjliggöra direkt arbets-

resa Stockholm-Kastellet, då Linfärjan upphör att trafikera Kastellet från 2022.  

Nacka Strand föreslås trafikeras även vintertid under förutsättning att bryggans ombygg-

nation genomförs.  

 

Linje 84 Stockholm – Norra Lagnö – Ålstäket (Värmdö) 

Ny pendelbåtlinje 84 på sträckan Strömkajen-Slussen-Riset-Koviksudde-Norra Lagnö-

Ålstäket. Beslut om eventuellt genomförande kommer att fattas senare under 2021.  

 
 Norrtälje 

Linje 24 Blidösundet 

Östanå brygga som stängdes av 2020, kan komma att åter trafikeras om bryggan färdig-

ställts och renoveringen avslutats.  

 

Stämmarsunds brygga som stängdes av 2020, kommer åter trafikeras när bryggan färdig-

ställts och renoveringen avslutats.  

 

Överväger indragning av Duvnäs brygga då bryggans skick innebär risker. Bryggan behöver 

upprustas för skärgårdstrafikens behov.  

 

Linje 28 Furusund – Gräskö – Söderöra 
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Överväger justering av trafiken på vardagseftermiddagar i syfte att anpassa trafiken till nya 

skol- och arbetstider. Avgången 15:35 föreslås tidigareläggas till 15:05 och kvällsbåten till 

17:35 från Furusund. Förändringen förutsätter justering av anslutande busstrafik Norrtälje-

Furusund med en buss 632/634 som ankommer Furusund omkring 14:58.  

 

Analys av möjligheterna till trafikering av Marö med enstaka turer som komplement till 

sommartrafiken på linje 27. Marö föreslås anlöpas med linje 28 i ordningen Furusund-Ös-

ternäs-Marö-Gräskö på enstaka veckodagar samt på helger under isfria perioder.  

 

Översyn av vintertrafiken med utgångspunkt från Bromskär. Bryggan kan idag ej kan trafik-

eras med djupgående vinterfartyg vilket försvårar möjligheterna till en likartad trafik under 

årets alla säsonger.  

 

Linje 27 och 31 Fejans brygga 

Överväger indragning av brygga då bryggans skick innebär risker. Bryggan behöver upprus-

tas för skärgårdstrafikens behov.  

 

Linje 30 Simpnäs - Arholma 

Fortsatt översyn av avgångar med låg beläggning och analys av indragen kvällstrafik initie-

rad under T21.  

 

Linje 31 Räfsnäs – Tjockö - Fejan 

Fortsatt översyn av avgångar med låg beläggning och analys av justeringar av trafiken initie-

rat under T21.  

 

Linje 40 Nord/Syd-linjen 

I syfte att öka linjens attraktivitet utreds linjen att läggas om till att utgå från Norrtälje 

hamn. Detta kan göras med båt genom Norrtäljeviken eller med buss över Rådmansölandet. 

Beroende på buss/båtlösning kan anslutning till Arholma ske.  

 
 Nynäshamn  

Linje 22 Nynäshamn – Nåttarö - Ålö 

Analys av resandebehov och antalet turer, då det idag finns kapacitetsbrist under vissa da-

gar och tider av året, främst sommartid och helger under tidig höst. 

Överväger ny avgång i båda riktningar söndagar under hösttidtabellen.  

 

Överväger att under höst-, vinter- och vårtrafiken använda ett godsbärande fartyg vardagar 

för att erbjuda fler möjligheter till godstransporter i området.  

 

 

 

Linje 29 Ankarudden – Landsort 
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Överväger utökning av trafiken under vintertidtabell med ytterligare en tur Landsort-Anka-

rudden-Landsort dagtid på lördagar för att uppnå en jämn åretsruntstandard jämfört med 

vår och hösttidtabellen.  

 

Linje 40 Nord-/Sydlinjen 

I syfte att öka linjens attraktivitet utreds linjen att läggas om till att utgå från Norrtälje 

hamn. Detta kan göras med båt genom Norrtäljeviken eller med buss över Rådmansölandet. 

Beroende på buss/båtlösning kan anslutning till Arholma ske.  

 
 Stockholm 

Linje 80 Ropsten – Tranholmen - Storholmen 

Sticklinge brygga trafikeras inte vintertid av tillgänglighets och säkerhetsskäl i avvaktan på 

ombyggnation.  

 

Överväger indragen trafik till Frösviks brygga på grund av säkerhetsskäl med hänvisning till 

bryggans aktuella skick.  

 

Linjen övervägs att få sista kvällsturen i båda riktningar indragen på grund av lågt resande. 

 

Linje 82 

Linjen är under upphandling, nytt trafikavtal från våren 2022. 

 

Linje 89 

Under isfria perioder på vintertidtabellen övervägs samma trafikutbud som under höstens 

och vårens Normaltidtabell, d.v.s. trafik med två fartyg istället för ett under perioden mitten 

december till vårtidtabellens start i mitten av april.  

 

Undersöker möjligheten att anlöpa Gamla Stan med linje 89 för att ge resenärer närmare 

koppling till tunnelbanenätet i Stockholm.  

 

Kvällstrafiken efter kl. 19:30 på linjen övervägs att dras in, resenärer hänvisas till alterna-

tiva resvägar.  
 

 Vaxholm 

Linje 4 Vaxholm - Ramsösund 

Norra Tynningö brygga stängs av för ombyggnation hösten 2022. Trafiken avses ersättas av 

förstärkt trafik till Höganäs brygga (Tynningö) där anslutning till SL-689 finns.  

 

Ökad samordning mellan linje 4 och Pendelbåt linje 83 på sträckan Vaxholm- 

Ramsösund-Rindö föreslås. Båda varumärkenas taxa föreslås gälla på alla turer alternativt 

bör övervägas att årskortet för fastboende (Ö-kortet) gälla på linje 83 för att effektivisera 
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och samordna trafiken på sträckan. 3 avgångar vardagar och 1 avgång på helger föreslås 

dras in.  

 

Överväger fler anlöp av Kastellet med befintliga turer då linfärjan Vaxholm-Kastellet upp-

hör med trafiken efter 2021.  

 

Linje 5 Vaxholm – Stegesund - Vikingsborg 

Överväger indragning av en avgång kl. 19 vardagar Vaxholm-Ytterby-Vaxholm på grund av 

ett lågt resande. Avgångarna infördes under 2020 som matarlinje till/från försökslinje 83 i 

Vaxholm, men antalet resenärer som nyttjar avgångarna är få eller inga.  

 

Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 

Avgångarna övervägs att på gemensam sträcka tidsmässigt integreras eller harmoniseras i 

större utsträckning med Waxholmsbolagets ordinarie skärgårdstrafik för att uppnå en 

bättre samordning. 

Under icke rusningstid och motrusningsriktning föreslås fler turer på linje 83 gå till mellan-

liggande bryggor på sträckan Stockholm-Vaxholm för att ersätta och därigenom minska res-

tiden för de parallellt långväga WÅAB-linjerna till mellanskärgården.  

Det övervägs att lägga till Kastellet som ny brygga på linjen för att möjliggöra direkt arbets-

resa Stockholm-Kastellet, då Linfärjan upphör att trafikera Kastellet från 2022.  

Nacka Strand föreslås trafikeras även vintertid under förutsättning att bryggans ombygg-

nation genomförs.  

 
 Värmdö 

Linje 12 A/B Lillsved – Norra Ingmarsö 

Avgången på onsdag eftermiddag under hösttidtabellen Norra Svartsö – Lillsved - Norra 

Svartsö föreslås dras in på grund av mycket lågt resandeunderlag.  

 

Mindre minutjusteringar på enstaka avgångar för att förebygga förseningar. 

 

Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö 

Utökning av beställningsturer för påstigande på enstaka avgångar och bryggor med få re-

sande i syfte att undvika onödiga omvägar, förkorta restiden och minskad miljöpåverkan.  

 

Trafikförvaltningen avser att börja trafikera Lilla Rävsön i det fall en ny brygga färdigställts 

och godkänts och att denna bryggas läge inte utgör en större avvikelse från dagens led norr 

om ön.  

 

Översyn av eftermiddagstrafiken från Boda under vår och höstperioden i syfte att anpassa 

trafiken till resandebehovet enligt önskemål från resenärer. Under vardagar föreslås därför 

att avgången kl. 18:45 från Boda under enstaka dagar ersätts av en ny avgång kl. 16:10 från 

Boda.  
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Mindre minutjusteringar på enstaka avgångar för att förebygga förseningar. 

 

Linje 14 Stockholm - Möja 
Avgången 16:05 från Sollenkroka föreslås att förlängas från Löka till Långvik (Möja) och se-
dan försätta via Möja Västerfjärd till Sollenkroka för att ge området en senare eftermiddags-
förbindelse till fastlandet.  
 
Överväger mindre tidsjustering av turer i syfte att göra de olika tidtabellperioderna mera 
lika. 
 
Vid reducering av trafik som utförs av kommersiell aktör i området, föreslås utökad trafik 
eftermiddagar och kvällar under sommartidtabellen. 

 

Linje 15 Strömkajen – Vaxholm - Grinda - Sandhamn 
Linjen som utförs endast helger sommartid föreslås att dras in på delsträckan Grinda-Sand-
hamn och ersättas med motsvarande trafik på linje 11 mellan Strömkajen – Vaxholm – 
Grinda.  
 

Linje 16 Stavsnäs - Sandhamn 
Linjen föreslås under vår- och hösttidtabell få en ny avgång fredagar 11:10 från Stavsnäs till 
Sandhamn, med retur från Sandhamn till Stavsnäs 12:05.  
 

Linje 17 Stavsnäs – Nämdö – Mörtö - Stavsnäs 
Linjen föreslås under vår- och hösttidtabell få en ny avgång fredagar 13:10 från Stavsnäs till 
Mörtö med retur till Stavsnäs via Nämdöfjärden. Avgången körs idag endast mån-tor.  
 

Linje 23 Stavsnäs - Runmarö 

Linjen kompletterar linjerna 16 och 17 på sträckan, där spridningen mellan avgångarna 

brister. Översyn av trafikutbudet i syfte av att effektivisera, sprida ut avgångarna och dra in 

turer med låg beläggningsgrad.  

 

Linje 40 Nord/Syd-linjen 

I syfte att öka linjens attraktivitet utreds linjen att läggas om till att utgå från Norrtälje 

hamn. Detta kan göras med båt genom Norrtäljeviken eller med buss över Rådmansölandet. 

Beroende på buss/båtlösning kan anslutning till Arholma ske.  

 

Linje 84 Stockholm – Norra Lagnö – Ålstäket (Värmdö) 

Ny pendelbåtlinje 84 på sträckan Strömkajen-Slussen-Riset-Koviksudde-Norra Lagnö-

Ålstäket. Beslut om eventuellt genomförande kommer att fattas senare under 2021.  
 

 Österåker 

Linje 8/9 Vaxholm – Saxaröarna – Mjölkö – Fåglarö - Vaxholm 
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Inleder analys av behov och möjligheter till nya anslutningsturer mot Vaxholm för att möj-

liggöra daglig arbetspendling under senare delen av vårtidtabellen och tidiga delen av höst-

tidtabellen, detta inom ramen för försöksprojekt för Pendelbåtlinje 83. Medelst ett båtbyte i 

Vaxholm skulle en direktresa till Linanäs möjliggöra tidseffektiv och attraktiv arbetspend-

ling med båt från Stockholm till Ljusterö (anslutning till busslinje 626) och kunna ta över 

resande från buss/bil.  

 

Linje 12 A/B Lillsved – Norra Ingmarsö 

Avgången på onsdag eftermiddag under hösttidtabellen Norra Svartsö – Lillsved - Norra 

Svartsö föreslås dras in på grund av mycket lågt resandeunderlag.  

 

Mindre minutjusteringar på enstaka avgångar för att förebygga förseningar. 

 

Linje 12 C/D Åsättra – Husarö  

Sommartid föreslås en tidsjustering av kvällsbåten torsdagar efter önskemål från resenärer, 

i syfte att förbättra bussanslutningen i Åsättra i riktning mot Husarö. 

 

Mindre tidtabellsjusteringar på enstaka avgångar föreslås. 

 

Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö 

Utökning av beställning för påstigande på enstaka avgångar och bryggor med få resande i 

syfte att undvika onödiga omvägar, förkorta restiden och minskad miljöpåverkan.  

 

Trafikförvaltningen avser att börja trafikera Lilla Rävsön i det fall en ny brygga färdigställts 

och godkänts och att denna bryggas läge inte utgör en större avvikelse från dagens led norr 

om ön. 

 

Översyn av eftermiddagstrafiken från Boda under vår och höstperioden i syfte att anpassa 

trafiken till resandebehovet enligt önskemål från resenärer. Under vardagar föreslås därför 

att avgången kl. 18:45 från Boda under enstaka dagar ersätts av en ny avgång kl. 16:10 från 

Boda.  

 

Mindre minutjusteringar på enstaka avgångar för att förebygga förseningar. 

 

Linje 24 Blidösundet 

Östanå brygga som stängdes av 2020, kan komma att åter trafikeras om bryggan färdig-

ställts och renoveringen avslutats.  

 

 

 

Linje 40 Nord/Syd-linjen 
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I syfte att öka linjens attraktivitet utreds linjen att läggas om till att utgå från Norrtälje 

hamn. Detta kan göras med båt genom Norrtäljeviken eller med buss över Rådmansölandet. 

Beroende på buss/båtlösning kan anslutning till Arholma ske.   

 
2.4 Lokalbanor 

 Tvärbanan  

Partiell förlängning av Kistagrenen till Bromma flygplats planeras till våren 2021. Vi verkar 

för att förtäta trafiken till rak 6-minutertrafik men det är för närvarande inte tillåtet pga. 

nuvarande säkerhetsrestriktioner. 

 
 Saltsjöbanan 

Banan kommer att vara avstängd mars – december för byggnation av två nya mötesstat-

ioner. Inga övriga trafikförändringar planerade för 2022. 

 
 Roslagsbanan 

Arninge station planeras att öppna december 2021. Planskildheter ska byggas vid Frescati 

och Portvägen (Enebyberg) under juli 2022. Trafikavstängning föranlett av dessa arbeten är 

ännu ej analyserad. I övrigt inga övriga trafikförändringar planerade för 2022. 

 
 Nockebybanan 

Inga trafikförändringar planerade för 2022. 
 

 Spårväg City  

Inga förändringar är planerade för 2022. 

 
 Lidingöbanan 

Med hjälp av två nya fordon som levererades hösten 2020 har en utökning av trafikuppläg-

get genomförts till 2021. Inga ytterligare förändringar är planerade för 2022. 
 

2.5 Buss 

 
 Botkyrka 

Paketlösning 

Linje 716 Tumba stn – Bremora  

Linje 717 Tumba stn – Bremora   

Linje 719 Tumba stn – Skäcklinge  

Idag under morgonrusningen körs varannan avgång från Tumba station som 716 och varan-

nan avgång med 717 samt 719 vilket ger ett onödigt komplicerat trafikupplägg samtidigt 

som utbudet är i överkant jämfört med resandet. Därför föreslås att avgångarna med linje 

717 och 719 dras in samtidigt som åtta nya avgångar införs på linje 716. Därmed körs alla 

avgångarna med 716. 
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Linje 715 Tumba stn – Solbo 

Eftersom avståndet mellan de två ändhållplatserna, Tumba stn och Solbo, är relativt kort på 

linje 715 övervägs att linjen görs om till en ringlinje. Linjen föreslås alltid utgå från Tumba 

stn och köra högervarv (andra hpl blir då Solbo) morgon och förmiddag. Vid ca kl 12:00 

byts riktningen så linjen körs i vänstervarv, andra hpl blir då Gröndalsvägen. Genom detta 

förfarande kan resurserna utnyttjas mer effektivt genom att antalet avgångar halveras men 

mängden förbindelser förblir desamma.  

 
 

 

Paketlösning 

Linje 713 Tumba stn – Visättra sportcenter  

Linje 722 Tullinge stn – Huddinge sjh 

Linje 723 Tullinge stn – Tullinge kyrka  

För att utnyttja befintliga resurser bättre och skapa tydligare trafikering av Tullinge med 

färre linjer och snabbare resvägar föreslås att linjerna 713, 722 och 723 görs om enl föl-

jande. 

 

Linje 713 föreslås få en ny snabbare linjesträckning genom Tullinge och trafikerar Tullinge-

berg i omvänd riktning mot idag (se karta nedan). Utbud föreslås vara likt dagens, dock 20-

minuterstrafik i båda riktningarna i högtrafik då pendlingsresandet kommer ske i båda rikt-

ningar.  
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Restiden Kästa - Tullinge minskar från 19 till 15 minuter i högtrafik. Hållplatserna Flagg-

plan och Alfred nobels allé utgår för linje 713, men trafikeras av linje 711/726. Hållplats Tul-

lingebergsvägen och Önnemovägen utgår också för linje 713, men föreslås trafikeras av 

linje 723 enligt nedan. Byte till/från pendeltåg sker vid hållplats Tullinge C i stället för Tull-

inge stn. 

 

Linje 723 föreslås få ny snabbare linjesträckning och trafikerar inte längre hållplats Tull-

ingeberg. I stället körs Nibblevägen direkt upp till Nibblebacken och Tullinge parkhem. Ut-

budet föreslås ökas till 15-minuterstrafik i högtrafik (30 på sommaren), 30-minuterstrafik 

övrig tid utom före kl 09:00 på helger då 60-minuterstrafik körs. 

Restiden Tullinge kyrka - Tullinge stn minskar från 18 till 11 minuter i högtrafik. Resande 

till Tullingeberg hänvisas till linje 713. 
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Linje 722 föreslås i och med ovan föreslagna linjeändringar läggas ned. Resande till Tull-

inge Parkhem hänvisas till linje 723, vilken snabbas upp. Hållplats Adler Salvius väg blir 

utan busstrafik enligt förslaget, men linje 723 trafikerar hållplats Önnemovägen 200 meter 

därifrån. Hållplats Resedavägen förlorar också busstrafik enligt förslaget men linje 713 tra-

fikerar Riddarvägen 300 meter därifrån. 
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 Danderyd 

Linje 624 Danderyds sjukhus – Åkersberga station (NO2204) 

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

Linje 606 Danderyds sjukhus – Djursholms torg (NO2211) 

Linjen föreslås få minskad turtäthet i rusningen, från nuvarande 15- till 30-minuterstrafik. 

 

Paketlösning 

Linje 615 Täby C – Kulla vägskäl (NO2201) 

Linje 683 Åkersberga stn – Danderyds sjukhus (NO2202) 

För att anpassa busstrafiken till nya Arninge station föreslås linje 615 trafikera Arninge stat-

ion vilket möjliggör byten till Roslagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

Linje 615 föreslås samtidigt förkortas med sträckan Arninge – Kulla vägskäl, ny linjesträck-

ning blir Täby C – Arninge station. Linjen föreslås få högre turtäthet. En avgång på sträckan 
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Arninge - Ullna strand (Norrtorpsvägen) föreslås tillkomma för anslutning från Stock-

holmståget ca. 01:00. Trafikeringen på sträckan Arninge – Kulla vägskäl övertas av linje 

683, som förlängs från Kulla vägskäl via Rydbo till Arninge station. Alla turer planeras gå 

till Arninge station vilket innebär att dagens turer till/från Danderyds sjukhus ersätts med 

turer till/från Arninge. Trafikeringen på linje 683 föreslås prioritera passning med tåg i rus-

ningsriktningen vid Arninge och Rydbo samt så föreslås utökade avgångar kvällstid alla da-

gar. 

 
 

 
 

 

Linje 612 Kista – Danderyds sjukhus (NO2233) 

Linjen föreslås utökas till att få heldags- och helgtrafik i syfte att erbjuda tvärförbindelser 

för nordostsektorn mellan nya bytespunkten Arninge station och Kista. Linjen föreslås i 

detta förslag att trafikeras med 15-minuterstrafik i rusningstrafik, övrig tid vardagar samt 

helger med 30-minuterstrafik. I och med att Arninge station planeras öppnas i december 
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bedöms att sträckan Arninge – Danderyds sjukhus på linje 612 inte längre behövs då den i 

princip går parallellt med Roslagsbanan. Området har Roslagsbanan, motorvägsbussar, 

linje 629 och linje 608 för resor mot innerstaden. 

  

 
 

Linje 625 Danderyds sjukhus-Söderhall (NT2204).  

Linjen föreslås kortas när den nya Arninge station öppnas. Linjen föreslås få ny sträckning 

Arninge station-Angarn-Söderhall. Vid den nya stationen i Arninge finns det goda möjlighet 

att byta till Roslagsbanan till och från Täby/Stockholm och bussar mot bland annat Vallen-

tuna, Vaxholm och Kista. 
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Linje 601 Sätra äng – Djursholm (Svalnäs)  

Linjen föreslås få färre avgångar natt mot fredag och lördag, avgångarna från Danderyd 

03:27 och 04:27 samt från Svalnäs 03:47 föreslås dras in. 

 

Linje 610 Danderyds sjukhus – Rosengården  

Linjen föreslås få färre avgångar natt mot fredag och lördag, avgångarna från Danderyd 

02:27 och 03:27 föreslås dras in. 

 
 Ekerö 

Linje 314 Svanhagen – Norrudden  

Pga. lågt resande linjen föreslås linjen läggas ned. 
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Linje 309 Brommaplan – Sandudden  

Linjens kortturer Brommaplan – Sandudden föreslås dras in. 

 

Linje 309 Brommaplan – Kaggeholm  

I syfte att förtydliga linjens trafikering och skapa ett mer helhetligt utbud föreslås avgången 

kl. 16:43 från Brommaplan trafikera hållplats Sandudden, vilket innebär att samtliga av-

gångar Brommaplan – Kaggeholm trafikerar Sandudden. 

 

Linje 315 Svanhagen – Jäsängen  

En nattur fredag respektive lördag föreslås dras in. 

 

Linje 317 Brommaplan – Björkvik  

En nattur fredag respektive lördag föreslås dras in. 

 
 Haninge 

Linje 808 Gullmarsplan-Djurgårdsvägen  
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Föreslås stanna för av och påstigning på hållplatsen Hanviken på Vendelsövägen i riktning 

mot Gullmarsplan, för att jämna ut belastningen på busslinjer som trafikerar stråket på 

Gudöbroleden. Linjesträckningen påverkas ej utan det är endast ett stopp som tillkommer 

längs befintlig körväg. 

 

Linje 824 Handen station-Tyresö strand  

Föreslås att avgångarna kl. 00:27 från Tyresö strand, avgångarna kl. 01:30 och 02:30 från 

Tyresö C samt turen kl. 01:31 från Handens station natt mot lördag-söndag dras in. Av-

gången 01:30 ersätts med en ny avgång på linje 819 kl. 01.10 från Tyresö C till Trollbäckens 

C. 

 

Linje 826 Handen station-Albyberg  

Linjen föreslås få utglesad trafik och endast köras i rusningstrafik pga. lågt antal resande. 

 

Linje 827 Jordbro station-Jordbro företagspark  

Linjen föreslås få utglesad trafik och endast köras i rusningstrafik samt en avgång kring 

lunchtid pga. lågt antal resande 

 

Linje 829 Vega station-Vardövägen  

Linjen föreslås få utglesad trafik och endast trafikeras måndag till fredag och endast under 

rusningstrafik pga. lågtantal antal resande. 

 
Linje 832 Vega station-Vikingaskolan  

Föreslås få ny körväg i närheten av Vega station mellan hållplatserna Nakterhusvägen och 

Smultronvägen i båda riktningar. Linjen föreslås köras via Torfastleden och börja trafikera 

hållplatserna Torfastleden och Kvarntorps industriområde. 
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Linje 832 Vega station-Vikingaskolan  

Avgången kl. 01:52 från Vega station natt mot lördag och söndag föreslås kortas av till Mår-

tensberg. 

 

Linje 836 Vega station-Norrby  

Föreslås få ny körväg i närheten av Vega station mellan hållplatserna Nakterhusvägen och 

Smultronvägen i båda riktningar. Linjen föreslås köras via Torfastleden och börja trafikera 

hållplatserna Torfastleden och Kvarntorps industriområde. 
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Linje 836 Vega station-Norrby  

Avgången kl. 01:53 från Vega station natt mot lördag och söndags föreslås dras in pga. lågt 

antal resande.  

 

Linje 837 Vega station-Jordbro station  

Avgången kl. 22:43 från Handens närsjukhus måndag-söndag föreslås dras in pga. lågt re-

sande. 

 

Linje 837 Vega station-Jordbro station  

Föreslås få utglesad trafik dagtid lördag och söndag från 15 till 30 minuters trafik pga. lågt 

antal resande. 

 

Linje 839 Handen station-Dalarö  

Avgången ca: kl. 00:46 från Dalarö natt mot lördag och söndag föreslås dras in pga. lågt an-

tal resande. 

 

Linje 839 Handen station-Dalarö  

Avgången kl. 23:59 från Handens station alla veckodagar föreslås dras in pga. lågt antal re-

sande. 

 

Linje 844 Västerhaninge-Åbylund  

Föreslås att turtätheten måndag-fredag under eftermiddagens högtrafik minskas från var 

15:e minut till var 30:e minut pga. lågt antal resande. Utöver det så föreslås de 3 sista av-

gångarna dras in natt mot lördag-söndag. 

 

Linje 847 Västerhaninge station-Ösmo centrum  

Föreslås att turen kl. 00:32 från Västerhaninge station fredag och lördag tas bort på del-

sträckan Ribby – Ösmo C. På delsträckan Västerhaninge station – Ribby ersätts den med ny 

tur på linje 843, likt m-to och söndag. 

 

Linje 848 Västerhaninge-Nynäshamn  

Avgången kl. 00:13 från Nynäshamn samt turen kl. 01:35 från Västerhaninge station natt 

mot lördag och söndag föreslås dras in pga. lågt antal resande. 

 

Paketlösning 

Linje 848 Västerhaninge-Nynäshamn  

Linje 858 Grödby-Nynäshamn  

Avgångarna via FOI på linje 848 föreslås dras in i på delsträckan FOI-FOI samt att turerna 

på linje 858 föreslås dras in sträckan FOI-Trollsta och omvänt pga. mycket lågt resande. 

Resenärer hänvisas till ordinarie avgångar på linje 729 mot Tumba. 
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 Huddinge 

Paketlösning 

Linje 709 Huddinge station – Länna handelsplats  

Linje 744 Högdalen – Balingsnäs  

Då Gladö kvarn har vuxit i invånarantal och resandet överstiger vad utbudet på linje 709 

kan hantera föreslås att linje 709 slutar trafikera Gladö kvarn och att i stället linje 744 för-

längs från Balingsnäs till att trafikera Gladö kvarn. Gladö kvarn får därigenom avsevärt 

högre turtäthet.  

 

Gladö kvarn får med linje 744 30-minuterstrafik utom sena kvällar och helgmorgnar då det 

blir 60-minuterstrafik. På sträckan Högdalen - Balingsnäs fortsatt samma trafikutbud, med 

mindre justeringar. 

 

Linje 709 som slutar trafikera Gladö kvarn får ett reducerat utbud, anpassat efter resande-

mängden på den kvarvarande linjesträckningen. Linjen föreslås få fem avgångar per vardag 

i vardera riktning och 3 avgångar i vardera riktning på helger.  

 
 

Paketlösning 

Linje 704 Fruängen – Björnkulla  

Linje 711 Flemmingsbergs stn – Tullinge gymnasium  

Linje 712 (ny linje)  Huddinge stn – Björnkulla  

Linje 713 Tumba stn – Visättra sportcenter  

Linje 726 Fridhemsplan – Tullinge stn  

Syftet med paketlösningen är att ge en bättre trafikförsörjning av Visättra och Björnkulla, 

samt att möjliggöra bättre anslutningar mellan buss och tunnelbana i Fruängen. 
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Linje 704 styrs idag av passning med främst pendeltåg, på två platser (Huddinge och Fle-

mingsberg). Därutöver har linjen i tredje hand passningskrav till tunnelbanan vid 

Fruängen. Detta är en ekvation som ibland blir omöjlig då det är svårt att tillgodose alla an-

slutningar. Särskilt i Fruängen är detta tydligt. Därför föreslås linjen delas upp i två delar 

vilket bidrar till att bättre passning till spårtrafik kan upprätthållas samtidigt som det med-

för större möjlighet att styra utbudet efter efterfrågan bättre. Linjen föreslås kortas av så 

den trafikerar sträckan Fruängen – Huddinge station. Linjen föreslås få 10-minuterstrafik i 

morgonens maxtimme i stället för dagens 15-minuterstrafik med enstaka förstärkningstu-

rer, vilket ger en jämnare belastning på avgångarna.  

 

 
 

Linjens södra del, Huddinge station – Björnkulla föreslås trafikeras med en ny linje 712. 

Linjen får ett något lägre utbud jämfört med dagens linje 704, vilket går i takt med efterfrå-

gan på sträckan Huddinge stn - Huddinge sjukhus. På sträckan Huddinge sjukhus - Visättra 

- Björnkulla är efterfrågan större och där kompletteras med linje 713 som enligt förslaget 

förlängs till Björnkulla.  
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För att få till en bra trafikförsörjning av Björnkulla föreslås att linje 713 förlängs och går till 

Björnkulla istället för Visättra sportcenter. Linjen har idag 15- till 30-minuterstrafik men får 

i förslaget 20-minuterstrafik i högtrafik. Genom att linje 712 och 713 får samma turtäthet 

och körväg söder om Flemingsberg kommer belastningen bli jämnare (mindre trängsel och 

färre glest utnyttjade bussar) samtidigt som Björnkulla får ett bättre trafikutbud. 
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För att Visättra sportcenter inte ska bli helt utan trafik föreslås att linje 711 förlängs i båda 

ändarna så att linjen trafikerar Tullinge station-Visättra sportcenter. Visättra sportcenter 

kommer därigenom fortfarande ha busstrafik under de tider 711 trafikerar, dvs måndag - 

fredag. Utanför dessa tider blir närmsta hållplats Visättra som trafikeras av linje 713 och 

712. Linjen föreslås få ett ökat utbud på vardagar vintertid så det blir 20-minuterstrafik. 

Tänkt trafikeringstid är ca 06:30-09:00 och 14:30-18:00. På sommaren samma trafike-

ringstider men med ca 30-minuterstrafik. Under helger och högsommar trafikeras inte lin-

jen. 
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Eftersom resandet på linje 726 är lågt söder om Huddinge sjukhus och då linje 711 föreslås 

förlängas söder ut till Tullinge station samt få ett ökat utbud övervägs att linje 726 kortas av 

så den trafikerar Huddinge sjukhus – Fridhemsplan. Körvägen föreslås då också ändras så 

att man når Flemingsbergs station.  

 

Linjen får ett något ökat och omfördelat utbud så det blir 20-minuters trafik hela morgonen 

och eftermiddagen.  

 

Vidare överväger Trafikförvaltningen att  linjen även börja trafikera hållplatserna Söder-

törns högskola, Flemingsbergs station, Vårdkasen, Huddinge gymnasium, Dalkarlsvägen, 

Bäckdalsvägen och Ormkärr. Genom att stanna längs Huddingevägen kan resande vid 

dessa hållplatser få kopplingar till Älvsjö, Västberga, Hornstull och Kungsholmen. Ormkärr 

får också en koppling till Huddinge, vilket de saknar idag.  
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Så här ser de nya linjesträckningarna ut tillsammans i paketförslaget. 

 

 
 

 

Linje 710 Skärholmen – Sörskogen  

Då resandet på de kortturer som finns på helger med linje 710 på sträckan Kungens Kurva – 

Skärholmen ryms inom ordinarie trafik föreslås dessa avgångar dras in.  
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Paketlösning 

Linje 713 Tumba stn – Visättra sportcenter  

Linje 722 Tullinge stn – Huddinge sjh 

Linje 723 Tullinge stn – Tullinge kyrka  

För att utnyttja befintliga resurser bättre och skapa tydligare trafikering av Tullinge med 

färre linjer och snabbare resvägar föreslås att linjerna 713, 722 och 723 görs om. 

Linje 713 föreslås få en ny snabbare linjesträckning genom Tullinge och trafikerar Tullinge-

berg i omvänd riktning mot idag (se karta nedan). Utbud föreslås vara likt dagens, dock 20-

minuterstrafik i båda riktningarna i högtrafik då pendlingsresandet kommer ske i båda rikt-

ningar.  

Restiden Kästa - Tullinge minskar från 19 till 15 minuter i högtrafik. Hållplatserna Flagg-

plan och Alfred nobels allé utgår för linje 713, men trafikeras av linje 711/726. Hållplats Tul-

lingebergsvägen och Önnemovägen utgår också för linje 713, men föreslås trafikeras av 

linje 723 enl nedan. Byte till/från pendeltåg sker vid hpl Tullinge C i stället för Tullinge stn. 

 
 

Linje 723 föreslås få ny snabbare linjesträckning och trafikerar inte längre hpl Tullingeberg. 

I stället körs Nibblevägen direkt upp till Nibblebacken och Tullinge parkhem. Utbudet före-

slås ökas till 15-minuterstrafik i högtrafik (30 på sommaren), 30-minuterstrafik övrig tid 

utom före kl 09:00 på helger då 60-minuterstrafik körs. 

Restiden Tullinge kyrka - Tullinge stn minskar från 18 till 11 minuter i högtrafik. Resande 

till Tullingeberg hänvisas till linje 713. 
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Linje 722 föreslås i och med ovan föreslagna linjeändringar läggas ned. Resande till Tull-

inge Parkhem hänvisas till linje 723, vilken snabbas upp. Hållplats Adler Salvius väg blir 

utan busstrafik enligt förslaget, men linje 723 trafikerar hålplars Önnemovägen 200 meter 

därifrån. Hållplats Resedavägen förlorar också busstrafik enligt förslaget men linje 713 tra-

fikerar Riddarvägen 300 meter därifrån. 

 
Linje 740 Kungens kurva – Huddinge stn  

Eftersom resandet på de kortturer som finns på helger med linje 740 på Skärholmen - 

Kungens ryms inom ordinarie trafik föreslås dessa avgångar dras in. 

 

Linje 742 Farsta – Huddinge sjh 

De två förstärkningsavgångarna från Skogås C kl 07:06 resp från Vallstigen kl 07:22 före-

slås dras in då resandet ryms inom den ordinarie trafiken.  
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Linje 828 Farsta C-Dreviksstrand  

Föreslås att de nattavgångar som trafikeras natt mot lördag - söndag och helgdag på linje 

828 läggs ned i sin helhet pga. lågt antal resande. 

 
 Järfälla 

Linje 175 Barkarbystaden-Akalla  

Utbudet anpassas till bättre anslutningar från och till tunnelbanan i Akalla under lågtrafik. 

 

Paketlösning 

Linje 524 Arninge (Kundvägen)-Upplands Väsby station  

Linje 529 Rotebro station-Bollstanäs  

Linje 531 Upplands Väsby station-Brunnby Vik   

Linje 533 Upplands Väsby station-Rotebro  

Linje 534 Upplands Väsby station-Breddenskolan  

Linje 535 Upplands Väsby station västra-Runby- Upplands Väsby station 

västra  

Linje 539 Upplands Väsby station-Fresta  

Linje 545 Upplands Väsby station-Bollstanäs 

Linje 545X ny snabbuss variant av 545  

Linje 560 Upplands Väsby station-Jakobsberg 

Linje 560X ny snabbuss variant av 560  

Linje 565 Sergels Torg-Brunnby Vik  

Linje 565X Cityterminalen-Johanneslund  

Linje 566 Upplands Väsby station-Bollstanäs  

Linje 568 Upplands Väsby station-Löwenströmska sjukhuset  

Förslaget syftar till att göra linjenätet i Upplands Väsby mer tydligt och snabba upp linjer 

med regional karaktär samt omfördela trafik som är parallellgående med pendeltåget 

till/från Stockholm. Pendeltåget till Stockholm kör idag större delen av dygnet i 7,5-mi-

nuters trafik och levererar med en hög punktlighet. Genom att omfördela parallellgående 

busstrafik och köra den lokalt i Upplands Väsby, samt införa en föreslagen ny snabbgå-

ende tvärförbindelse är förhoppningen att få en mer tillförlitlig trafik med högt turutbud.   

 

Linje 524 föreslås få en ny linjesträckning lokalt i Upplands Väsby, längs Stockholmsvä-

gen och Väsbyvägen direkt till stationen istället för att trafikera centrala Upplands Väsby. 

En ny hållplats på Väsbyvägen ungefär i höjd med Tetorpsvägen föreslås. 
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Linje 529 För att förbättra tillgängligheten till Rotsunda torg Föreslås linjen få en ny lin-

jesträckning genom att trafikera via Rotsunda torg istället för Bollstanäsvägen. 

 
 

Linje 531 föreslås få ökad trafikering till 4-8 avgångar i timmen i rusningsriktningen. Till-

kommande avgångar ersätter linje 565 och ger passning till fler pendeltåg, vilket möjliggör 

snabbare resor Brunnby-Vik och centrala Stockholm. 

 

Linje 533 och 534 föreslås få anpassat turutbud så att de saxas, vilket ger 15 minuters tra-

fik dagtid och 30 minuters trafik kvällstid på gemensamma sträckor. 
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Linje 534 föreslås ta över linje 560:s lokala funktion genom att förlängas och trafikera 

sträckan Bredden - Rotebro station. 

 
Linje 535 föreslås endast trafikeras i rusningstrafik med anpassning till skoltider. Linje 

536 och 560X tar över trafikeringen i området Eds Allé och Njursta. 

 

Linje 536 föreslås få en ny linjesträckning längs Bredden västra istället för Bredden norra. 

Efter Upplands Väsby station förlängs linjen till Njursta industriområde och Eds Allé. På 

delsträckan Bollstanäs - Bredden - Upplands Väsby station ökas turtätheten till upp till 7,5 

minuters trafik i rusningsriktningen mellan Bredden och Upplands Väsby station. 
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Linje 539 föreslås läggs ned utbudet föreslås föras över till linje 545 som får samma lin-

jesträckning och turutbud som befintliga linje 539. 

 
Linje 545 föreslås få en ny linjesträckning längs trafikplats Glädjen och Vilundaparken. 

Linjen föreslås få en ökad turtäthet. Linjen ersätter linje 539. 
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En ny snabbusslinje föreslås linje 545X som trafikeras i rusningstrafik. Detta ger snabbare 

förbindelser mellan Fresta och Upplands Väsby station. Följande hållplatser planeras att 

trafikeras: 

Upplands Väsby station - Lindhemsvägen - Tolanvägen - Carlslund  - Hästhagen - Frestada-

len - Pepparbodavägen - Älvhagsvägen - Fresta kyrka - Fresta gård - Cedernäsvägen - Läns-

mansvägen - Harby - Fresta prästgård - Bollstanäs skola. 

 
Linje 560 som är en linje där många resenärer åker långa resor föreslås få en snabbare lin-

jesträckning mellan Upplands Väsby station - Bredden och Rotebro station. Linjen föreslås 

ta över linje 566 trafikuppgift på sträckan Upplands Väsby station-Bredden norra.  
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Linje 560X föreslås blir en ny snabbtvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Kallhäll. 

Planeras att trafikeras i rusningstrafik. Följande hållplatser föreslås trafikeras med denna 

nya linje: Upplands Väsby station, Optimusvägen, Edsvägen, Edsparken, Söderby, Katrine-

dal, Gokartvägen, McDonalds, Rättaren, Kolarängsvägen, Turbingränd, Metallvägen, Kärn-

makargränd och Kallhälls station. 

 
Linje 562 

Linjen föreslås få ett utökat turutbud, så att linjen kommer att trafikeras större delen av 

dygnet. Ett önskemål har framförts till Upplands Väsby kommun om att få till en ny håll-

plats norr om Upplands Väsby station västra (Åvägen). Dessutom kommer antalet avgångar 

att öka i morgon- och eftermiddagsrusningen, som en del av överflyttningen av produktion 

från linje 565.  

 

Linje 565 och 565X.. Då linje 565s uppgift har flyttats över till pendeltåget och linjen har 

stora regularitetsproblem på E4:an föreslås resurserna flyttas om till andra linjer i Upp-

lands Väsby kommun. Detta ger bättre tidshållning och fler avgångar för kommunens invå-

nare. Linjerna 531, 536, 562 och 568 får utökad trafik för att kompensera trafiken på linje 

565, 565X. Utöver detta föreslås en ny snabb tvärförbindelse, linje 560X Kallhäll-Upplands 

Väsby. 
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Linje 566 föreslås läggs ner, produktionen flyttas till linje 536 och 560. Linje 560 tar över 

hela sträckan mellan Upplands Väsby station och Bredden Norra. Mellan Bredden Norra 

och Bredden Västra kommer linje 536 att ta över trafikuppgiften. 

 
Linje 568 föreslås få utökad trafik under eftermiddagsrusningen. 

 

Paketlösning 

Linje 552H/552V Jakobsbergs station-Viksjö-Barkarby-Jakobsbergs station  
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Linjen föreslås få ändrad linjesträcka till att trafikeras via Veddestavägen och nya Ved-

destabron från augusti 2022 för att trafikförsörja nya BAS Barkarby med kontor, gymnasie-

skola och mötesplatser. 

 
 

 

 
Linje 591 Nattlinje Bro-Stockholm C  

Avgången lördag och söndag från Stockholms central ca 04:20 föreslås dras in på grund av 

lågt resande. 

 
 Lidingö 

Inga förslag på förändringar  
 

 Nacka  

Paketlösning 

Linje 71 Slussen – Jarlaberg  

Linje 403 Slussen – Hästhagen  

Linje 465 Nacka strand – Fisksätra stn – Nacka strand  

Syftet med förslaget är att minska trafiken på sträckor och i områden som kommer drabbas 

av många vägarbeten och därmed får sämre framkomlighet. Förslaget frigör även utrymme i 

Slussen vilket innebär att det går att köra annan trafik dit, något som inte är möjligt idag 

pga. kapacitetsproblem i terminalen. 
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Linje 71 är ofta drabbad av förseningar och omläggningar och under kommande år behöver 

trafiken underlättas i området vid Nacka Forum och på Järlaleden. Linje 71 har ett lågt re-

sande i relation till linjens höga turtäthet. Därför föreslås att linje 71 och linje 403 slås sam-

man till en ny linje. Den nya linjen föreslås fortsatt heta linje 71 och avgå från Slussen övre 

med linjesträckning Glasbruksgatan - Östervägen. På så sätt bibehålls trafikeringen på 

sträckan Glasbruksgatan - Sickla allé samt till Hästhagen. Dessutom frigör detta utrymme i 

Slussens nedre terminal genom att linje 403 tas bort därifrån vilket medför att annan trafik 

till/från Slussens nedre terminal kan utökas. 

På sträckan Slussen - Sickla udde föreslås 10- till 15-minuterstrafik i högtrafik, övrig tid 30-

minuterstrafik. Trafikeringstiden på veckodagar föreslås bli ca kl 06:00-23:00, helger ca kl 

07:00-23:00. Till Hästhagen föreslås 30-minuterstrafik på veckodagar ca kl 06:00-21:00 

och på helger ca kl. 10:00-18:00. 

Sträckan Sickla allé - Nacka Forum får med förslaget lägre turtäthet. Sträckan försörjs dock 

även fortsättningsvis av linje 821 och 840 samt annan kollektivtrafik inom gångavstånd. 

Sträckan Nacka Forum- Jarlaberg får högre turtäthet men något kortare trafikeringstider då 

linjen på denna sträcka föreslås ersättas av linje 465 genom en förlängning av denna från 

Nacka strand till Jarlaberg.  

 
 

Linje 405 Hornsberg – Ektorps C  

Linjen 405 föreslås förlängas till Nacka sjukhus i östra änden på linjen. I den västra änden 

föreslås linjen kortas av till Fridhemsplan istället för som idag Moa Martinssons torg. Lin-

jen föreslås även få ett justerat utbud i morgonens högtrafik från dagens 7-minuterstrafik 

till 9-10-minuterstrafik samt från 10 till 12-minuterstrafik i högtrafik på eftermiddagen. Öv-

rig tid körs linjen med 30-minuterstrafik.   
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Paketlösning 

Linje 420 Slussen – Gustavsbergs C  

Linje 410 Slussen – Saltängen  

Linje 413 Slussen – Talludden  

Linje 414 Slussen – Tollare – Orminge C  

Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  

För att skapa bättre förbindelser mellan Gustavsberg och centrala Nacka och Sickla med 

köpcentrum och koppling till Tvär- och Saltsjöbanorna samt då linje 425 föreslås trafikeras 

i högtrafikens rusningsriktning föreslår Trafikförvaltningen att linje 420 trafikeras dubbel-

riktat var 30:e minut under vardagar ca kl 06:00-20:00 i stället för som idag i rusningsrikt-

ningen under rusningen.  

 

Om trafiken på linje 420 utökas, utökas även det totala utbudet på sträckan Slussen - Ek-

torp C. Denna sträcka är inte i behov av utökad trafik varför vissa avgångar på linjerna 410, 

413, 414 och 422 omvandlas till linje 420 för att inte köra mer trafik än idag längs Värmdö-

vägen på sträckan Slussen - Ektorp C. 

 

 

Linje 442 Slussen–Boo backe (–Orminge centrum) 

Linjen övervägs få dubbelriktad 30-minuterstrafik under dagtid på vardagar under somma-

ren. 
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Linje 452 Västra Orminge – Nacka gymnasium  

Linje 453 Orminge – Nacka gymnasium  

Linje 454 Boo backe – Nacka gymnasium  

Då resandet är lågt på dessa linjer till gymnasiet och då det är gångavstånd från både Värm-

dövägen och från Nacka trafikplats till gymnasiet från annan trafik föreslås linjerna läggas 

ned.  

För  linje 452 och 453 handlar det om två avgångar per linje och för linje 454 en avgång. 
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Linje 484 Sickla udde – Mölnvik  

Linje 484 övervägs läggas ned då linjen inte haft den positiva utveckling som Trafikförvalt-

ningen hoppades på vid införandet. 

 

 

 Norrtälje 

Paketlösning 

Linje 620 Åkersberga-Norrtälje  

Linje 644 Söderhalls trafikplats-Mora vägskäl  

Linje 655 Söderhalls trafikplats-Norrtälje  

Huvudanledningen till förslaget är att minska trafiken på en sträcka där få åker och utöka 

där det finns efterfrågan. 

Linje 620 föreslås få en ny avgång från Mora vägskäl ca 07:10 till Åkersberga för att er-

sätta delar av linje 644 som föreslås dras in. 

Linje 644 hela linjen föreslås dras in pga. lågt resande.  

Linje 655 föreslås få en ny avgång cirka kl 07:00 från Norrtälje Söderhalls trafikplats för 

att ersätta delar av linje 644 som föreslås dras in. 

 

Linje 637 Norrtälje-Grisslehamn 

Avgången 01:07 från Älmsta och turen 01:50 från Norrtälje fredagar föreslås dras in på 

grund av lågt antal resande. 

 

Linje 639 Stockholm-Hallstavik  

Föreslås börja trafikera via nya Arninge station. Vid Arninge station finns det möjlighet att 

byta till Roslagsbanan och bussar mot bland annat Vallentuna, Vaxholm och Kista. 

 

Linje 639 Stockholm-Hallstavik  

Avgången 01:20 från Söderhall till Rimbo natt mot måndag-fredag föreslås dras in då den 

har mycket få resande. 

 

Linje 656 Campus Roslagen-Solbacka 

Avgångarna kl. 01:04 från Solbackavägen och turen kl. 01:48 från Norrtälje busstation natt 

mot lördag-söndag föreslås dras in pga. lågt antal resande. 
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Linje 657 Campus Roslagen-Lommarskolan  

Avgångarna kl. 00:35 från Vigelsjö och turen kl. 01:20 från Norrtälje busstation fredag-lör-

dag natt mot lördag-söndag föreslås dras in pga. lågt antal resande. 

 

Linje 676 Stockholm-Norrtälje  

Linjen föreslås börja trafikera via nya Arninge station. Vid Arninge station finns det möjlig-

het att byta till Roslagsbanan och bussar mot bland annat Vallentuna, Vaxholm och Kista. 

Den föreslagna förändringen gäller ej snabbuss 676X. 

 

Linje 686 Kista centrum-Norrtälje  

Föreslås läggas ned i sin helhet då den nya Arninge station tas i bruk. Resande från Norr-

tälje och Rimbo får då goda omstigningsmöjligheter i Arninge station till och från Kista 

större delen av dygnet. 

 
 

Linje 696 Stockholm-Norrtälje  

Föreslås börja trafikera via nya Arninge station. 

 
 Nynäshamn 

Linje 847 Västerhaninge station-Ösmo centrum  

Föreslås att turen kl. 00:32 från Västerhaninge station fredag och lördag tas bort på del-

sträckan Ribby – Ösmo C. På delsträckan Västerhaninge station – Ribby ersätts den med ny 

tur på linje 843, likt m-to och söndag. 

 

Linje 848 Västerhaninge-Nynäshamn 

Avgången kl. 00:13 från Nynäshamn samt turen kl. 01:35 från Västerhaninge station natt 

mot lördag och söndag föreslås dras in pga. lågt resande. 
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Paketlösning 

Linje 848 Västerhaninge-Nynäshamn  

Linje 858 Grödby-Nynäshamn 

Avgångarna via FOI på linje 848 föreslås dras in i på delsträckan FOI-FOI samt att turerna 

på linje 858 föreslås dras in sträckan FOI-Trollsta och omvänt pga. mycket lågt resande. 

Resenärer hänvisas till ordinarie avgångar på linje 729 mot Tumba. 

 

Linje 849 Ösmo C-Muskö  

Avgången kl. 01.07 från Ösmo C fredag och lördag föreslås dras in pga. lågt resande. 

 

Linje 852 Nynäshamn-Torö  

Avgångar som endast trafikeras fredag och lördag 22:15 från Nynäshamn samt returen kl. 

22:53 från Torö föreslås dras in pga. lågt antal resande 

 

Linje 854 Nynäshamns stadstrafik  

Linjen föreslås sluta trafikeras efter kl 22:00 alla veckodagar. 

 

Linje 858 Sandhamn-Grödby  

Avgången kl. 23:15 från Grödby (Trollsta vsk) fredag och lördag föreslås dras in pga. lågt 

antal resande. 

 

 
 Nykvarn 

Linje 780 och 780X Nykvarn-Södertälje centrum  

Trafiken föreslås reduceras med följande avgångar pga. lågt resande. 

Måndag till fredag:  

780 Avgången 4.59  från Bärvägen.  

780X Avgången 19.44 från Södertälje C.  

780 Avgången 01.12 från Södertälje C körs enbart natt mot lördag. 

Lördag:  

780 Avgången 05.45 från Bärvägen. 

780X Avgångarna 08.18 och 13.29 från Bärvägen. 

Söndag:  

780: Avgången 05.45 från Bärvägen. 

 

Linje 782 Nykvarn-Nygård  

Avgången från Turingeskolan ca 14:55  anpassas till skolans tider och körs via Rimsjöhöj-

den. 
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 Salem 

Inga förslag på förändringar  

 
 Sigtuna 

Linje 571 Märsta station-Arlanda stad  

Turtätheten föreslås minskas från 15 minuters trafik till 30 minuters trafik i eftermiddags-

rusningen, dagtid föreslås 60 minuters trafik istället 30 minuters trafik. Linjen slutar trafik-

eras efter kl. 21 måndag-fredag och efter kl. 17 lördag och söndag. 

 

Linje 573A Pinnbackshallen-Ekilla-Pinbackshallen  

Linjen föreslås få en annan linjesträckning på Stationsgatan och på Atletvägen för att trafik-

försörja Midgårdsbadet . 
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Linje 579 Bålsta-Arlanda  

Föreslås få en ny linjesträckning, där hållplatsen Cargo City tas bort och linjen trafikerar ge-

nom Sigtuna Stadsängar istället. 
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Linje 583 Märsta-Arlanda-Märsta  

Två avgångar måndag-torsdag och fem avgångar fredag föreslags att dras in på grund av 

lågt resande. Resenärer hänvisas till linje 579). 

 

Linje 583 Märsta-Arlanda-Märsta  

Turtätheten på linje 583 föreslås minskas från kvartstrafik till halvtimmestrafik. Samtrafik 

med linje 579 ger ändå kvartstrafik på sträckan Märsta station - Arlanda terminalerna. 

 

Linje 589 Östra Steninge-Flygskolan  

Direktbuss till Arlanda med få resande, därför föreslås linjen dras in i sin helhet.  

 
 Sollentuna 

Paketlösning 

Linje 524 Arninge (Kundvägen)-Upplands Väsby station  

Linje 529 Rotebro station-Bollstanäs  

Linje 531 Upplands Väsby station-Brunnby Vik   

Linje 533 Upplands Väsby station-Rotebro  

Linje 534 Upplands Väsby station-Breddenskolan  

Linje 535 Upplands Väsby station västra-Runby- Upplands Väsby station västra  

Linje 536 Upplands Väsby station-Bollstanäs  

Linje 539 Upplands Väsby station-Fresta  

Linje 545 Upplands Väsby station-Bollstanäs  

Linje 545X ny snabbuss variant av 545  

Linje 560 Upplands Väsby station-Jakobsberg  

Linje 560X ny snabbuss variant av 560  

Linje 565 Sergels Torg-Brunnby Vik  

Linje 565X Cityterminalen-Johanneslund  

Linje 566 Upplands Väsby station-Bollstanäs  

Linje 568 Upplands Väsby station-Löwenströmska sjukhuset  

Huvudanledningen till förslaget är att göra linjenätet i Upplands Väsby mer tydligt och 

snabba upp linjer med regional karaktär samt omfördela trafik som är parallellgående med 

pendeltåget till/från Stockholm. Pendeltåget till Stockholm kör idag större delen av dygnet i 

7,5-minuterstrafik och levererar med en hög punktlighet. Genom att omfördela parallellgå-

ende busstrafik och köra den lokalt i Upplands Väsby, samt införa en föreslagen ny 

snabbgående tvärförbindelse är förhoppningen att få en mer tillförlitlig trafik med högt tur-

utbud.   

 

Linje 524 föreslås få en ny linjesträckning lokalt i Upplands Väsby, längs Stockholmsvägen 

och Väsbyvägen direkt till stationen istället för att trafikera centrala Upplands Väsby. En ny 

hållplats på Väsbyvägen ungefär i höjd med Tetorpsvägen föreslås. 
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Linje 529 För att förbättra tillgängligheten till Rotsunda torg Föreslås linjen få en ny lin-

jesträckning genom att trafikera via Rotsunda torg istället för Bollstanäsvägen. 

  
 

Linje 531 turtätheten på linjen föreslås ökas till 4-8 avgångar i timmen i rusningsrikt-

ningen. Tillkommande avgångar ersätter linje 565 och ger passning till fler pendeltåg, vilket 

möjliggör snabbare resor Brunnby-Vik- centrala Stockholm. 
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Linje 533 och 534 föreslås få anpassat turutbud så att de saxas, vilket ger 15 minuters tra-

fik dagtid och 30 minuters trafik kvällstid på gemensamma sträckor. 

 

Linje 534 föreslås ta över linje 560s lokala funktion genom att förlängas och trafikera 

sträckan Bredden - Rotebro station. 

  
 

Linje 535 föreslås endast trafikeras i rusningstrafik med anpassning till skoltider. Linje 

536 och 560X tar över trafikförsörjninguppgiften i området Eds Allé och Njursta. 

 

Linje 536 föreslås få en ny linjesträckning längs Bredden västra istället för Bredden norra. 

Efter Upplands Väsby station förlängs linjen till Njursta industriområde och Eds Allé. På 

delsträckan Bollstanäs - Bredden - Upplands Väsby station ökas turtätheten till upp till 7,5 

minuters trafik i rusningsriktningen mellan Bredden och Upplands Väsby station. 
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Linje 539 föreslås läggs ned utbudet föreslås föras över till linje 545 som får samma lin-

jesträckning och turutbud som befintliga linje 539.  

  
 

Linje 545 föreslås få en ny linjesträckning längs trafikplats Glädjen och Vilundaparken. 

Linjen föreslås få en ökad turtäthet. Linjen ersätter linje 539. 
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En ny snabbusslinje föreslås linje 545X som trafikeras i rusningstrafik. Ger snabbare för-

bindelser mellan Fresta och Upplands Väsby station. Följande hållplatser föreslås trafike-

ras: 

Upplands Väsby station - Lindhemsvägen - Tolanvägen - Carlslund  - Hästhagen - Frestada-

len - Pepparbodavägen - Älvhagsvägen - Fresta kyrka - Fresta gård - Cedernäsvägen - Läns-

mansvägen - Harby - Fresta prästgård - Bollstanäs skola 
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Linje 560 som är en linje där många resenärer åker långa resor föreslås få en snabbare lin-

jesträckning mellan Upplands Väsby station - Bredden och Rotebro station. Linjen föreslås 

ta över linje 566 trafikuppgift på sträckan Upplands Väsby station-Bredden norra.  

  
 

Linje 560X föreslås blir en ny snabbtvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Kallhäll. 

Planeras att trafikeras i rusningstrafik. Följande hållplatser föreslås trafikeras med denna 

nya linje: Upplands Väsby station, Optimusvägen, Edsvägen, Edsparken, Söderby, Katrine-

dal, Gokartvägen, McDonalds, Rättaren, Kolarängsvägen, Turbingränd, Metallvägen, Kärn-

makargränd och Kallhälls station. 
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Linje 562 

Linjen får ett utökat turutbud, så att linjen kommer att trafikeras större delen av dygnet. Ett 

önskemål har framförts till Upplands Väsby kommun om att få till en ny hållplats norr om 

Upplands Väsby station västra (Åvägen). Dessutom kommer antalet avgångar att öka i mor-

gon- och eftermiddagsrusningen, som en del av överflyttningen av produktion från linje 

565.  

 

Linje 565 och 565X. Dagens utbud på linje 565 och 565X är anpassad till trängselskatten 

som infördes 2005 för att avlasta pendeltåget. Idag körs pendeltåget med en hög punktlig-

het i 7 ½ minuters trafik. Då linje 565s uppgift har flyttats över till pendeltåget och linjen 

har stora regularitets problem på E4:an föreslås resurserna flyttas om till andra linjer i 
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Upplands Väsby kommun. Som gör att det blir bättre tidshållning och fler avgångar för 

kommunens invånare. Linjerna 531, 536, 562 och 568 får utökad trafik för att kompensera 

trafiken på linje 565, 565X. Samt en ny snabb tvärförbindelse linje 560X Kallhäll-Upplands 

Väsby föreslås. 

   
 

Linje 566 föreslås läggs ner, produktionen flyttas till linje 536 och 560. Linje 560 tar över 

hela sträckan mellan Upplands Väsby station och Bredden Norra. Mellan Bredden Norra 

och Bredden Västra kommer linje 536 att ta över trafikuppgiften. 
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Linje 568 föreslås få utökad trafik under eftermiddagsrusning pga. positiv resandeutveckl-

ing och ökad efterfrågan i samband med omfördelningen av 565/565X produktion. 

 

Linje 685 Åkersberga station – Kista C  

Linjens trafikering dagtid samt sista kvällsavgången föreslås dras in. Linjen föreslås endast 

trafikeras morgon- och eftermiddagsrusning. 

 

Linje 612 Kista – Danderyds sjukhus  

Linjen föreslås utökas till att få heldags- och helgtrafik i syfte att erbjuda tvärförbindelser 

för nordostsektorn mellan nya bytespunkten Arninge station och Kista. Linjen föreslås i 

detta förslag att trafikeras med 15-minuterstrafik i rusningstrafik, övrig tid vardagar samt 

helger med 30-minuterstrafik. I och med att Arninge station planeras öppnas i december 

bedöms att sträckan Arninge – Danderyds sjukhus på linje 612 inte längre behövs då den i 

princip går parallellt med Roslagsbanan. Området har Roslagsbanan, motorvägsbussar, 

linje 629 och linje 608 för resor mot innerstaden. 
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Linje 527 Sollentuna station – Smedstorp  

Med anledning av att boende i Södersätra har långt avstånd till närmaste hållplats och att 

resandet vid Smedstorp och Norrsätra vändplan är lågt, föreslås linjen dras om genom Sö-

dersätra bostadsområde med Norrsätra som ny ändhållplats. Förslaget kan genomföras om 

kommun anlägger en vändplan. 
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Linje 520 Sollentuna station – Holmboda  

Linjens avgångar 01:09 och 02:09 från Sollentuna till Holmboda samt 01:54 från Rotebro 

till Holmboda föreslås dras in. 

 

Linje 525 Sollentuna station – Viby  

Linjens avgångar 01:23 och 02:23 från Norrviken till Viby samt 01:11 från Viby till Norrvi-

ken föreslås dras in. 

 

Linje 514 Spånga station – Sollentuna station  

Linjens nattavgångar föreslås dras in. 

 

Linje 686 Kista centrum-Norrtälje  

Föreslås läggas ned i sin helhet då den nya Arninge station tas i bruk. Resande från Norr-

tälje och Rimbo får då goda omstigningsmöjligheter i Arninge station till och från Kista 

större delen av dygnet 

 
 Solna 

Linje 505 Solna centrum – Bagartorp  

Linje 505 föreslås få ändrad linjesträckning genom Järvastaden via Brotorpsvägen/Gunnar-

bovägen istället för Friedenborgsvägen. Boende i området får närmare till kollektivtrafiken 

samt att den planerade idrottsplatsen trafikförsörjs. Nuvarande körväg via Friedensborgs-

vägen kommer fortsatt att trafikeras av linje 540. Förslaget kan bara genomföras om infra-

strukturen i området lever upp till Trafikförvaltningens riktlinjer. 
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Linje 513 Solna C – Solna station – Hagalund – Solna C  

Linjen föreslås trafikeras med 15-minuterstrafik 07:00 – 07:30 istället för dagens 06:00 – 

09:30. Linjen föreslås trafikeras med 60-minuterstrafik efter kl. 21:00 samt före 10:00 lör-

dagar och söndagar.  

 

Linje 129 Solna C – Brommaplan  

Linjens nattavgångar föreslås dras in. 

 

Linje 540 Tensta C – Universitetet  

Linjens nattavgångar föreslås kortas av på sträckan Ulriksdals station – Universitetet. Ny 

linjesträckning för nattavgångarna föreslås bli Tensta C – Ulriksdals station. 

 
 Stockholm Innerstad 

Paketlösning 

Linje 71 Slussen – Jarlaberg  

Linje 403 Slussen – Hästhagen  

Linje 465 Nacka strand – Fisksätra stn – Nacka strand  

Syftet med förslaget är att minska trafiken på sträckor och i områden som kommer drabbas 

av många vägarbeten och därmed får sämre framkomlighet. Förslaget frigör även utrymme i 

Slussen vilket innebär att det går att köra annan trafik dit, något som inte är möjligt idag 

pga kapacitetsproblem i terminalen. 

 

Linje 71 är ofta drabbad av förseningar och omläggningar och under kommande år behöver 

trafiken underlättas i området vid Nacka Forum och på Järlaleden. Linje 71 har ett lågt re-

sande i relation till linjens höga turtäthet. Därför föreslås att linje 71 och linje 403 slås sam-

man till en ny linje. Den nya linjen föreslås fortsatt heta linje 71 och avgå från Slussen övre 

med linjesträckning Glasbruksgatan - Östervägen. På så sätt bibehålls trafikeringen på 

sträckan Glasbruksgatan - Sickla allé samt till Hästhagen. Dessutom frigör detta utrymme i 

Slussens nedre terminal genom att linje 403 tas bort därifrån vilket medför att annan trafik 

till/från Slussens nedre terminal kan utökas. 

 

På sträckan Slussen - Sickla udde föreslås 10- till 15-minuterstrafik i högtrafik, övrig tid 30-

minuterstrafik. Trafikeringstiden på veckodagar föreslås bli ca kl 06:00-23:00, helger ca kl 

07:00-23:00. Till Hästhagen föreslås 30-minuterstrafik på veckodagar ca kl 06:00-21:00 

och på helger ca kl 10:00-18:00. 

 

Sträckan Sickla allé - Nacka Forum får med förslaget lägre turtäthet. Sträckan trafikförsörjs 

dock även fortsättningsvis av linje 821 och 840 samt att det finns annan kollektivtrafik 

inom gångavstånd. Sträckan Forum Nacka - Jarlaberg får högre turtäthet men något kor-

tare trafikeringstider då linjen på denna sträcka föreslås ersättas av linje 465 genom en för-

längning av denna från Nacka strand till Jarlaberg.  
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Linje 405 Hornsberg – Ektorps C  

Linjen 405 föreslås förlängas till Nacka sjukhus i östra änden på linjen. I den västra änden 

föreslås linjen kortas av till Fridhemsplan istället för som idag Moa Martinssons torg. Lin-

jen föreslås även få ett justerat utbud i morgonens högtrafik från dagens 7-minuterstrafik 

till 9-10-minuterstrafik samt från 10 till 12-minuterstrafik i högtrafik på eftermiddagen. Öv-

rig tid körs linjen med 30-minuterstrafik.   
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Paketlösning 

Linje 423 Medborgarplatsen – Gustavsbergs Lugnet  

Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  

Linje 425 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  

Detta paket förutsätter föreslagna paket avseende linjerna 71, 403 och 465.  

 

För att bättre trafikförsörja Farsta slott, Gustavsbergs hamn, Munkmora och Lugnet med en 

bytesfri motorvägsförbindelse till och från Stockholm föreslås en omfördelning av resurser  

från linje 422 och 425 till linje 423 så att linje 423 kan trafikeras dubbelriktat vardagar ca kl 

06:00-21:00 och helger 10:00-18:00, istället för som idag i rusningsriktningen under rus-

ningen på vardagar. Linjen föreslås även trafikera Slussenterminalen i stället för som idag 

till Medborgarplatsen. Detta eftersom infrastrukturen kring Medborgarplatsen inte medger 

dubbelriktad trafik.  

 

Då linje 423 enligt förslaget får ett ökat utbud kan linje 422 kortas av till Gustavsberg C 

istället för att gå till Lugnet under de tider linje 423 trafikeras.  

 

Även linje 425 kan då få ett minskat utbud så den bara trafikeras i högtrafikens rusnings-

riktning. På morgonen oförändrad turtäthet, på eftermiddagen körs 20-minuterstrafik sam-

ordnat med linje 423, så att det blir 10-minuterstrafik Slussen - Gustavsberg Lugnet. Att 

föra över heldagstrafikeringen från linje 425 till 423 ger en bättre yttäckning och en bättre 

trafiklösning i Gustavsbergsområdet i stort. 

 

 
 

Linje 484 Sickla udde – Mölnvik  

Linje 484 övervägs läggas ned då linjen inte haft den positiva utveckling som Trafikförvalt-

ningen hoppades på vid införandet. 
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Linje 540 Tensta C – Universitetet  

Linjens nattavgångar föreslås dras in på sträckan Ulriksdals station – Universitetet. 

  

Paketlösning 

Linje 802 Gullmarsplan-Tyresö C  

Linje 873 Gullmarsplan-Nyfors  

Linje 875 Gullmarsplan-Tyresö kyrka  

Linje 812C Stockholm C-Tyresö C  

Linje 813C Stockholm C -Nyfors  

Linje 815C  Stockholm C -Tyresö kyrka  

Förslaget ger fler direktresor från och till centrala Stockholm och frigör utrymme i Gull-

marsplansterminalen vilket innebär att det går att köra annan trafik dit. 

 

Linjerna 812C, 813C samt 815C övervägs att börja trafikeras även mellan morgon- och efter-

middagsrusningen. Linjerna föreslås trafikera med 30 minuters turtäthet i båda riktningar. 

I samband med detta föreslås linjerna 802, 873 samt 875 glesas ut något under dessa tider. 

Dessa tre linjer övervägs att trafikeras med 20 minuters trafik mot dagens 15 minuters tra-

fik. 

 
 Stockholm Söderort 

Paketlösning 

Linje 143 Älvsjö stn – Hökarängen  

Linje 182 Hökarängen – Sköndalsbro  

Paketlösningen syftar till att skapa ett bättre anpassat utbud som matchar efterfrågan, by-

tesfria resor Sköndal - Högdalen samt bättre plats för övriga linjer vid Hökarängen. 

 

Vändningarna för både linje 143 och 182 i Hökarängen är tidskrävande och tar upp yta som 

bättre behövs för linjerna 172, 173, 803 som går genomgående på Örbyleden. Vidare har 

linje 143 hög belastning på sträckan Högdalen - Älvsjö och låg beläggning på sträckan Hög-

dalen - Hökarängen. 

 

Linje 143 övervägs därför att förlängas från Hökarängen till Sköndalsbro och ersätta linje 

182 som därmed föreslås läggas ned. En omfördelning av resurser medför att det går att 

köra tätare på den hårt belastade sträckan Älvsjö - Högdalen och glesare på sträckan Hög-

dalen - Hökarängen - Sköndalsbro.  

 

Öster om Högdalen föreslås 20-minuterstrafik i högtrafik, övrig tid var 30-minuterstrafik. 

Efter kl 22:00 vänder alla turer i Högdalen. Sköndalsbro föreslås även fortsättningsvis trafi-

keras endast måndag - fredag 06:00-19:00. På sträckan Älvsjö - Högdalen föreslås 10-mi-

nuterstrafik i högtrafik  och var 7:e minut från Högdalen i maxtimmen. 
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Linje 144 Gullmarsplan - Fruängen  

Utbudet på sträckan Fruängen – Älvsjö föreslås justeras på vardagar från 10- till 12/15-mi-

nuterstrafik i högtrafik, samt från 20- till 30-minuterstrafik kl 19:00-21:00. 

 

Paketlösning 

Linje 704 Fruängen – Björnkulla  

Linje 711 Flemmingsbergs stn – Tullinge gymnasium  

Linje 712 (ny linje)  Huddinge stn – Björnkulla  

Linje 713 Tumba stn – Visättra sportcenter  

Linje 726 Fridhemsplan – Tullinge stn  

Syftet med paketlösningen är att ge en bättre trafikförsörjning av Visättra och Björnkulla, 

samt att möjliggöra bättre anslutningar mellan buss och tunnelbana i Fruängen. 

 

Linje 704 styrs idag av passning med främst pendeltåg, på två platser (Huddinge och Fle-

mingsberg). Därutöver har linjen i tredje hand passningskrav till tunnelbanan vid 

Fruängen. Detta är en ekvation som ibland blir omöjlig då det är svårt att tillgodose alla an-

slutningar. Särskilt i Fruängen är detta tydligt. Därför föreslås linjen delas upp i två delar 

vilket bidrar till att bättre passning till spårtrafik kan upprätthållas samtidigt som det med-

för större möjlighet att styra utbudet efter efterfrågan bättre. Linjen föreslås kortas av så 

den trafikerar sträckan Fruängen – Huddinge station. Linjen föreslås få 10-minuterstrafik i 

morgonens maxtimme i stället för dagens 15-minuterstrafik med enstaka förstärkningstu-

rer, vilket ger en jämnare belastning på avgångarna. 

  
 

Linjens södra del, Huddinge station – Björnkulla föreslås trafikeras med en ny linje 712. 

Linjen får ett något lägre utbud jämfört med dagens linje 704, vilket går i takt med efterfrå-

gan på sträckan Huddinge stn - Huddinge sjukhus. På sträckan Huddinge sjukhus - Visättra 

- Björnkulla är efterfrågan större och där kompletteras med linje 713 som enligt förslaget 

förlängs till Björnkulla.  
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För att få till en bra trafikförsörjning av Björnkulla föreslås att linje 713 förlängs och går till 

Björnkulla istället för Visättra sportcenter. Linjen har idag 15- till 30-minuterstrafik men får 

i förslaget 20-minuterstrafik i högtrafik. Genom att linje 712 och 713 får samma turtäthet 

och körväg söder om Flemingsberg kommer belastningen bli jämnare (mindre trängsel och 

färre glest utnyttjade bussar) samtidigt som Björnkulla får ett bättre trafikutbud. 

  
 

För att Visättra sportcenter inte ska bli helt utan trafik föreslås att linje 711 förlängs i båda 

ändarna så att linjen trafikerar Tullinge station-Visättra sportcenter. Visättra sportcenter 

kommer därigenom fortfarande ha busstrafik under de tider 711 trafikerar, dvs måndag - 

fredag. Utanför dessa tider blir närmsta hållplats Visättra som trafikeras av linje 713 och 

712. Linjen föreslås få ett ökat utbud på vardagar vintertid så det blir 20-minuterstrafik. 
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Tänkt trafikeringstid är ca 06:30-09:00 och 14:30-18:00. På sommaren samma trafike-

ringstider men med ca 30-minuterstrafik. Under helger och högsommar trafikeras inte lin-

jen. 

  
Eftersom resandet på linje 726 är lågt söder om Huddinge sjukhus och då linje 711 föreslås 

förlängas söder ut till Tullinge station samt få ett ökat utbud övervägs att linje 726 kortas av 

så den trafikerar Huddinge sjukhus – Fridhemsplan. Körvägen föreslås då också ändras så 

att man når Flemingsbergs station. 

 

Linjen får ett något ökat och omfördelat utbud så det blir 20-minuters trafik hela morgonen 

och eftermiddagen.  

 

Vidare överväger Trafikförvaltningen att  linjen även börja trafikera hållplatserna Söder-

törns högskola, Flemingsbergs station, Vårdkasen, Huddinge gymnasium, Dalkarlsvägen, 

Bäckdalsvägen och Ormkärr. Genom att stanna längs Huddingevägen kan resande vid 

dessa hållplatser få kopplingar till Älvsjö, Västberga, Hornstull och Kungsholmen. Ormkärr 

får också en koppling till Huddinge, vilket de saknar idag.  

   
Så här ser de nya linjesträckningarna ut tillsammans i paketförslaget. 
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Paketlösning 

Linje 709 Huddinge station – Länna handelsplats  

Linje 744 Högdalen – Balingsnäs  

Då Gladö kvarn har vuxit i invånarantal och resandet överstiger vad utbudet på linje 709 

kan hantera föreslås att linje 709 slutar trafikera Gladö kvarn och att i stället linje 744 för-

längs från Balingsnäs till att trafikera Gladö kvarn. Gladö kvarn får därigenom avsevärt 

högre turtäthet.  

 

Gladö kvarn får med linje 744 30-minuterstrafik utom sena kvällar och helgmorgnar då det 

blir 60-minuterstrafik. På sträckan Högdalen - Balingsnäs fortsatt samma trafikutbud, med 

mindre justeringar. 

 

Linje 709 som slutar trafikera Gladö kvarn får ett reducerat utbud, anpassat efter resande-

mängden på den kvarvarande linjesträckningen. Linjen föreslås få fem avgångar per vardag 

i vardera riktning och 3 avgångar i vardera riktning på helger.  
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Linje 710 Skärholmen – Sörskogen  

Då resandet på de kortturer som finns på helger med linje 710 på sträckan Kungens Kurva – 

Skärholmen ryms inom ordinarie trafik föreslås dessa avgångar dras in.  

 

Linje 740 Kungens kurva – Huddinge stn  

Eftersom resandet på de kortturer som finns på helger med linje 740 på Skärholmen - 

Kungens ryms inom ordinarie trafik föreslås dessa avgångar dras in. 

 

Linje 742 Farsta – Huddinge sjh  

De två förstärkningsavgångarna från Skogås C kl 07:06 resp från Vallstigen kl 07:22 före-

slås dras in då resandet ryms inom den ordinarie trafiken.  

 

 Linje 808 Gullmarsplan-Djurgårdsvägen  

Föreslås stanna för av och påstigning på hållplatsen Hanviken på Vendelsövägen i riktning 

mot Gullmarsplan, för att jämna ut belastningen på busslinjer som trafikerar stråket på 

Gudöbroleden. Linjesträckningen påverkas ej utan det är endast ett stopp som tillkommer 

längs befintlig körväg. 
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Paketlösning 

Linje 802 Gullmarsplan-Tyresö C  

Linje 873 Gullmarsplan-Nyfors  

Linje 875 Gullmarsplan-Tyresö kyrka  

Linje 812C Stockholm C-Tyresö C  

Linje 813C Stockholm C -Nyfors  

Linje 815C  Stockholm C -Tyresö kyrka  

Förslaget ger fler direktresor från och till centrala Stockholm och frigör utrymme i Gull-

marsplansterminalen vilket innebär att det går att köra annan trafik dit. 

 

Linjerna 812C, 813C samt 815C övervägs att börja trafikeras även mellan morgon- och efter-

middagsrusningen. Linjerna föreslås trafikera med 30 minuters turtäthet i båda riktningar. 

I samband med detta föreslås linjerna 802, 873 samt 875 glesas ut något under dessa tider. 

Dessa tre linjer övervägs att trafikeras med 20 minuters trafik mot dagens 15 minuters tra-

fik. 

 

Linje 828 Farsta C-Dreviksstrand  

Föreslås att de nattavgångar som trafikeras natt mot lördag - söndag och helgdag på linje 

828 läggs ned i sin helhet pga. lågt resande. 

 
 Stockholm Västerort 

Linje 591 Nattlinje Bro-Stockholm C  

Avgången lördag och söndag från Stockholms central ca 04:20 föreslås dras in på grund av 

lågt resande. 

 

Linje 127 Brommaplan – Nockebyhov  

Trafikeringen på linjen föreslås dras in efter kl. 21:00 alla dagar samt före kl. 10:00 på lör-

dagar och söndagar. 

 

Linje 114 Alvik - Minneberg - Traneberg – Alvik  

Trafikdygnets sista avgång på vardagar och trafikdygnets två sista avgångar natt mot lördag 

och söndag föreslås dras in. 

 

Linje 118 Hallonbergen – Vällingby  

Linjens sista avgång fredag- och lördagsnätter föreslås dras in. 

 

Linje 119 Backlura – spånga station  

Nattrafiken föreslås dras ned med varannan avgång i vardera riktningen fredag- och lör-

dagsnätter. 
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Linje 685 Åkersberga station – Kista C  

Linjens trafikering dagtid samt sista kvällsavgången föreslås dras in. Linjen föreslås endast 

trafikeras morgon- och eftermiddagsrusning. 

 

Linje 612 Kista – Danderyds sjukhus  

Linjen föreslås utökas till att få heldags- och helgtrafik i syfte att erbjuda tvärförbindelser 

för nordostsektorn mellan nya bytespunkten Arninge station och Kista. Linjen föreslås i 

detta förslag att trafikeras med 15-minuterstrafik i rusningstrafik, övrig tid vardagar samt 

helger med 30-minuterstrafik. I och med att Arninge station planeras öppnas i december 

bedöms att sträckan Arninge – Danderyds sjukhus på linje 612 inte längre behövs då den i 

princip går parallellt med Roslagsbanan. Området har Roslagsbanan, motorvägsbussar, 

linje 629 och linje 608 för resor mot innerstaden. 

  
 

Linje 129 Solna C – Brommaplan  

Linjens nattavgångar föreslås dras in. 

 

Linje 540 Tensta C – Universitetet  

Linjens nattavgångar föreslås dras in på sträckan Ulriksdals station – Universitetet. 

 

Linje 514 Spånga station – Sollentuna station  

Linjens nattavgångar föreslås dras in. 
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Linje 686 Kista centrum-Norrtälje  

Föreslås läggas ned i sin helhet då den nya Arninge station tas i bruk. Resande från Norr-

tälje och Rimbo får då goda omstigningsmöjligheter i Arninge station till och från Kista 

större delen av dygnet. 

 
 Sundbyberg 

Linje 118 Hallonbergen – Vällingby  

Linjens sista avgång fredag- och lördagsnätter föreslås dras in. 

 

Linje 515 Odenplan – Sundbybergs station  

Linjens trafikering på helger föreslås ändras. På lördagar föreslås linjen trafikeras med 15-

minuterstrafik från kl. 11:00 istället för 08:00 samt så föreslås trafikeringen avslutas 21:00 

istället för 22:00. På söndagar föreslås linjen trafikeras med 15-minuterstrafik från kl. 11:00 

istället för 09:30 samt så föreslås trafikeringen avslutas 18:00 istället för 22:00. 

 

Linje 129 Solna C – Brommaplan  

Linjens nattavgångar föreslås dras in. 

 

Linje 540 Tensta C – Universitetet  

Linjens nattavgångar föreslås dras in på sträckan Ulriksdals station – Universitetet. 
 

Linje 591 Nattlinje Bro-Stockholm C  
Avgången lördag och söndag från Stockholms central ca 04:20 föreslås dras in på grund av 
lågt resande. 
 

 Södertälje 

Paketlösning 
Linje 751 Hovtorp-Ritorp  

Linje 754 Geneta-Pershagen  

Linje 787 Södertälje C-Överenhörna  

Hållplatsen Linnegatan föreslås dras in i båda riktningar då den har få på/avstigande per 

dag. På så viss snabbas linje 751 upp detta berör även en avgång vardera på linjerna 754 och 

787. 
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Linje 758 Geneta-Östertälje station  

Föreslås snabbas upp genom att inte längre stanna på hållplatsen Fritidsvägen mot Söder-

täljecentrum, närmsta hållplats är Gymnastikvägen som ligger på ett avstånd av 150 meter 

från Fritidsvägen. 

 

Linje 758 Geneta-Östertälje station  

Natt mot lördag-söndag: Avgången ca 01:18 från Scania rinken till Södertälje C föreslås dras 

in pga. låg belastning. 

 

Linje 759 Glasberga-Astra backen  

Natt mot lördag-söndag: Avgången ca 01:53 från Astrabacken-Glasberga föreslås dras in 

dras in pga. låg belastning. 

 

Linje 780 och 780X Nykvarn-Södertälje centrum  

Trafiken föreslås reduceras med följande avgångar pga. lågt resande. 

M-F:  

780: Avgången 4.59  från Bärvägen.  

780X: Avgången 19.44 från Södertälje C.  

780: Avgången 01.12 från Södertälje C körs enbart natt mot lördag och söndag. 

                              

Lördagar:  

780: Avgången 05.45 från Bärvägen. 

780X: Avgångarna 08.18 och 13.29 från Bärvägen. 
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Söndagar:  

780: Avgången 05.45 från Bärvägen. 

 

Linje 784 Södertälje C-Norrvrå  

Natt mot lör-sön: Avgången ca 02:12 och 02:40 från Järna föreslås dras in dras in pga. låg 

belastning. 
 
 Tyresö 

Linje 808 Gullmarsplan-Djurgårdsvägen  

Föreslås stanna för av och påstigning på hållplatsen Hanviken på Vendelsövägen i riktning 

mot Gullmarsplan, för att jämna ut belastningen på busslinjer som trafikerar stråket på 

Gudöbroleden. Linjesträckningen påverkas ej utan det är endast ett stopp som tillkommer 

längs befintlig körväg. 

 

Paketlösning 

Linje 802 Gullmarsplan-Tyresö C (HANTYÖ2208). 

Linje 873 Gullmarsplan-Nyfors (HANTYÖ2208). 

Linje 875 Gullmarsplan-Tyresö kyrka (HANTYÖ2208). 

Linje 812C Stockholm C-Tyresö C  

Linje 813C Stockholm C -Nyfors  

 

Linje 815C  Stockholm C -Tyresö kyrka  

Förslaget ger fler direktresor från och till centrala Stockholm och frigör utrymme i Gull-

marsplansterminalen vilket innebär att det går att köra annan trafik dit. 

 

Linjerna 812C, 813C samt 815C övervägs att börja trafikeras även mellan morgon- och efter-

middagsrusningen. Linjerna föreslås trafikera med 30 minuters turtäthet i båda riktningar. 

I samband med detta föreslås linjerna 802, 873 samt 875 glesas ut något under dessa tider. 

Dessa tre linjer övervägs att trafikeras med 20 minuters trafik mot dagens 15 minuters tra-

fik. 

 

Linje 820 Trollbäcken-Skällsättra-Trollbäcken  

Linjen föreslås läggas ned i sin helhet då den har lågt resande och en otydlig uppgift. 

 

Linje 824 Handen station-Tyresö strand  

Föreslås att avgångarna kl. 00:27 från Tyresö strand, avgångarna kl. 01:30 och 02:30 från 

Tyresö C samt turen kl. 01:31 från Handens station natt mot lördag-söndag dras in. Av-

gången 01:30 ersätts med en ny avgång på linje 819 kl. 01.10 från Tyresö C till Trollbäckens 

C. 

 

 

230



 

 

 

  
87(114
) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 

  
 

PM 
2021-03-12  

 

Diarienummer 

TN 2020-1386 
 

  Infosäk. klass 

K1 (Öppen) 
 

      

 Täby 

Paketlösning 

Linje 615 Täby C – Kulla vägskäl  

Linje 683 Åkersberga stn – Danderyds sjukhus  

För att anpassa busstrafiken till nya Arninge station föreslås linje 615 trafikera Arninge stat-

ion vilket möjliggör byten till Roslagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

Linje 615 föreslås samtidigt förkortas med sträckan Arninge – Kulla vägskäl, ny linjesträck-

ning blir Täby C – Arninge station. Linjen föreslås få högre turtäthet. En avgång på sträckan 

Arninge - Ullna strand (Norrtorpsvägen) föreslås tillkomma för anslutning från Stock-

holmståget ca. 01:00. Trafikeringen på sträckan Arninge – Kulla vägskäl övertas av linje 

683, som förlängs från Kulla vägskäl via Rydbo till Arninge station. Alla turer planeras gå 

till Arninge station vilket innebär att dagens turer till/från Danderyds sjukhus ersätts med 

turer till/från Arninge. Trafikeringen på linje 683 föreslås prioritera passning med tåg i rus-

ningsriktningen vid Arninge och Rydbo samt så föreslås utökade avgångar kvällstid alla da-

gar. 
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Linje 612 Kista – Danderyds sjukhus  

Linjen föreslås utökas till att få heldags- och helgtrafik i syfte att erbjuda tvärförbindelser 

för nordostsektorn mellan nya bytespunkten Arninge station och Kista. Linjen föreslås i 

detta förslag att trafikeras med 15-minuterstrafik i rusningstrafik, övrig tid vardagar samt 

helger med 30-minuterstrafik. I och med att Arninge station planeras öppnas i december 

bedöms att sträckan Arninge – Danderyds sjukhus på linje 612 inte längre behövs då den i 

princip går parallellt med Roslagsbanan. Området har Roslagsbanan, motorvägsbussar, 

linje 629 och linje 608 för resor mot innerstaden. 

  

 

232



 

 

 

  
89(114
) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 

  
 

PM 
2021-03-12  

 

Diarienummer 

TN 2020-1386 
 

  Infosäk. klass 

K1 (Öppen) 
 

      

 

Linje 624 Danderyds sjukhus – Åkersberga station  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

Linje 624C Stockholm (Humlegården) – Åkersberga  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

Linje 625 Danderyds sjukhus-Söderhall   

Linjen föreslås kortas när den nya Arninge station öppnas. Linjen föreslås få ny sträckning 

Arninge station-Angarn-Söderhall. Vid den nya stationen i Arninge finns det goda möjlighet 

att byta till Roslagsbanan till och från Täby/Stockholm och bussar mot bland annat Vallen-

tuna, Vaxholm och Kista. 

 
 

Linje 626 Danderyds sjukhus – Ljusterö  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

Linje 628 Danderyds sjukhus – Margretelund  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 
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Linje 628 C Danderyds sjukhus – Margretelunds centrum  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

Linje 639 Stockholm-Hallstavik  

Föreslås börja trafikera via nya Arninge station. Vid Arninge station finns det möjlighet att 

byta till Roslagsbanan och bussar mot bland annat Vallentuna, Vaxholm och Kista. 

 

Paketlösning 

Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Vaxholm (Söderhamnsplan)  

Linje 670X Stockholm (Tekniska högskolan) - Vaxholm (Söderhamnsplan)  

Linje 670 föreslås trafikera nya Arninge station för bytesmöjligheter till Roslagsbanan och 

övriga busslinjer som trafikerar stationen, exempelvis mot Kista och Norrtälje. Avgångarna 

00.14 från Vaxholm samt 01.10 från Tekniska högskolan föreslås dras in natt mot måndag-

fredag. Stoppet vid Arninge station innebär något längre resandetid för genomgående resor 

till/från Stockholm vilket avses kompenseras med ny linje, 670X, som endast trafikeras i 

rusningen och inte trafikerar Arninge station. 
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Linje 676 Stockholm-Norrtälje  

Linjen föreslås börja trafikera via nya Arninge station. Vid Arninge station finns det möjlig-

het att byta till Roslagsbanan och bussar mot bland annat Vallentuna, Vaxholm och Kista. 

Den föreslagna förändringen gäller ej snabbuss 676X. 

 

Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

 
 

Linje 699 Tekniska högskolan – Vaxholm (Söderhamnsplan)  

Linjen föreslås trafikera Arninge station. 

 

Linje 694 Danderyds sjukhus – Margretelund – Danderyds sjukhus  

Linjen föreslås trafikera Arninge station. 

 

Linje 685 Åkersberga station – Kista C  

Linjens trafikering dagtid samt sista kvällsavgången föreslås dras in. Linjen föreslås endast 

trafikeras morgon- och eftermiddagsrusning. 

 

Linje 696 Stockholm-Norrtälje  

Föreslås börja trafikera via nya Arninge station. 
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Linje 698 (Odenplan -) Danderyds sjukhus – Österskärs station  

I syfte att möjliggöra byten vid Arninge station samt att linjen ej behöver skaftköra från 

Vaxholmsvägen via Rydbo och åter till Vaxholmsvägen föreslås linjen från Danderyd gå via 

E18 fram till Arninge stations motorvägshållplats för att därmed svänga av vid Arninge 

norra mot Rydbo. Från Rydbo är sträckan oförändrad. Avgången 01.48 natt mot måndag - 

fredag från Danderyds sjukhus föreslås dras in. 

 

 
 

Linje 627 Kista C – Åkerby industriområde  

Linjen föreslås sluta trafikera sträckan Täby C – Åkerby industriområde och få ny ändhåll-

plats Täby C. Resenärer från/till Åkerby industriområde hänvisas till Galoppfältet eller Ke-

mistvägen. 
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Linje 617 Täby C – Hägernäs – Täby C  

Linjen föreslås få färre avgångar vardagkvällar, övergång till 60-minuterstrafik föreslås ske 

vid 20:00. 

 

Linje 619 Täby C – Näsbypark – Täby C  

Linje 619 föreslås få utökad turtäthet kvällstid. 

 

Linje 610 Danderyds sjukhus – Rosengården  

Linjen föreslås få färre avgångar natt mot fredag och lördag, avgångarna från Danderyd 

02:27 och 03:27 föreslås dras in. 

 
 Upplands- Bro 

Paketlösning 

Linje 556 Bro centrum – Smidö - Ådö  

Föreslås utökas med tre extra avgångar i rusningstrafik för att skapa bättre trafik från/till 

nybyggnationsområdet Tegelhagen. 

 

Linje 558 Kungsängens station – Brunna ind. – Livgardet – Håtuna  

Föreslås få förlängd linjesträckning i Brunna industriområde för att bättre täcka upp den 

expanderande delen av industriområdet samt en extra avgång tidig fm. Linjen föreslås 

också få en extra tur till Håtuna på kvällstid. 
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 Upplands Väsby 

Linje 524 Arninge (Kundvägen)-Upplands Väsby station  

Föreslås förlängas till nya Arninge station från Kundvägen. 

Vid Arninge station finns det möjlighet att byta till Roslagsbanan och bussar mot bland 

annat Norrtälje och Vaxholm.  

 
 

Paketlösning 

Linje 524 Arninge (Kundvägen)-Upplands Väsby station  

Linje 529 Rotebro station-Bollstanäs  

Linje 531 Upplands Väsby station-Brunnby Vik  

Linje 533 Upplands Väsby station-Rotebro  

Linje 534 Upplands Väsby station-Breddenskolan  

Linje 535 Upplands Väsby station västra-Runby- Upplands Väsby station 

västra  

Linje 536 Upplands Väsby station-Bollstanäs  

Linje 539 Upplands Väsby station-Fresta  

Linje 545 Upplands Väsby station-Bollstanäs  

Linje 545X ny snabbuss variant av 545  

Linje 560 Upplands Väsby station-Jakobsberg  

Linje 560X ny snabbuss variant av 560  

Linje 565 Sergels Torg-Brunnby Vik 

Linje 565X Cityterminalen-Johanneslund  

Linje 566 Upplands Väsby station-Bollstanäs  

Linje 568 Upplands Väsby station-Löwenströmska sjukhuset  
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Huvudanledningen till förslaget är att göra linjenätet i Upplands Väsby mer tydligt och 

snabba upp linjer med regional karaktär samt omfördela trafik som är parallellgående 

med pendeltåget till/från Stockholm. Pendeltåget till Stockholm kör idag större delen av 

dygnet i 7,5-minuterstrafik och levererar med en hög punktlighet. Genom att omfördela 

parallellgående busstrafik och köra den lokalt i Upplands Väsby, samt införa en föresla-

gen ny snabbgående tvärförbindelse är förhoppningen att få en mer tillförlitlig trafik med 

högt turutbud.   

 

Linje 524 föreslås få en ny linjesträckning lokalt i Upplands Väsby, längs Stockholmsvä-

gen och Väsbyvägen direkt till stationen istället för att trafikera centrala Upplands Väsby. 

En ny hållplats på Väsbyvägen ungefär i höjd med Tetorpsvägen föreslås. 

 

 
 

Linje 529 För att förbättra tillgängligheten till Rotsunda torg Föreslås linjen få en ny lin-

jesträckning genom att trafikera via Rotsunda torg istället för Bollstanäsvägen. 
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Linje 531 turtätheten på linjen föreslås ökas till 4-8 avgångar i timmen i rusningsrikt-

ningen. Tillkommande avgångar ersätter linje 565 och ger passning till fler pendeltåg, vil-

ket möjliggör snabbare resor Brunnby-Vik- centrala Stockholm. 

 

Linje 533 och 534 föreslås få anpassat turutbud så att de saxas, vilket ger 15 minuters 

trafik dagtid och 30 minuters trafik kvällstid på gemensamma sträckor. 

 

Linje 534 föreslås ta över linje 560s lokala funktion genom att förlängas och trafikera 

sträckan Bredden - Rotebro station. 

 
 

Linje 535 föreslås endast trafikeras i rusningstrafik med anpassning till skoltider. Linje 

536 och 560X tar över trafikförsörjninguppgiften i området Eds Allé och Njursta. 
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Linje 536 föreslås få en ny linjesträckning längs Bredden västra istället för Bredden 

norra. Efter Upplands Väsby station förlängs linjen till Njursta industriområde och Eds 

Allé. På delsträckan Bollstanäs - Bredden - Upplands Väsby station ökas turtätheten till 

upp till 7,5 minuters trafik i rusningsriktningen mellan Bredden och Upplands Väsby 

station. 

 
 

Linje 539 föreslås läggs ned utbudet föreslås föras över till linje 545 som får samma lin-

jesträckning och turutbud som befintliga linje 539.  

 
 

 

Linje 545 föreslås få en ny linjesträckning längs trafikplats Glädjen och Vilundaparken. 

Linjen föreslås få en ökad turtäthet. Linjen ersätter linje 539. 
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En ny snabbusslinje föreslås linje 545X som trafikeras i rusningstrafik. Ger snabbare för-

bindelser mellan Fresta och Upplands Väsby station. Följande hållplatser planeras att 

trafikeras: 

Upplands Väsby station - Lindhemsvägen - Tolanvägen - Carlslund  - Hästhagen - Fresta-

dalen - Pepparbodavägen - Älvhagsvägen - Fresta kyrka - Fresta gård - Cedernäsvägen - 

Länsmansvägen - Harby - Fresta prästgård - Bollstanäs skola. 
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Linje 560 som är en linje där många resenärer åker långa resor föreslås få en snabbare 

linjesträckning mellan Upplands Väsby station - Bredden och Rotebro station. Linjen fö-

reslås ta över linje 566 trafikuppgift på sträckan Upplands Väsby station-Bredden norra.  
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Linje 560X föreslås blir en ny snabbtvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Kall-

häll. Planeras att trafikeras i rusningstrafik. Följande hållplatser föreslås trafikeras med 

denna nya linje: Upplands Väsby station, Optimusvägen, Edsvägen, Edsparken, Söderby, 

Katrinedal, Gokartvägen, McDona 

lds, Rättaren, Kolarängsvägen, Turbingränd,Metallvägen, Kärnmakargränd och Kallhälls 

station.  
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Linje 562 

Linjen får ett utökat turutbud, så att linjen kommer att trafikeras större delen av dygnet. 

Ett önskemål har framförts till Upplands Väsby kommun om att få till en ny hållplats 

norr om Upplands Väsby station västra (Åvägen). Dessutom kommer antalet avgångar att 

öka i morgon- och eftermiddagsrusningen, som en del av överflyttningen av produktion 

från linje 565.  

 

Linje 565 och 565X. Dagens utbud på linje 565 och 565X är anpassad till trängselskat-

ten som infördes 2005 för att avlasta pendeltåget. Idag körs pendeltåget med en hög 

punktlighet i 7 ½ minuters trafik. Då linje 565s uppgift har flyttats över till pendeltåget 

och linjen har stora regularitets problem på E4:an föreslås resurserna flyttas om till 

andra linjer i Upplands Väsby kommun. Som gör att det blir bättre tidshållning och fler 

avgångar för kommunens invånare. Linjerna 531, 536, 562 och 568 får utökad trafik för 

att kompensera trafiken på linje 565, 565X. Samt en ny snabb tvärförbindelse linje 560X 

Kallhäll-Upplands Väsby föreslås. 
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Linje 566 föreslås läggs ner, produktionen flyttas till linje 536 och 560. Linje 560 tar 

över hela sträckan mellan Upplands Väsby station och Bredden Norra. Mellan Bredden 

Norra och Bredden Västra kommer linje 536 att ta över trafikuppgiften. 
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Linje 568 föreslås få utökad trafik under eftermiddagsrusning pga. positiv resandeutveckl-

ing och ökad efterfrågan i samband med omfördelningen av 565/565X produktion. 

 
 Vallentuna 

Linje 625 Danderyds sjukhus-Söderhall  

Linjen föreslås kortas när den nya Arninge station öppnas. Linjen föreslås få ny sträck-

ning Arninge station-Angarn-Söderhall. Vid den nya stationen i Arninge finns det goda 

möjlighet att byta till Roslagsbanan till och från Täby/Stockholm och bussar mot bland 

annat Vallentuna, Vaxholm och Kista. 
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Linje 639 Stockholm-Hallstavik  

Föreslås börja trafikera via nya Arninge station. Vid Arninge station finns det möjlighet 

att byta till Roslagsbanan och bussar mot bland annat Vallentuna, Vaxholm och Kista. 

 

Linje 639 Stockholm-Hallstavik  

Avgången 01:20 från Söderhall till Rimbo natt mot måndag-fredag föreslås dras in då den 

har mycket få resande. 
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Linje 660 Vallentuna-Ormsta-Vallentuna 

Ny linjesträckning föreslås som ersätter ringlinjerna 660H och 660V. Linjen startar i 

Gustavslund som tidigare inte har haft någon linjetrafik och körs via Hagaskolan- Vallen-

tuna centrum- västra delarna av Vallentuna till Östra Ormsta. Linjen föreslås köras med 

samma regularitet och öppettider som 660H och 660V. 

 
 

Linje 664 Vallentuna station-Uthamra  

Linjen föreslås glesas ut till 60 minuterstrafik i rusningen istället för 30 minuterstrafik. Lin-

jen slutar trafikera efter ca kl 19:00 måndag-fredag. Samt nya öppetider lördag och söndag 

ca 10:00-18:00 

 

Linje 676 Stockholm-Norrtälje  

Linjen föreslås börja trafikera via nya Arninge station. Vid Arninge station finns det möjlig-

het att byta till Roslagsbanan och bussar mot bland annat Vallentuna, Vaxholm och Kista. 

Den föreslagna förändringen gäller ej snabbuss 676X. 

 

Linje 686 Kista centrum-Norrtälje 

Föreslås läggas ned i sin helhet då den nya Arninge station tas i bruk. Resande från Norr-

tälje och Rimbo får då goda omstigningsmöjligheter i Arninge station till och från Kista 

större delen av dygnet. 

 

Linje 696 Stockholm-Norrtälje  

Föreslås börja trafikera via nya Arninge station. 

 

Linje 610 Danderyds sjukhus – Rosengården  

249



 

 

 

  
106(11
4) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 

  
 

PM 
2021-03-12  

 

Diarienummer 

TN 2020-1386 
 

  Infosäk. klass 

K1 (Öppen) 
 

      

Linjen föreslås få färre avgångar natt mot fredag och lördag, avgångarna från Danderyd 

02:27 och 03:27 föreslås dras in. 

 
 Vaxholm 

Paketlösning 

Linje 615 Täby C – Kulla vägskäl  

Linje 683 Åkersberga stn – Danderyds sjukhus  

För att anpassa busstrafiken till nya Arninge station föreslås linje 615 trafikera Arninge stat-

ion vilket möjliggör byten till Roslagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

Linje 615 föreslås samtidigt förkortas med sträckan Arninge – Kulla vägskäl, ny linjesträck-

ning blir Täby C – Arninge station. Linjen föreslås få högre turtäthet. En avgång på sträckan 

Arninge - Ullna strand (Norrtorpsvägen) föreslås tillkomma för anslutning från Stock-

holmståget ca. 01:00. Trafikeringen på sträckan Arninge – Kulla vägskäl övertas av linje 

683, som förlängs från Kulla vägskäl via Rydbo till Arninge station. Alla turer planeras gå 

till Arninge station vilket innebär att dagens turer till/från Danderyds sjukhus ersätts med 

turer till/från Arninge. Trafikeringen på linje 683 föreslås prioritera passning med tåg i rus-

ningsriktningen vid Arninge och Rydbo samt så föreslås utökade avgångar kvällstid alla da-

gar. 
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Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 
 

Linje 699 Tekniska högskolan – Vaxholm (Söderhamnsplan)  

Linjen föreslås trafikera Arninge station. 

 

Linje 681 Kulla vägskäl – Vaxholm (Söderhamnsplan)  

Linjen föreslås kortas av och enbart trafikera sträckan Bogesunds gård – Vaxholm (Söder-

hamnsplan). Under sommartidtabell förlängs linjen till Golfbanan. Linjen föreslås även 

snabbas upp inom Vaxholm, hållplatserna Norrbergsskolan, Församlingsgården samt vink-

hållplatser dras in. 
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 Värmdö 

Paketlösning 

Linje 420 Slussen – Gustavsbergs C  

Linje 410 Slussen – Saltängen  

Linje 413 Slussen – Talludden 

Linje 414 Slussen – Tollare – Orminge C  

Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  

För att skapa bättre förbindelser mellan Gustavsberg och centrala Nacka och Sickla med 

köpcentrum och koppling till Tvär- och Saltsjöbanorna samt då linje 425 föreslås trafikeras 

i högtrafikens rusningsriktning föreslår Trafikförvaltningen att linje 420 trafikeras dubbel-

riktat var 30:e minut under vardagar ca kl 06:00-20:00 i stället för som idag i rusningsrikt-

ningen under rusningen.  

 

Om trafiken på linje 420 utökas, utökas även det totala utbudet på sträckan Slussen - Ek-

torp C. Denna sträcka är inte i behov av utökad trafik varför vissa avgångar på linjerna 410, 

413, 414 och 422 omvandlas till linje 420 för att inte köra mer trafik än idag längs Värmdö-

vägen på sträckan Slussen - Ektorp C. 

 

Paketlösning  

Linje 423 Medborgarplatsen – Gustavsbergs Lugnet  

Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  

Linje 425 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  

Detta paket förutsätter även att paketet avseende linjerna 71, 403 och 465 genomförs.  

 

För att bättre trafikförsörja Farsta slott, Gustavsbergs hamn, Munkmora och Lugnet med en 

bytesfri motorvägsförbindelse till och från Stockholm föreslås en omfördelning av resurser  

från linje 422 och 425 till linje 423 så att linje 423 kan trafikeras dubbelriktat vardagar ca kl 
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06:00-21:00 och helger 10:00-18:00, istället för som idag i rusningsriktningen under rus-

ningen på vardagar. Linjen föreslås även trafikera Slussenterminalen i stället för som idag 

till Medborgarplatsen. Detta eftersom infrastrukturen kring Medborgarplatsen inte medger 

dubbelriktad trafik.  

 

Då linje 423 enligt förslaget får ett ökat utbud kan linje 422 kortas av till Gustavsberg C 

istället för att gå till Lugnet under de tider linje 423 trafikeras.  

 

Även linje 425 kan då få ett minskat utbud så den bara trafikeras i högtrafikens rusnings-

riktning. På morgonen oförändrad turtäthet, på eftermiddagen körs 20-minuterstrafik sam-

ordnat med linje 423, så att det blir 10-minuterstrafik Slussen - Gustavsberg Lugnet. Att 

föra över heldagstrafikeringen från linje 425 till 423 ger en bättre yttäckning och en bättre 

trafiklösning i Gustavsbergsområdet i stort. 

 

 
 

 

Linje 428 Gustavsbergs C – Björkviks brygga  

Linje 429 Gustavsbergs C – Idalen  

Linje 430 Gustavsbergs C – Eknäs brygga  

Linje 467 Gustavsbergs C – Hålludden  

Om förslaget att utöka trafiken på linje 423 genomförs föreslås att linje 428, 429, 430 och 

467 får genare linjesträckning Gustavsberg C – Värmdö marknad. Linjerna föreslås ej 

längre köras via Chamottevägen, Båtvägen, Rättarvägen och Idrottsvägen utan bara gå via 

Gustavsbergs allé. 
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Linje 484 Sickla udde – Mölnvik  

Linjen övervägs läggas ned då linjen inte haft den positiva utveckling som trafikförvalt-
ningen hoppades på vid införandet. 

 

 
 Österåker 

Linje 624 Danderyds sjukhus – Åkersberga station  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

Linje 624C Stockholm (Humlegården) – Åkersberga  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

Linje 626 Danderyds sjukhus – Ljusterö  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 
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Linje 628 Danderyds sjukhus – Margretelund  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

Linje 628 C Danderyds sjukhus – Margretelunds centrum  

Linjen föreslås trafikera den nya hållplatsen Arninge station för bytesmöjligheter till Ro-

slagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

 

Linje 694 Danderyds sjukhus – Margretelund – Danderyds sjukhus  

Linjen föreslås trafikera Arninge station. 

 

Paketlösning 

Linje 615 Täby C – Kulla vägskäl  

Linje 683 Åkersberga stn – Danderyds sjukhus  

För att anpassa busstrafiken till nya Arninge station föreslås linje 615 trafikera Arninge stat-

ion vilket möjliggör byten till Roslagsbanan och övriga busslinjer som trafikerar stationen. 

Linje 615 föreslås samtidigt förkortas med sträckan Arninge – Kulla vägskäl, ny linjesträck-

ning blir Täby C – Arninge station. Linjen föreslås få högre turtäthet. En avgång på sträckan 

Arninge - Ullna strand (Norrtorpsvägen) föreslås tillkomma för anslutning från Stock-

holmståget ca. 01:00. Trafikeringen på sträckan Arninge – Kulla vägskäl övertas av linje 

683, som förlängs från Kulla vägskäl via Rydbo till Arninge station. Alla turer planeras gå 

till Arninge station vilket innebär att dagens turer till/från Danderyds sjukhus ersätts med 

turer till/från Arninge. Trafikeringen på linje 683 föreslås prioritera passning med tåg i rus-

ningsriktningen vid Arninge och Rydbo samt så föreslås utökade avgångar kvällstid alla da-

gar. 
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Linje 685 Åkersberga station – Kista C  

Linjens trafikering dagtid samt sista kvällsavgången föreslås dras in. Linjen föreslås endast 

trafikeras morgon- och eftermiddagsrusning. 

 

Paketlösning 

Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Vaxholm (Söderhamnsplan)  

Linje 670X Stockholm (Tekniska högskolan) - Vaxholm (Söderhamnsplan)  

Linje 670 föreslås trafikera nya Arninge station för bytesmöjligheter till Roslagsbanan och 

övriga busslinjer som trafikerar stationen, exempelvis mot Kista och Norrtälje. Avgångarna 

00.14 från Vaxholm samt 01.10 från Tekniska högskolan föreslås dras in natt mot måndag-

fredag. Stoppet vid Arninge station innebär något längre resandetid för genomgående resor 

till/från Stockholm vilket avses kompenseras med ny linje, 670X, som endast trafikeras i 

rusningen och inte trafikerar Arninge station. 

 
 

256



 

 

 

  
113(11
4) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 

  
 

PM 
2021-03-12  

 

Diarienummer 

TN 2020-1386 
 

  Infosäk. klass 

K1 (Öppen) 
 

      

 
 

Linje 698 (Odenplan -) Danderyds sjukhus – Österskärs station  

I syfte att möjliggöra byten vid Arninge station samt att linjen ej behöver skaftköra från 

Vaxholmsvägen via Rydbo och åter till Vaxholmsvägen föreslås linjen från Danderyd gå via 

E18 fram till Arninge stations motorvägshållplats för att därmed svänga av vid Arninge 

norra mot Rydbo. Från Rydbo är sträckan oförändrad. Avgången 01.48 natt mot måndag - 

fredag från Danderyds sjukhus föreslås dras in. 

 

 
 

Linje 633 Åkersberga station – Margretelunds C – Åkersberga station  

Linjen föreslås få färre avgångar kvällstid, från ca kl. 19 föreslås 60-minuterstrafik istället 

för dagens 30-minuterstrafik. 

 

 

257



 

 

 

  
114(11
4) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 

  
 

PM 
2021-03-12  

 

Diarienummer 

TN 2020-1386 
 

  Infosäk. klass 

K1 (Öppen) 
 

      

Linje 681 Kulla vägskäl – Vaxholm (Söderhamnsplan)  

Linjen föreslås kortas av och enbart trafikera sträckan Bogesunds gård – Vaxholm (Söder-

hamnsplan). Under sommartidtabell förlängs linjen till Golfbanan. Linjen föreslås även 

snabbas upp inom Vaxholm, hållplatserna Norrbergsskolan, Församlingsgården samt vink-

hållplatser dras in. 

 
 

Linje 622 Åkersberga station – Skärgårdsstad  

Linjen föreslås få färre avgångar kvällstid, från ca kl. 19 föreslås 60-minuterstrafik istället 

för dagens 30-minuterstrafik. 

 

Linje 622X Åkersberga station – Skärgårdsstad  

Linjens avgång 01.09 natt mot fredag och lördag föreslås dras in. 

258



 
 

Tjänsteutlåtande 
2021-05-03 

Änr KS 2021/46.315 
1 av 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla parkeringstal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta;  

Motion om flexibla parkeringstal avslås. 

Sammanfattning 
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringstal yrkar: 

● Att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att 
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.  

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads 
parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det 
finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.  

Finansiering 
Stadsbyggnadsförvaltningen har inga utredningsmedel inom befintlig budget. 

Handlingar i ärendet 
Motion (V) gällande flexibla parkeringstal, 2021-03-08 
KF 2021-03-22 § 20 
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Adam Hjort, sbf 

Susanne Edén, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort 
Trafikplanerare 
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     Vänsterpartiet i Vaxholm
________________________________________________________

Motion gällande flexibla parkeringstal
Transportsektorn står idag för ca en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Som 
en del av våra klimatmål ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent till år 2030, 
jämfört med 2010 års nivå. Aktuella prognoser visar att klimatmålen inte kommer att kunna nås 
med nuvarande omställningstakt. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA konstaterar i en 
rapport från 20191 att förnybara drivmedel och energieffektiva fordon inte räcker för att vi ska nå 
klimatmålen utan att trafiken samtidigt måste minska. De konstaterar vidare att stadsplaneringen 
måste gynna en utveckling med mindre och färre fordon.

Ett viktigt kommunalt verktyg för att minska bilåkandet till förmån för andra transportslag är 
parkeringsnormen. Genom att införa en flexibilitet i parkeringsnormen, där byggherrar som 
investerar i hållbara mobilitetslösningar och åtgärder som gynnar hållbart resande inte behöver 
etablera lika många parkeringsplatser, gynnas en kreativ och hållbar stadsutveckling. Det kan 
t.ex. handla om att tillhandahålla laddmöjligheter för elcykel, cykelförråd med service, 
lådcykelpool eller bilpool. Att på detta sätt gynna hållbara mobilitetslösningar leder i sin tur till att 
våra utsläpp av växthusgaser begränsas och att den yta som upptas av parkeringsplatser kan 
minska över tid. Nätverket klimatkommunerna2 tillhandahåller mycket matnyttig information om 
hur flexibla parkeringstal kan användas som ett verktyg i en hållbar stadsplanering.

I kommunens nuvarande översiktsplan, Vaxholm 20303, som antogs av fullmäktige 2013-12-16, 
står redan följande inskrivet: ”I kommande revideringar av parkeringsnormen bör hänsyn även tas
till aspekter som kan minska behovet av antalet parkeringsplatser t.ex. närhet till kollektivtrafik, 
storlek på bostad och möjligheter till samåkning (bilpool).” Även i Mittsamverkans program för 
Vaxholm4 står att ”Bilpooler och lånecykelsystem ska uppmuntras.” Trots detta har 
parkeringsnormen inte uppdaterats sedan 2014.

Vänsterpartiet yrkar 

att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för 
att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Vaxholm 2021-03-06

1 https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-for-klimatet/transportsystem-slutrapport-2019-06-12-id-132097.pdf
2 https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/transporter/planera-for-hallbara-fardmedel-2/flexibla-parkeringstal/
3 https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/oversiktsplan
4 https://www.vaxholm.se/download/18.4d3b1abb170857fa88c35073/1582880792672/CSL-program%202019-

22_rev190510.pdf
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PM-Lokalisering av sjömackar i Vaxholm 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 ”PM-lokalisering av sjömackar i Vaxholm” godkänns. 
 Positivt planbesked (KS 2020-02-06 § 9) avslutas. 
 Stadsbyggnadsförvaltningen får uppdraget att utreda möjlig kompletterande sjömack i Rindö 

hamn. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2020-05-27 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram ”PM - lokalisering av sjömackar i Vaxholm” 

PM:et syftar till att belysa förutsättningarna för sjömackarna och resonera kring lämpliga lokaliseringar i 
Vaxholms stad.  

 Sammanställa de aspekter som påverkar lokalisering av sjömacksverksamhet. 
 Konsekvensbedöma nuvarande lokaliseringar. 
 Identifiera och konsekvensbedöma alternativa lokaliseringar. 
 Lyfta frågor kring prioriteringar mellan olika intressen och behov. 

Befintliga sjömackar, Söderhamnens sjömack och Gulf Kronudden bidrar till den skärgårdsmiljö som är 
en del av Vaxholms identitet. Dessa genererar ett rikt och varierat båtliv vilket är positivt för fast 
boende, sommarboende, besökare samt näringslivet. Sjömackarna ger förutsättning för öbornas 
möjlighet att transportera sig och för friluftsliv med båt. Antalet mackar i skärgården är relativt få och de 
är utspridda över skärgården. Vaxholm har en viktig funktion för många båtresenärer beläget ”halvvägs” 
mellan Sthlm och delar av ytterskärgården. Samtidigt är det farliga verksamheter som ligger mitt i 
stadskärnan kräver visst skyddsavstånd. Verksamheten genererar förstås båttrafik, vilket kan ge effekter 
på trafiksäkerhet på vattnet, exempelvis i ett trångt sund och kan ge omgivningspåverkan exempelvis 
genom buller. 

De befintliga sjömackarna Söderhamnen (Söderhamnens sjömack) och en vid Österhamnen (Gulf 
Kronudden) har bägge tillfälliga lov som gått ut och inte kan förlängas med tidsbegränsat lov. Gulf 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Gunnar Lunnergård 
Sakansvarig planarkitekt 

261



Tjänsteutlåtande 
2021-03-30 

Änr KS 2020/103.212 
2 av 6 

 
 

Kronudden har bygglov från 1973 för delar av verksamheten, medan andra delar har haft ett 
tidsbegränsat bygglov som löpt ut. 

I gällande översiktsplan framförs att Vaxholms stad ser ett stort värde i att även framöver ha två 
sjömackar samtidigt som det i blåplanen står att placeringen av sjömackarna inte är optimal och 
möjligheter till nya placeringar studeras. I programmet för Vaxholms kajer behandlas även frågor som 
kollektivtrafik, bussuppställning och placering av sjömackar men också att lämpliga placeringar av 
befintliga sjömackar behöver studeras med hänsyn både till deras stora betydelse för båtburna besökare 
samt även utifrån behovet av skyddsavstånd kring verksamheterna. 

PM:et beskriver två olika typer av sjömackar, bemannade och obemannade. De i Vaxholms kajer är 
bemannade och lever mycket på merförsäljning medan de obemannade är automatiska och kräver 
ingen platsbunden personal.  

De placeringar som enligt PM:ets matris fått bäst betyg är sådana som bedöms skapa mervärden för 
Vaxholm stad genom stärkt kundunderlag för handel i närheten av centrumbildningar som Vaxholms 
kajer och Rindö hamn. Svårigheterna med en sådan central placering är skyddsavstånd och påverkan på 
omgivningen och två sjömackar i Vaxholms kajer minskar möjligheterna för andra viktiga verksamheter 
inom kajområdet. I riskutredningen som gjorts för programmet för Vaxholms kajer föreslås en 
samlokalisering av sjömackarna för att minska riskerna. Placeringen som väljs får inte hindra 
pendelbåtsförsöket och bör ta höjd för en ökad sjötrafik samt pågående kajrenovering. Även om det till 
synes finns underlag för två sjömackar inom Vaxholms kajer så är bedömningen att det kanske bara 
finns utrymme för en sjömack inom Vaxholms kajer.  

Bakgrund 
Riktlinjer 

I gällande översiktsplan framförs att Vaxholms stad ser ett stort värde i att även framöver ha två 
sjömackar. 

I Vaxholms stads blåplan står att placeringen av sjömackarna inte är optimal och möjligheter till nya 
placeringar studeras. 

I programmet för Vaxholms kajer behandlas även frågor som kollektivtrafik, bussuppställning och 
placering av sjömackar. I arbetet måste lämpliga placeringar av befintliga sjömackar studeras med 
hänsyn både till deras stora betydelse för båtburna besökare samt även utifrån behovet av 
skyddsavstånd kring verksamheterna. 

Sjömacksverksamhet 

Sjömackar i skärgården tillhandahåller bränsle till båtägare, både fastboende, sommarboende och 
besökare. Vissa har öppet året runt, ofta obemannad genom en ”tankautomat” och andra har öppet 
under säsong. Förutom bränsle kan båtägarna ofta tanka renvatten, handla ”båtgrejer”, vissa 
förnödenheter, lättare mat och fika/glass/dricka. Beroende på var macken ligger kan ett tillägg för 
bränslepåfyllning också möjliggöra besök i närliggande butiker, tillfälle att låna en toalett eller en kort 
promenad för övriga resenärer. Lokalisering av en möjlighet att tömma båtlatrin skulle förstärka 
mackens utbud och förbättra möjligheter att lämna latrin och därmed minska föroreningarna av 
båtlatrin i skärgården. I Vaxholms centrum finns två kommersiella sjömackar och på Vaxöns norrsida 

262



Tjänsteutlåtande 
2021-03-30 

Änr KS 2020/103.212 
3 av 6 

 
 

finns ytterligare en. I mellanskärgården finns sjömackar bland annat vid Linanäs, på Grinda och Ingmarsö 
samt på Lidingö vid Torsvik. 

Sjömackarna ger förutsättning för öbornas möjlighet att transportera sig och för friluftsliv med båt. 
Antalet mackar i skärgården är relativt få och de är utspridda över skärgården. Vaxholm har en viktig 
funktion för många båtresenärer beläget ”halvvägs” mellan Sthlm och delar av ytterskärgården.   

Sjömackarna har således en viktig funktion för att möjliggöra ett boende i skärgården och för övriga som 
vill använda båten för rekreation, i arbetet eller på annat sätt. 

Å andra sidan finns det problematiska punkter kring sjömackarnas lokalisering. Hanteringen av bränsle 
är en riskfaktor både vid leverans, via båt eller tankbil, vid förvaring i tankar på macken, vanligen i tankar 
belägna under pontonerna, och vid tankning av kunder. Riskerna innebär att en lokalisering av mack ska 
ske på ett lämpligt skyddsavstånd från känsliga objekt, som bostäder och skolor, och påfyllnad av 
bränsle kan ske antingen via land eller vatten och med hänsyn. Verksamheten genererar förstås 
båttrafik, vilket kan ge effekter på trafiksäkerhet på vattnet, exempelvis i ett trångt sund och kan ge 
omgivningspåverkan exempelvis genom buller. Samtidigt bidrar verksamheten kring en sjömack till liv 
och rörelse och är en viktig del i en levande stadsmiljö. 

Kajrenoveringen 

Projektet Vaxholms kajer kommer att påverka lokaliseringen av sjömacksverksamheterna. Kajerna är i 
behov av renovering. Planering är att rivningen påbörjas under hösten 2021 och byggstart sker våren 
2022, projektet är i ett tidigt skede och att projektet pågår preliminärt till och med 2026 i olika etapper. 
Etappindelningen är preliminär. Planen är att ett byggår är sep-apr, och att ingen byggnation ska pågå 
maj-sep.  

 
Figur 1 – Preliminär etappindelning för projekt Vaxholms kajer 

Renoveringen av etapp 3 bedöms ta 1-2 år. 
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Figur 2 - Preliminär tidplan 

Pendelbåtsförsöket 

Trafikförvaltningen i Region Stockholm beslutade i oktober 2019 att en pendelbåtlinje ska starta på 
försök från Vaxholm till Stockholm. Vaxholm har arbetat hårt för att få till försöket, i konkurrens med 
andra kommuner. Pendelbåtlinjen är nu på plats och går från Rindö i Vaxholm via Ramsö, Tynningö, 
Vaxön, Lidingö och Nacka till Stockholm. Pendelbåtarna ingår i SL-trafiken och på försök under två års tid 
med möjlighet till förlängning ett år. Försöket kan permanentas om det är lyckat.  

Idag finns det sju båtplatser som används av Waxholmsbolaget. Alla används dagtid, fyra används även 
för nattparkering. Pendelbåten lägger i dagsläget till i kajhörnet utanför hotellet och behöver samsas 
med övriga Waxholmsbåtar och Söderhamnens sjömack. 

 
Figur 3 - Placering av de sju båtplatser som används av Waxholmsbolaget. Pendelbåtsförsöket ska få plats inom gula ringen och 
pendelbåten lägger i dagsläget till i kajhörnet utanför hotellet.  

Blidösundsbolaget som driver båttrafiken idag bedömer att det går att få plats med alla båtlinjer och 
Söderhamnens sjömack, men att kapaciteten är nådd under högsäsong. Det innebär till exempel att om 

SL
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pendelbåtsförsöket faller väl ut men kräver större yta så kommer annan båtlinjetrafik eller båtmacken 
att behöva hitta annan lokalisering. 

Kopplingen mellan kollektivtrafiken på vatten och land är viktig för att bland annat minska restiden och 
bidra till smidiga byten. Replipunkt Vaxholm utgör en viktig bytespunkt och är utpekad i RUFS 2050. 

Ärendebeskrivning 
Två sjömacksverksamheter drivs i anslutning till stadskärnan i Vaxholm – en vid Söderhamnen 
(Söderhamnens sjömack) och en vid Österhamnen (Gulf Kronudden). 

Söderhamnens sjömack har ett tidsbegränsat bygglov som inte kan förlängas då maxgränsen på 15 år 
har gått.  

Gulf Kronudden har bygglov från 1973 för delar av verksamheten, medan andra delar har haft ett 
tidsbegränsat bygglov som löpt ut. 

Kommunstyrelsen beslutade (2019-05-02) att påbörja ett reinvesteringsprojekt för Vaxolms kajer. 
Projektet för kajrenoveringen pågår och ser i skrivande stund ut att påverka Söderhamnens sjömack 
under etapp 3.  

Kommunstyrelsen beslutade (2020-02-06 § 9) att ge positivt planbesked för ny detaljplan för 
Söderhamnens sjömack. 

Trafikförvaltningen i Region Stockholm beslutade i oktober 2019 att en pendelbåtlinje ska starta på 
försök från Vaxholm till Stockholm. Försöket är nu på plats. 

Bedömning 
De placeringar som enligt PM:ets matris fått bäst betyg är sådana som bedöms skapa mervärden för 
Vaxholm stad genom stärkt kundunderlag för handel i närheten av centrumbildningar som Vaxholms 
kajer och Rindö hamn. Svårigheterna med en sådan central placering är skyddsavstånd och påverkan på 
omgivningen och två sjömackar i Vaxholms kajer minskar möjligheterna för andra viktiga verksamheter 
inom kajområdet. I riskutredningen som gjorts för programmet för Vaxholms kajer föreslås en 
samlokalisering av sjömackarna för att minska riskerna. Placeringen som väljs får inte hindra 
pendelbåtsförsöket och bör ta höjd för en ökad sjötrafik samt pågående kajrenovering. Även om det till 
synes finns underlag för två sjömackar inom Vaxholms kajer så är bedömningen att det kanske bara 
finns utrymme för en sjömack inom Vaxholms kajer. 

Nästa steg: 

 Det positiva planbeskedet (KS 2020-02-06 § 9) avslutas. 
 

 Möjligheterna för permanent bygglov eller tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär inom 
de två detaljplanerna för Vaxholms kajer kan prövas med förslagsvis förhandsbesked mot de 
avvikelser som medges enligt 9 kap § 31 C efter att genomförandetiden gått ut. Det som 
talar mot detta är om avvikelsen begränsar någon rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen, och om avvikelsen innebär att verksamheten medför betydande 
miljöpåverkan. Detta behöver studeras vidare. 
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 Ska ny detaljplan tas fram framöver behöver finansieringen lösas. I dagsläget bedöms det 
inte finnas någon verksamhetsutövare som vill eller kan ta plankostnaden. 
 

 Under kajrenoveringens etapp 3 behöver Söderhamnens sjömack omlokaliseras. 
Sjömacksägaren har uppgett att de har studerat en alternativ placering i Österåkers 
kommun under kajrenoveringen. 

 
 Stadsbyggnadsförvaltningen ser över möjligheten att utreda kompletterande sjömack i 

Rindö hamn. 

Måluppfyllelse 
Livsmiljö – Genom att lokalisera sjömackarna på strategiska platser möjliggörs ett funktionellt 
skärgårdsliv för boende och besökare.  

Kvalitet – Genom att utreda förutsättningarna för sjömackar i Vaxholm kan vi trygga en långsiktig lösning 
för sjömackar. 

Ekonomi – PM:et betonar vikten av att sjömackar fortsatt ska lokaliseras så det gynnar både båtlivet, 
näringslivet. 

Finansiering 
PM-Lokalisering av sjömackar har finansierats inom kommunstyrelsens ram. 

Förslagets konsekvenser 
Förslaget innebär bland annat att: 

 Det positiva planbeskedet (KS 2020-02-06 § 9) avslutas. 
 Stadsbyggnadsförvaltningen får uppdraget att utreda möjlig kompletterande sjömack inom 

Rindö hamn. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-30 

PM-Lokalisering av sjömackar i Vaxholm, 2021-03-30 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Tekniska enheten: tekenh@vaxholm.se, Bygglov- och Gis-enheten: 

bygglov@vaxholm.se, Planenheten: plan@vaxholm.se
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1. Inledning 

Sjömackar i skärgården tillhandahåller bränsle till båtägare, både fastboende, sommarboende och 
besökare. Vissa har öppet året runt, ofta obemannad genom en ”tankautomat” och andra har öppet 
under säsong. Förutom bränsle kan båtägarna ofta tanka renvatten, handla ”båtgrejer”, vissa 
förnödenheter, lättare mat och fika/glass/dricka. Beroende på var macken ligger kan ett tillägg för 
bränslepåfyllning också möjliggöra besök i närliggande butiker, tillfälle att låna en toalett eller en kort 
promenad för övriga resenärer. Lokalisering av en möjlighet att tömma båtlatrin skulle förstärka 
mackens utbud och förbättra möjligheter att lämna latrin och därmed minska föroreningarna av 
båtlatrin i skärgården. I Vaxholms centrum finns två kommersiella sjömackar och på Vaxöns norrsida 
finns ytterligare en. I mellanskärgården finns sjömackar bland annat vid Linanäs, på Grinda och Ingmarsö 
samt på Lidingö vid Torsvik. 

Sjömackarna ger förutsättning för öbornas möjlighet att transportera sig och för friluftsliv med båt. 
Antalet mackar i skärgården är relativt få och de är utspridda över skärgården. Vaxholm har en viktig 
funktion för många båtresenärer beläget ”halvvägs” mellan Sthlm och delar av ytterskärgården.   

Sjömackarna har således en viktig funktion för att möjliggöra ett boende i skärgården och för övriga som 
vill använda båten för rekreation, i arbetet eller på annat sätt. 

Å andra sidan finns det problematiska punkter kring sjömackarnas lokalisering. Hanteringen av bränsle 
är en riskfaktor både vid leverans, via båt eller tankbil, vid förvaring i tankar på macken, vanligen i tankar 
belägna under pontonerna, och vid tankning av kunder. Riskerna innebär att en lokalisering av mack ska 
ske på ett lämpligt skyddsavstånd från känsliga objekt, som bostäder och skolor, och påfyllnad av 
bränsle kan ske antingen via land eller vatten och med hänsyn. Verksamheten genererar förstås 
båttrafik, vilket kan ge effekter på trafiksäkerhet på vattnet, t ex i ett trångt sund och kan ge 
omgivningspåverkan t ex genom buller. Samtidigt bidrar verksamheten kring en sjömack till liv och 
rörelse och är en viktig del i en levande stadsmiljö. 

2. Syfte 

Detta PM syftar till att belysa förutsättningarna för sjömackarna och resonera kring lämpliga 
lokaliseringar i Vaxholms stad.  

 Sammanställa de aspekter som påverkar lokalisering av sjömacksverksamhet. 
 Konsekvensbedöma nuvarande lokaliseringar. 
 Identifiera och konsekvensbedöma alternativa lokaliseringar. 
 Lyfta frågor kring prioriteringar mellan olika intressen och behov. 

3. Sammanfattning 

Två sjömacksverksamheter drivs i anslutning till stadskärnan i Vaxholm – en vid Söderhamnen 
(Söderhamnens sjömack) och en vid Österhamnen (Gulf Kronudden). 
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Söderhamnens sjömack har ett tidsbegränsat bygglov som inte kan förlängas då maxgränsen på 15 år 
har gått.  

Gulf Kronudden har bygglov från 1973 för delar av verksamheten, medan andra delar har haft ett 
tidsbegränsat bygglov som löpt ut. 

Förutsättningarna för projektet Vaxholms kajer börjar falla på plats, och i skrivande stund ser projektet ut 
att påverka Söderhamnens sjömack. Förutom Vaxholms kajer pågår även pendelbåtsförsöket som kan 
påverka sjömacksverksamheternas placering. 

I översiktsplanen framförs att Vaxholms stad ser ett stort värde i att även framöver ha två sjömackar i 
centrum. 

I Vaxholms stads blåplan står att placeringen av sjömackarna inte är optimal och möjligheter till nya 
placeringar studeras. 

I programmet för Vaxholms kajer behandlas även frågor som kollektivtrafik, bussuppställning och 
placering av sjömackar. I arbetet måste lämpliga placeringar av befintliga sjömackar studeras med 
hänsyn både till deras stora betydelse för båtburna besökare samt även utifrån behovet av 
skyddsavstånd kring verksamheterna. I programmet konstateras även att en lokalisering av en sjömack 
väster om färjeplan är möjligt med gällande detaljplan, men måste utredas mer med hänsyn till bland 
annat trafiksäkerhet. I riskutredningen som gjorts för programmet föreslås en samlokalisering av 
sjömackarna för att minska riskerna.  

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

Befintliga sjömackar, Söderhamnens sjömack och Gulf Kronudden bidrar till den skärgårdsmiljö som är 
en del av Vaxholms identitet. Dessa genererar ett rikt och varierat båtliv vilket är positivt för besökare. 
Samtidigt är det farliga verksamheter som ligger mitt i stadskärnan. Lämplig placering inklusive befintlig 
föreslås utredas mer. 
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Figur 1 - Sjömackar i regionen 

4. Förutsättningar för en sjömacksverksamhet 

a. Allmänna förutsättningar 
Tekniska krav 

Sjömacksverksamheter behöver el- och vattenförsörjning. Om toalett ska finnas behövs även 
avloppsledning. Fiberuppkoppling möjliggör bättre anslutning till digitala medel.  

Sjömackarna består ofta av 2-3 flytande pontoner på vatten och har ofta någon form av lokal eller bod 
på land eller på ponton. Sjömackar kan dock se annorlunda ut. Det finns även exempel på obemannade 
tankningsmöjligheter med bensinslangar direkt från kajen.  

 
Figur 2 - Uppfällbara tankningsbänkar på Strömkajen i Stockholm. 
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Figur 3 - Exempel på obemannad tankstation. 

Pontonerna förtöjs ofta med kätting och ankarelement på botten och är förtöjda med varandra. 
Pontonerna har ett djup på ca 1,5m, för att undvika att de slår i botten vid extrema vattennivåer bör de 
därför anläggas på ett vattendjup om minst 3m. Verksamheten är vågkänslig. Problem med vågor kan 
minskas genom att anlägga en vågbrytare, som även kan fylla en funktion som gästplats för besökare.  

Vid flytt lyfts ankaren upp med arbetsfärja, pontonerna kopplas isär (el och vatten) och kättingarna 
kopplas loss. Arbetet kräver planering och gynnsamma väderförhållanden, och ska följa länsstyrelsens 
krav vid undervattensarbete. 

Tankning 

Tankning av sjömackar kan ske antingen via tankbil eller tankbåt. Tankbilar kan leverera flera sorters 
drivmedel i samma transport och kan beställas med kort varsel vid högsäsong. Dock medför transporter 
med farligt gods på land. Tankbåten är mindre flexibel både i tid och i drivmedel och mer kostsam än 
tankbil. Tankbåten behöver ett visst djup för att kunna lägga till. 

Tillstånd 

Sjömackar klassas som miljöfarlig verksamhet och C-anläggningar enligt miljöprövningsförordningen (sfs 
2013:251). De ska anmäla anläggande och drift av verksamheten till Södra Roslagens Miljö- och 
hälsoskyddsförbund (SRMH). 

Sjömackar ska även ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt SFS nr: 2010:1011. 
Tillståndsgivare är Storstockholms Brandförsvar (SSBF). 

Både SRMH och SSBF är remissinstanser för förhandsbesked, bygglov och detaljplan. 

Anmälan av vattenverksamhet till Länsstyrelsen krävs vid uppförande av en anläggning eller fyllning, 
samt vid grävning eller schakt, i havsområden om högst 3000 kvadratmeter, enligt förordningen 
(1998:1388) om vattenverksamheter. Länsstyrelsen prövar om anläggningen är lämplig genom att 
bedöma dess påverkan på vattenmiljön, vilket bland annat avgörs av naturvärden, båttrafik och 
förekomst av föroreningar inom vattenområdet. 
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b. Söderhamnens sjömack 
Verksamheten 

Verksamheten består idag av tre pontoner: två pontoner för sjömacken och en ponton för butiken. 
Enligt verksamhetsägaren är det inte av intresse att dela upp macken och butiken, eftersom det är 
butiken som står för stora delar av omsättningen. Det finns även en lokal på andra sidan gatan som 
används som kontor, lager och där toalett finns. Sommartid planeras lokalen även att användas som 
glassbar.  

För att verksamheten ska vara kommersiellt gångbar behöver den vara nära gästhamnen och i 
anslutning till centrumverksamhet vid kajerna. Sjömacksägarna ser helst att sjömacken efter 
kajrenoveringen kan flytta tillbaka till befintligt läge men har uppgett att de har andra alternativ i 
Österåker. 

Macken är bemannad med 1-6 personal fördelad mellan butik och brygga. Personalen hjälper bland 
annat till att förtöja båtar, positivt för mindre vana båtägare.  
 
Sjömackspontonerna har sex ingjutna cisterner var som inrymmer drivmedel samt gråvatten.  

Sedan 2015 tankas Söderhamnens sjömack via tankbåt, då önskemål kommit från fastighetsägare (och 
SL) att inte använda tankbil på grund av brand- och explosionsrisk.  

Gällande detaljplan 

Gällande detaljplan Dp 188 Söderhamnen och Västerhamnen från 1968 avgör vilken användning som 
tillåts.  

Planbestämmelsen i Söderhamnen är ”Vattenområde som icke får överbyggas” (V). Med V betecknat 
område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas. 

Planbestämmelsen i Västerhamnen är ”Vattenområdet som får överbyggas” (Vb). Med Vb betecknat 
område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras 
för mindre bryggor, pontoner eller liknande. Om sjömacksverksamhet kan bedrivas behöver prövas 
genom ansökan om bygglov. 

Planbestämmelsen vid färjeläget är ”Trafikområde för hamnändamål” (Th). Med Th betecknat område 
får användas endast för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Inom området får enstaka 1-
våningsbyggnader uppföras, som sammanhänger med verksamheten. Om sjömacksverksamhet kan 
bedrivas behöver prövas av bygglov. 
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Figur 4 Utsnitt av gällande detaljplan 188 Söderhamnen och Västerhamnen 

 
Figur 5 Ortofoto över gästhamnen och Söderhamnen med planbestämmelser från gällande detaljplan 

Lovsituationen 

Söderhamnens sjömack har haft tillfälligt respektive tidsbegränsat bygglov i totalt 15 år, från 2004-02-10 
till 2019-02-28. En ansökan om förlängning i ytterligare fem år från 2019-02-28 kom in till kommunen 
2018-11-15. Giltighetstiden för tidsbegränsade bygglov har varierat över tiden. Enligt nuvarande regler 
får tidsbegränsat bygglov ges för högst sammanlagt 15 år. Det finns inga övergångsbestämmelser för 
tidsbegränsade bygglov vilket innebär att kommunen ska pröva en ansökan om förlängning utifrån de nu 
gällande reglerna. Ytterligare tidsbegränsade lov kan därför inte ges för Söderhamnens sjömack. Se kap. 
5 om planförutsättningar nedan. 
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Figur 6 Bygglovshandling för Söderhamnens sjömack, nuvarande placering.  

 

Arrende 

Det finns inget gällande arrendeavtal.  
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Ansökan om planbesked för Söderhamnens sjömack 

 
Figur 7 - Skiss på ny disposition av Söderhamnens sjömack i ansökan om planbesked. 

Tidigare ägaren av den befintliga sjömacken, Lagerroos Marin AB, inkom 2019-04-30 med en ansökan 
om planbesked för Del av Vaxön 1:11. Området för önskad ny detaljplan omfattade vattenområdet i 
Söderhamnen där Lagerroos Marin AB drev sjömacksverksamhet. Söderhamnens sjömack har haft ett 
tidsbegränsat bygglov som löpte ut och inte kan förlängas. Sökanden önskade att en ny detaljplan skulle 
möjliggöra användning som sjömack. 

Både i kommunens översiktsplan från 2013, Vaxholm 2030, och i programmet för Vaxholms kajer från 
2017 föreslås att placering för sjömacken vid Söderhamnen utreds vidare. Under 2019 har det 
framkommit att kajerna i Vaxholms centrala delar är i behov av renovering. Arbetet pågår för fullt och 
det har konstaterats att kajerna behöver renoveras och det är inte lämpligt att i nuläget fastställa 
användandet av en sjömack genom en s.k. ”frimärksplan” innan utredningarna och renoveringen av 
kajområdet är färdiga.  

I beredningen av ärendet föreslog förvaltningen att ett negativt planbesked skulle fattas. Beslut 
bordlades, till 2020-02-06 då ett beslut om ett positivt planbesked togs. I nämndprotokollet framförs att 
ärendet ska hanteras skyndsamt. I samband med beslutet bytte Söderhamnens sjömack ägare. 

Dagens verksamhetsägare har framfört att kostnaden att fram en ny detaljplan inte är ekonomiskt rimlig 
för en enskild verksamhet som sjömacken. De äger heller ingen mark utan sjömacksverksamheten har 
hitintills arrenderat vattenområdet av kommunen. Det ligger i Vaxholms stads intresse att behålla 
rådighet över kajområdet och att sälja mark till verksamheten är därför inte att rekommendera. Istället 
behöver ett nyttjanderättsavtal tecknas mellan kommunen och sjömacken som reglerar vilka kostnader 
som skulle kunna läggas på sjömacksverksamheten. 

276



PM Lokalisering av sjömacksverksamhet 
2021-03-30 

Änr KS 2020/103.212 
11 av 40 

 
 

   

c. Gulf Kronudden 
Verksamheten 

Består idag av en kontorsbod och två pontoner. 

Gulf Kronudden tankar med tankbil. 

Detaljplan 

Gällande detaljplan Dp 164 Kvarteret Tullbommen från 1964 avgör vilken användning som tillåts.  

”Vattenområde som icke får överbyggas” (V). Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som 
icke får utfyllas eller överbyggas. 

”Vattenområdet som får överbyggas” (Vb). Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde, som 
icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, pontoner eller 
liknande. Om sjömacksverksamhet kan bedrivas behöver prövas av bygglov. 

”Trafikområde för hamnändamål” (Th). Med Th betecknat område får användas endast för hamntrafik 
och därmed samhörigt ändamål. Inom området får enstaka 1-våningsbyggnader uppföras, som 
sammanhänger med verksamheten. Om sjömacksverksamhet kan bedrivas behöver prövas av bygglov. 

 
Figur 9 Ortofoto över Österhamnen med planbestämmelser 
från gällande detaljplan 

 
Lovsituationen 

Endast den innersta pontonen har bygglov, det är ett permanent bygglov från 1973. De två yttre 
pontonerna har haft tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2018-05-22 och saknar idag bygglov. 

Även kontorsboden på land saknar bygglov då deras tidsbegränsat bygglov gick ut 2018-12-02. 

Figur 8 Utsnitt av gällande detaljplan 164 Kvarteret 
Tullbommen
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Figur 10 Bygglov för Gulf Kronudden med nuvarande placering 

 
Figur 11 Gulf Kronuddens bygglov – den röda rutan är ett permanent bygglov, övriga tillfälliga lov gick ut 2018-05-22 

Arrende 

Kommunen har tecknat ett arrendeavtal (2016.167.261) med verksamhetsägaren som gäller från 1 
januari 2017 till 31 december 2022, förlängs ett år i taget. Arrendeavgiften ligger på 60 000 kr per år. 
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Figur 12 Mark- och vattenområde som arrenderas till Gulf Kronudden 

Ansökan om planbesked 

Gulf Kronuddens ägare har inte ansökt om planbesked. 

5. Planförutsättningar 

a. Mark- och vattenägande 
Vattnet vid Vaxholms kajer ägs av Vaxholms stad.  
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Figur 13 - Vaxholms stad äger vattnet enligt en förrättning från 1970 
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Figur 14 Utsnitt ur fastighetsförteckningen över Vaxholms kajer (2020-02-12) 

b. Framtagande av en ny detaljplan 
Den gällande detaljplanen för Vaxholms kajer är från 1968. Vid ett eventuellt framtagande av ny 
detaljplan behöver en bedömning och hänsyn till gällande krav avseende bland annat 
översvämningsrisker göras. Framtagandet av en ny detaljplan för hela kajområdet riskerar även att 
försena kajrenoveringen. Projektledaren för projektet Vaxholms kajer ser därför helst att eventuell 
ny/nya detaljplaner tas fram efter kajrenoveringen. 

Detaljplaner kan även tas fram för ett begränsat område där behovet finns. Att ta fram en ny detaljplan 
kan kosta från 800 000 kr och uppåt beroende på komplexitet och bekostas i vanliga fall av de som har 
nytta av planen.  

Om verksamhetsutövaren ska stå för kostnaderna med att ta fram en detaljplan tecknas ett planavtal 
med verksamhetsutövaren. Sjömacksverksamhet skulle kunna anses vara ett allmänt intresse för 
kommunen. Vaxholms stad skulle kunna stå för kostnaden att ta fram en ny detaljplan för 
sjömacksverksamhet, men då kommunen enligt kommunallagen inte får gynna enskilda näringsidkare 
skulle den tillåtna sjömacksverksamheten i så fall behöva konkurrensutsättas. 
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Om ny detaljplan tas fram i ett icke-planlagt område, eller om en detaljplan ska ersättas, inträder 
strandskydd enligt 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Upphävning av strandskyddet prövas i 
detaljplaneprocessen. För att upphäva strandskyddet krävs att något av de särskilda skälen i miljöbalken 
uppfylls. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att behöva tas fram då sjömacksverksamheter kan ha 
betydande miljöpåverkan. 

c. Bygglov 
Boverket anser att kommunen behöver göra en egen tolkning av planen för att avgöra om det är möjligt 
med bygglov för sjömack om området är planlagt som småbåtshamn eller hamnändamål. Enligt 
Boverket gäller även kommunens egen tolkning för användande av § 31 C för permanent lov för en 
sjömack i plan där genomförandetiden gått ut och öppet vattenområde anges. När lov ska utredas är det 
viktigt att beakta när planen är gjord, då sjömack och exempelvis småbåtshamn kan betyda olika saker 
beroende på när detaljplanen antogs. 

31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 
   1. avvikelsen är liten, eller 
   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

31 c §   Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer 
av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt 
intresse, eller 
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den 
användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

31 e §   Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra 
   1. betydande miljöpåverkan, eller 
   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900). 

Avvikelser kan normalt inte godtas för en åtgärd som har en annan användning än vad detaljplanen 
anger. Efter att genomförandetiden har gått ut finns det dock möjlighet att ge bygglov även för andra 
användningar. För avvikelser som är ett lämpligt komplement till användningen i detaljplan gäller:  

 genomförandetiden har gått ut, 
 användningen är ett lämpligt komplement till användningen i detaljplan, 
 avvikelsen tillsammans med andra avvikelser inte är allt för omfattande, 
 avvikelsen inte medför betydande miljöpåverkan, och 
 avvikelsen inte begränsar någon rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

Förutsättningarna för att godta en sådan avvikelse som tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller 
ett allmänt intresse är att: 
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 genomförandetiden har gått ut, 
 avvikelsen tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, 
 avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte, 
 avvikelsen tillsammans med andra avvikelser inte är allt för omfattande, 
 avvikelsen inte begränsar någon rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen, och 
 avvikelsen inte medför betydande miljöpåverkan. 

d. Bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under två eller flera år i följd kan få 
ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Åtgärden får då upprepas utan ny prövning, om det sker 
inom ett år från det att åtgärden senast avslutades. 

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär får bara användas för åtgärder som är säsongsbundna eller på 
annat sätt återkommande på samma plats varje år. Exempel på sådana åtgärder är att uppföra en kiosk 
eller uteservering som ska tas bort och återuppföras varje år. Andra exempel är att ordna tillfälliga 
parkeringsplatser för återkommande evenemang eller att uppföra skyltar som sitter uppe under endast 
en del av året. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 56) 

Bygglov kan beviljas för alla bygglovspliktiga åtgärder som har en sådan säsongskaraktär att den behöver 
upprepas under två eller flera år i följd. Om åtgärden upprepas igen inom ett år från det att åtgärden 
senast avslutades, så får åtgärden vidtas igen utan att ett nytt bygglov behövs. Det krävs inte rivningslov 
varje år när åtgärden ska avvecklas. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 74) 

I ansökan om bygglov för ändamål av säsongskaraktär ska det framgå under vilken period åtgärden ska 
vara på platsen. Det måste tydligt framgå av lovbeslutet att det är att det gäller en åtgärd av 
säsongskaraktär och under vilken tid på året som bygglovet gäller. Det är även lämpligt att det framgår i 
beslutet att åtgärden får vidtas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutats utan att bygglov 
krävs på nytt. 

Ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges 
inom områdesbestämmelser. Ett sådant lov kan antingen vara ett permanent bygglov eller ett 
tidsbegränsat bygglov. 

Permanent bygglov av säsongskaraktär 

Om förutsättningarna för ett permanent bygglov är uppfyllda ska permanent bygglov ges för en åtgärd 
som har säsongskaraktär. Åtgärden kan då upprepas under samma tid på året i ett obegränsat antal år. 

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär 

Om förutsättningarna för ett tidsbegränsat bygglov är uppfyllda får ett tidsbegränsat bygglov ges för en 
åtgärd som har säsongskaraktär. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan 
förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan 
giltighetstiden har gått ut. För tidsbegränsade bygglov för åtgärder av säsongskaraktär finns ingen 
begränsning för hur många gånger ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas. Sådana tidsbegränsade 
bygglov får alltså förlängas till längre än 15 år om det är lämpligt. 
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a. Förhandsbesked 
Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. 
Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är 
möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens 
byggnadsnämnd. 

Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten 
att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från 
det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut 
om bygglov och startbesked. 

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. 
Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta 
fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en 
bygglovsansökan i onödan. 

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden. Om 
platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked. Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för 
att de handlägger din ansökan. 

Ett förhandsbesked söks vanligast för områden som inte är detaljplanelagda men kan även sökas för 
områden som är planlagda om det råder osäkerhet kring möjligheten att få bygglov enligt detaljplanen. 

Samordning av prövning 

Vid prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser där åtgärden även har prövats 
eller ska prövas enligt annan lag ska bygglovsprövningen samordnas med arbetet med den andra 
prövningen om det är lämpligt. Det kan till exempel vara vid uppförande eller ändring av ett 
vindkraftverk. Syftet är bland annat att undvika dubbelarbete. 

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 11§  
Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser en användning av ett mark- eller 
vattenområde som också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska samordnas med det andra 
arbetet, om det lämpligen kan ske. 

24 §   Om ansökningen avser en åtgärd som måste anmälas till kommunen enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om sitt 
ärende. Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna handläggningen av ärendena så att 
   1. berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter ges tillfälle att i ett sammanhang yttra sig i 
båda ärendena, och 
   2. beslut i båda ärendena meddelas i ett sammanhang. 

Om det finns särskilda skäl, får nämnderna besluta att någon samordning enligt första stycket inte ska 
ske. Innan de fattar ett sådant beslut ska de ge varandra och de berörda parterna tillfälle att yttra sig. 

b. Riskbedömning 
Sjömacksverksamhet klassas som farlig verksamhet. Länsstyrelsen påtalar behovet av skyddsavstånd till 
omgivande bebyggelse, samt risker i samband med transporter och lossning av bränsle. Placering av 
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sjömackar bör enligt Länsstyrelsen hålla minst 50 meter avstånd till känslig markanvändning, ex 
bostäder och skola. Avsteg kan dock tillåtas, med hänvisning till att MSB anger att 25 meter avstånd 
räcker. En riskanalys behöver tas fram om ny sjömack ska placeras inom 100 meter från annan 
bebyggelse. I HANDBOK - Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer från Mars, 
2015 står det bland annat att: ”Bränsle som läckt ut sprider sig lättare på vatten än på en hårdgjord 
markyta. Av detta skäl är godtagbart minsta avstånd 25 meter mellan mätarskåp eller 
påfyllningsanslutning till cistern för bensin och båtplatser där övernattning ombord kan förekomma. 
Minsta avstånd från mätarskåp till övriga båtplatser, dvs. där övernattning inte förekommer, motsvaras 
av förbudsområdet som är 12 meter.” 

 
Figur 15 Skyddsavstånd på 50 m inritat på ortofoto med Söderhamnens sjömacks nuvarande placering 

En riskbedömning togs fram till planprogrammet för Vaxholms kajer (Detaljerad riskbedömning för 
detaljplan, 2013-11-19 WSP). 
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c. Riksintresse kulturmiljö 
Flera placeringar ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Utformningen av sjömacken får inte påtagligt 
skada riksintresset. Vid anpassad utformning bedöms sannolikheten för påtaglig skada som liten. 
Sjömackarna vid Vaxholms kajer har länge funnits på platsen och blivit en del av miljön 
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6. Kommande kajrenovering 

Projektet Vaxholms kajer kommer att påverka lokaliseringen av sjömacksverksamheterna. Kajerna är i 
behov av renovering, hur projektet kommer att läggas upp är dock inte beslutat än. Planering är att 
rivningen påbörjas under hösten 2021 och byggstart sker våren 2022, projektet är i ett tidigt skede och 
att projektet pågår preliminärt till och med 2026 i olika etapper. Etappindelningen är preliminär. Planen är 
att ett byggår är sep-apr, och att ingen byggnation ska pågå maj-sep.  

 
Figur 16 – Preliminär etappindelning för projekt Vaxholms kajer 

Inom etapp 3 är det möjligt att föreslagen metod med en mindre utbyggnad går att göra utan ändring av 
detaljplan, beslut om bygglov eller dispens från strandskydd. Strandskyddet gäller inte inom 
detaljplanerna för kajerna dp.188 och dp.164. Inom etapp 1 medger dp.164 delvis en annan utformning. 
Söderhamnens sjömack berörs av renoveringen av etapp 3. Renoveringen av etapp 3 bedöms ta 1-2 år.
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Figur 17 - Preliminär tidplan 

a. Pendelbåtsförsöket 
Trafikförvaltningen i Region Stockholm beslutade i oktober 2019 att en pendelbåtlinje ska starta på 
försök från Vaxholm till Stockholm. Vaxholm har arbetat hårt för att få till försöket, i konkurrens med 
andra kommuner. Pendelbåtlinjen är nu på plats och går från Rindö i Vaxholm via Ramsö, Tynningö, 
Vaxön, Lidingö och Nacka till Stockholm. Pendelbåtarna ingår i SL-trafiken och på försök under två års tid 
med möjlighet till förlängning ett år. Försöket kan permanentas om det är lyckat.  

Idag finns det sju båtplatser som används av Waxholmsbolaget. Alla används dagtid, fyra används även 
för nattparkering. Pendelbåten lägger i dagsläget till i kajhörnet utanför hotellet och behöver samsas 
med övriga Waxholmsbåtar och Söderhamnens sjömack. 

 
Figur 18 - Placering av de sju båtplatser som används av Waxholmsbolaget. Pendelbåtsförsöket ska få plats inom gula ringen 
och pendelbåten lägger i dagsläget till i kajhörnet utanför hotellet.  

Blidösundsbolaget som driver båttrafiken idag bedömer att det går att få plats med alla båtlinjer och 
Söderhamnens sjömack, men att kapaciteten är nådd under högsäsong. Det innebär till exempel att om 
pendelbåtsförsöket faller väl ut men kräver större yta så kommer annan båtlinjetrafik eller båtmacken 
att behöva hitta annan lokalisering. 

Kopplingen mellan kollektivtrafiken på vatten och land är viktig för att bland annat minska restiden och 
bidra till smidiga byten. Replipunkt Vaxholm utgör en viktig bytespunkt och är utpekad i RUFS 2050.  

b. Sjömackars betydelse för näringslivet  
Att ha sjömackar i Vaxholms centrum innebär att besökande privatbåtar från andra kommuner/länder 
väljer att stanna till i Vaxholm. De passar då på att tanka, handla, äta och kanske göra någon aktivitet. 
Vissa båtar låter några i besättningen springa upp till affärerna för att snabbt handla medan tankningen 
pågår. Andra tankar först och lägger sedan till i gästhamnen för att lägga lite mer tid på handel, 

SL
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restaurangbesök, aktiviteter mm. Poängen är att privatbåtarna uppskattar att allt finns samlat i 
Vaxholms centrum såsom bensinstation, mataffär, detaljhandel, apotek, systembolag, restauranger, 
caféer, sevärdheter mm. Man uppskattar att man kan göra allt på en och samma plats. Skulle någon av 
nyckelfunktionerna försvinna från centrum (bensinstation, systembolag, apotek, mataffär) finns en stor 
risk att privata båtar väljer helt andra destinationer i grannkommunerna som erbjuder alla 
serviceområden. Om båtmackarna flyttas från centrum kommer sannolikt färre privata besökande båtar 
att komma till Vaxholm vilket innebär att det är färre personer som handlar i butiker, äter på 
restauranger mm. Företagen i centrum kommer då att förlora kunder och intäkter.    

Flera företag i Vaxholm använder sig av båtar i sin verksamhet (t.ex. taxibåtar, mäklare, snickare, 
rörmokare, sotare, aktivitetsbolag, bryggbyggare etc). Dessa tankar sina båtar på mackarna i centrum. 
Dessa skulle kunna uppleva att tillgängligheten blir sämre om båtmackarna flyttas från centrum. Vissa av 
företagen har sina båtplatser i eller runt Vaxholms centrum medan andra passar på att utföra ärenden i 
centrum eller hämta upp/lämna kunder i samma veva som de tankar båten.  

Om båtmackarna flyttas från centrum så kommer det sannolikt innebära att de får färre kunder vilket då 
skulle leda till att det blir färre arbetstillfällen för ungdomar under sommaren.  

7. Inblandade aktörer  

Trafikförvaltningen, Trafikverket, Statens fastighetsverk, ägare av marinor, övriga fastighetsägare, 
arrendatorer och verksamhetsutövare m.m. 

8. Lämplig placering av sjömackar i Vaxholm 

Målsättningen med en ny placering är att den ska vara lämplig kommersiellt och för pendelbåtstrafiken, 
samt vara juridiskt möjlig. Valet av placering bör även skapa mervärden för platsen och verksamheter i 
närheten. 
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Figur 19 – Befintliga och alternativa platser för sjömack i Vaxholm 

 
Figur 20 - Alternativa platser för sjömack nära centrala Vaxön. 
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a. Söderhamnen 
På platsen finns idag en sjömack.  

Lokalisering: Bra kommersiellt läge nära stadskärnan, gästhamn och service. Skapar mervärden för 
Vaxholms stadskärna och underlag för butiker och service. 

Skyddsavstånd: Klarar nästan 50 meter till andra verksamheter. Beror på placering. 

Detaljplan: Detaljplan finns. Användningen avviker från gällande detaljplan, se kap. 5 
Planförutsättningar, om avvikelser från detaljplan.  

Intressekonflikter: Placeringen konkurrerar med pendelbåtsförsöket.  

Markägare: Vattnet ägs av Vaxholms stad 

Strandskydd: Nej 

b. Gästhamnen i Västerhamnen 
På platsen finns en gästhamn. 

Lokalisering: Bra kommersiellt läge nära stadskärnan, gästhamn och service. Skapar mervärden för 
Vaxholms stadskärna och underlag för butiker och service. 

Skyddsavstånd: Klarar 50 meter till bebyggelse men kan hamna för nära gästhamnens båtplatser. Beror 
på placering. Att placera en sjömack nära en gästhamn där människor sover över, har tidigare inte 
bedömts lämpligt. Det var bland annat ett skäl till att Shells tidigare sjömack slogs igen. För att inte en 
brinnande båt ska driva in i gästhamnen och förorsaka brand på parkerade båtar. Gästhamnsplatser 
skulle kunna tillskapas på annan plats. I ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer 
(2015)” står det bland annat att bränsle som läckt ut sprider sig lättare på vatten än på en hårdgjord 
markyta. Av detta skäl är godtagbart minsta avstånd 25 meter mellan mätarskåp eller 
påfyllningsanslutning till cistern för bensin och båtplatser där övernattning ombord kan förekomma. 
Minsta avstånd från mätarskåp till övriga båtplatser, dvs. där övernattning inte förekommer, motsvaras 
av förbudsområdet som är 12 meter 

Detaljplan: Detaljplan finns. Gällande planbestämmelse Vb kan tillåta sjömacksverksamhet. Det prövas i 
bygglov.  

Intressekonflikter: En placering i gästhamnen skulle minska antal båtplatser och bryggan skulle behöva 
byggas om.  

Mark- och vattenägare: Vattnet ägs av Vaxholms stad 

Övrigt: Bryggan är förankrad med kättingar och stenar och anses svår att flytta eller bygga om. Behöver 
utredas vidare 
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c. Väst om färjeläget 

 
Figur 21 - Ortofoto med skiss på Söderhamnens sjömacks förslag på placering vid färjeläget (förslag 1 med vågbrytare) 

 
Figur 22 - Ortofoto med skiss på Söderhamnens sjömacks förslag på placering vid färjeläget (förslag 2 utan vårbrytare) 

Lokalisering:. Bra kommersiellt läge nära färjeläge, stadskärna, gästhamn och service. Skapar mervärden 
för Vaxholms stadskärna och underlag för butiker och service. Läget vore även bra eftersom det redan 
finns el, vatten och avlopp. Kan behövas vågbrytare, som då också skulle kunna ha båtplatser. 
Placeringen är även kommersiellt gångbar då det ligger nära bilfärja etc.  

Skyddsavstånd: Beroende på placering klaras 50 meter till bebyggelse dock klaras inte avstånd till 
Vägrätt. Se vidare under intressekonflikter. 

Detaljplan: Detaljplan finns. Beroende på utbredningen i vattnet ser sjömacksverksamhet ut att ha 
planstöd i gällande plan. 

Intressekonflikter: Här finns även konflikter med andra aktörer. Det går ledningsrätter som inte ska 
störas av sjömacksverksamheten och vägrätt åt Trafikverket för väg 274 som inte tillåter nybyggnader.  
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Figur 23 Område påverkat av Trafikverkets vägrätt för väg 274 

En dialog med Trafikverkets Färjerederi har inletts, de påtalar att de har kontor på platsen och att 
sjömacken riskerar att störa. I en dialog med trafikverket har framförts att det inte är lämpligt att 
lokalisera en sjömack i anslutning till färjeläget och hamnplanen. Färjeläget och hamnplanen är att 
betrakta som del av väg 274 och har därmed funktion som primär länsväg som inte ska påverkas 
negativt. En sjömack är mer att betrakta som en lokal funktion och den skulle innebära nya anspråk på 
transporter (även om vissa leveranser kanske sker från sjön) och utgöra en ny målpunkt för gc- trafik 
mm. Och detta till en plats som redan idag är relativt hårt belastad vid trafiktoppar. Kan även finnas 
aspekter på detta utifrån själva färjetrafiken och riskfrågor m.m. som kan behöva utvecklas.  

Trafikverkets ståndpunkt i nuläget är därför att sjömack inte bör lokaliseras i direkt anknytning till väg 
274 utan i anslutning till den lokala gatu- och kajinfrastrukturen. 

Behöver utredas vidare. 

Mark- och Vattenägare: Den mark som sjömacken i så fall skulle förtöjas vid ägs troligtvis av Vaxholms 
stad, En fastighetsbestämning av markutfyllnaden kan behöva göras. Att reda ut frågan med 
Lantmäteriet skulle ta minst ett år och utkomsten är osäker. Vattnet ägs av Vaxholms stad. 

Strandskydd: Nej 

d. Österhamnen 
På platsen finns idag en sjömack.  

Lokalisering: Bra kommersiellt läge nära stadskärnan, gästhamn och service. Skapar mervärden för 
Vaxholms stadskärna och underlag för butiker och service. 
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Skyddsavstånd: Klarar nästan 50 meter till andra verksamheter. Beror på placering. 

Detaljplan: Detaljplan finns. Planbestämmelsen anger Vb, behöver prövas om permanent bygglov kan 
ges. Permanent lov för del av befintlig sjömack har tidigare getts. Sjömacksverksamheten avviker delvis 
från detaljplanen där en del är öppet vattenområde. Se kap. 5 Planförutsättningar om avvikelser från 
detaljplan. 

Intressekonflikter: Det är trångt i sundet och placeringen får konsekvenser för annan båttrafik. Linfärjan 
begränsar framkomligheten söderifrån. 

Mark- och vattenägare: Fastigheten på Vaxön 1:3 ägs av Vaxholms stad. Vattnet ägs av Vaxholms stad 

Strandskydd: Nej 

Övrigt: Området är för litet för ytterligare en sjömack? 

e. Kastellet 
Hamn och bryggor för Linfärja och övriga båtar finns på platsen. 

Lokalisering: Hyfsat centralt läge i och med närheten till verksamheter på kastellet och närheten till 
Stadskärnan. Skapar möjligtvis vissa mervärden för Vaxholms stadskärna och underlag för butiker och 
service. 

Skyddsavstånd: Klarar nästan 50 meter till andra bebyggelse. Beror på placering. 

Detaljplan: Detaljplan finns inte. 

Intressekonflikter: Kan påverka bilfärjan och linfärjan. 

Markägare: Marken ägs av statens fastighetsverk och vattnet av Vaxholms stad. 
Strandskydd: Ja 

Övrigt: Hårda krav på riksintresse för kulturmiljö.  
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Figur 24 - Ortofoto över Kastellet 

f. Rindö marine 
Marin verksamhet finns på platsen idag. 

Lokalisering: Hyfsat centralt läge nära färjeläget vilket kan vara kommersiellt gångbart. 

Skyddsavstånd: Klarar 50 meter till bebyggelse. 

Detaljplan: Detaljplan finns inte. Kräver detaljplan. Inget planuppdrag finns. 

Intressekonflikter: Eventuellt kan det bli konflikter med färjetrafiken om placeringen blir för nära 
färjeläget. Beror på placering. 

Mark- och vattenägare: Ägare är Rindö Marine AB.  
Strandskydd: Ja 

 
Figur 25 - Ortofoto över Rindö marine 
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g. Bastugrundet 
Samlingslokal, restaurang och två bryggor finns på ön idag. 

Lokalisering: Ej kommersiell lokalisering dock hyffsat nära Vaxöns stadskärna och farleden.  

Skyddsavstånd: Klarar troligtvis avstånd på 50 meter från bebyggelse. Beror på placering. 

Detaljplan: Detaljplan finns inte.  

Intressekonflikter: Inga kända konflikter 

Mark- och vattenägare: Vaxholms stad, Allmänt vatten?  

Strandskydd: ja 

h. Rindö hamn 
Marin verksamhet och småbåtshamn finns på platsen idag. 

Lokalisering: Bra lokalisering nära kommundelscentrumet i Rindö hamn. Kan skapa mervärden för Rindö 
hamns utveckling och bidra till underlag för butiker service och annat 

Skyddsavstånd: Klarar troligtvis avstånd på 50 meter från bebyggelse. Beror på placering. 

Detaljplan: Detaljplan finns. Gällande detaljplan 394 Rindö Hamn från 2013. Planbestämmelse 
”Småbåtshamn” (WV1), utreds och prövas i bygglov.  

Intressekonflikter: Konflikter borde gå att undvika. Beror på placering. 

Mark- och vattenägare: Fastigheten Rindö 3:421 ägs av Rindö Hamn AB. Vattnet utanför ägs av Vasallen 
Vaxholm Exploatering Ab  

Strandskydd: Nej 

 
Figur 26 - Utsnitt från gällande detaljplan 394 Rindö Hamn 

i. Tynningö 
På platsen finns befintlig Varvsverksamhet. 
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Lokalisering: Perifer lokalisering. Skapar inga mervärden. Vattnet kring Tynningö riskerar att vara för 
grunt för tankbåt.  

Skyddsavstånd: Klarar avstånd på 50 meter till bebyggelse 

Detaljplan: Detaljplan finns inte  

Intressekonflikter: Inga kända intressekonflikter 

Mark- och vattenägare: Marinan ägs av Waxholmsvarvet AB. VD för Waxholmsvarvet är även delägare i 
Altus Sjömacken Vaxholm AB, som driver Söderhamnens sjömack. 

Strandskydd: Ja 

 
Figur 27 - Ortofoto över Tynningö marina 

j. Tenö varv 
På platsen finns befintlig Varvsverksamhet. 

Lokalisering: Perifer lokalisering. Skapar inga mervärden.  

Skyddsavstånd: Klarar avstånd på 50 meter till bebyggelse. 

Detaljplan: Detaljplan finns inte  

Intressekonflikter: Inga kända intressekonflikter 

Mark- och vattenägare: Tenö varv ligger på fastighet Bogesund 1:1 som ägs av Statens Fastighetsverk. 1 
december 2015 gick Öckeröborgen AB, som genom sitt dotterbolag driver varven Ö-varvet och Hasslö 
varv, in som ny ägare i Tenö varv och Simrishamns varv, i ett nytt gemensamt ägt moderbolag 
Maringruppen Norden AB. 

Strandskydd: Ja 
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Figur 28 – Ortofoto över Tenö varv 

k. Resarö marina 
Småbåtshamn och båtuppläggning finns på platsen idag. 

Lokalisering: Ej kommersiellt läge nära centrumbildning. Dock hyfsat läge för sjötrafiken och farleder ut i 
skärgården. 

Skyddsavstånd: Klarar avstånd på 50 meter till bebyggelse. 

Detaljplan: Detaljplan finns inte, Grannfastigheterna väster och nordväst är detaljplanelagda. 

Intressekonflikter: Konflikter kan möjligtvis uppkomma kopplat till närheten till gästhamnen. Beror på 
placering. 

Mark- och vattenägare: Marinan ligger på fastigheten Ytterby 5:641 som ägs av Resarö Marina AB. 

Strandskydd: Ja 
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Figur 29  - Ortofoto över Resarö marina, med detaljplanegränser för omgivande gällande detaljplaner 

l. Blynäsviken 
På platsen finns en befintlig sjömack. 

Lokalisering: Ej kommersiellt läge även om det är på Vaxön. Hyfsat läge för sjötrafiken och farleder ut i 
skärgården. Beror lite på framtida utveckling av området. 

Skyddsavstånd: Klarar avstånd på 50 meter till bebyggelse. 

Detaljplan: Detaljplan finns Gällande detaljplan Dp 305 - Kvarter Yxan, Sågen, Hammaren med mera från 
1987. Planbestämmelser Th och Th1 (Hamn) och Vb bedöms inrymma sjömacksverksamhet men det 
utreds och prövas i bygglov. Med Th betecknat område får användas endast för hamntrafik och därmed 
samhörigt ändamål. Med Th1 betecknat område får användas endast för småbåtshamn och därmed 
samhörigt ändamål. Vb området ä Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får 
utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för bryggor. 

Intressekonflikter: Inga kända konflikter 

Mark- och vattenägare: Marken ägs till stora delar av Mikael Frodé Aktiebolag och till viss del av 
Vaxholms stad.  

Strandskydd: Nej 
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a. Ramsö 2 lägen 
Varvsverksamhet 

Lokalisering: Ej kommersiellt läge nära centrumbildning. Dock hyfsat läge för sjötrafiken och farleder ut i 
skärgården. 

Skyddsavstånd: Klarar avstånd på 50 meter till bebyggelse. 

Detaljplan: Detaljplan finns inte. 

Intressekonflikter: Inga kända konflikter 

Mark- och vattenägare: Ramsö 1:250 (Läge 1) ägs privat av Ramsövarvet Estate Ab.  

Ramsö 1:327 (Läge 2) ägs privat av Byggnadsfirma Häggström & co Ab.  

Strandskydd: Ja 

Figur 30 - Gällande detaljplan för Blynäsviken.
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Figur 31 - Ramsö 2 lägen 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 5302-9435 

9. Sammanställning av alternativ 
De platser som enligt ovanstående kriterier får högst poäng är Österhamnen (Gulf Kronudden) och Söderhamnen får (Guld), Rindö Hamn och 
Gästhamnen får (Silver) och på delad tredje plats kommer Blynäsviken och Väst om färjeläget (Brons). 

 

 Näringslivet Markåtkomst 

Vattenåtkomst 

Finns 
detaljplan 

Skyddsavstånd 
50 m till 
verksamheter 
och bebyggelse 

Strandskydd Lokalisering  

(Bra för 
verksamheten 
och kommunen) 

Skapar 
mervärden. 

Intressekonflikter 

(Pendelbåt/linfärja/bilfärja 
etc) 
Gästhamn/trafikverket 
sjöfartsverket 

Intresserad 
aktör 

(bekräftat 
intresse) 

Total 
poäng 

Söderhamnens 
Sjömack 

Vaxholms stad Ja Beror på 
placering 

Nej Centralt läge 
kommersiellt 
gynnsamt 

Pendelbåt Bef. Sjömack 19 

Gästhamnen Vaxholms stad Ja Beror på 
placering 

Nej Centralt läge 
kommersiellt 
gynnsamt 

 Arrendator/Gästhamn 
 

18 
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Väst om 
färjeläget 

Statens 
fastighetsverk 

Vägrätt 
Trafikverket 

Ja  Vägrätt/bostäder 

Riksintresse 

Nej Centralt läge 
kommersiellt 
gynnsamt 

Trafikverket 

Sjöfartsverket 

Färjetrafiken 

 
16 

Österhamnen 
(Gulf 
Kronudden) 

Vaxholms stad Ja 
 

Nej Centralt läge 
kommersiellt 
gynnsamt 

 Trångt i sundet Linfärja. Bef. Sjömack 19 

Kastellet Vaxholms stad nej 
 

Ja Viss 
merförsäljning 

 Linfärja + bilfärja + 
kulturmiljö 

Ej utrett 9 

Rindö marina 
 

nej 
 

Ja Vid färjeläget  Färjeläget 
 

14 

Rindö hamn 
 

Ja 
 

Nej Viss 
merförsäljning 
centralt läge 
Rindö 

 Gästhamn 
 

18 

Tynningö 
 

nej 
 

Ja Ej kommersiellt 
 

Ej utrett 10 

Bastugrundet Vaxholms stad 

Allmänt 
vatten? 

nej 
 

Ja Ej kommersiellt 
 

Ej utrett 11 

Tenövarvet Statens 
fastighetsverk 

nej 
 

Ja Ej kommersiellt 
 

Ej utrett 10 
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Resarö marina Beror på 
placering 

Delvis 
 

Delvis 
 

Gästhamn Ej utrett 13 

Blynäsviken 
 

Nej 
 

Nej Fr. utveckling Framtida utveckling av 
Blynäs 

Bef. Sjömack ej 
kommersiell. 

16 

Ramsövarvet 

Läge 1 o 2 

 
nej 

 
Ja Ej kommersiellt 

 
Ej utrett 9 

 

Färg Poäng 
  3 
  2 
  1 

 
  Guld 
  Silver 
  Brons 
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10. Framtidsspaning 
Inom överskådlig tid kommer det finnas ett behov av vattenburen drivmedelsförsäljning. I och med nya 
krav och miljömål befinner vi oss i en övergångsperiod till mer miljövänliga bränslen och elektrifiering. I 
den grad fler båtar drivs med el kommer troligtvis behovet av sjömackar att förändras framöver. Ett 
möjligt scenario är att det finns laddstolpar utplacerade i småbåtshamnarna. MSB ser i skrivande stund 
över sina ”Vätskeföreskrifter 2021” där sjömackar ingår. Verksamheten har inte blivit farligare utan 
ambitionen är att göra föreskrifterna tydligare med vad som krävs av verksamheten.  

11. Nästa steg 
 Det positivt planbesked (KS 2020-02-06 § 9) avslutas. 

 
 Möjligheterna för permanent bygglov eller tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär inom 

de två detaljplanerna för Vaxholms kajer kan prövas med förslagsvis förhandsbesked mot de 
avvikelser som medges enligt 9 kap § 31 C efter att genomförandetiden gått ut. Det som 
talar mot detta är om avvikelsen begränsar någon rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen, och avvikelsen om verksamheten medför betydande miljöpåverkan. Detta 
behöver studeras vidare. 

 
 Ska ny detaljplan tas fram framöver behöver finansieringen lösas. I dagsläget bedöms det 

inte någon verksamhetsutövare som vill eller kan ta plankostnaden. 
 

 Under kajrenoveringens etapp 3 behöver Söderhamnens sjömack omlokaliseras. 
Sjömacksägaren har uppgett att de har studerat en alternativ placering i Österåkers 
kommun under kajrenoveringen. 
 

 Stadsbyggnadsförvaltningen ser över möjligheten att utreda kompletterande sjömack inom 
Rindö hamn. 

12. Sammanfattande bedömning 
De placeringar som enligt matrisen fått bäst betyg är sådana som bedöms skapa mervärden för Vaxholm 
stad genom stärkt kundunderlag för handel i närheten av centrumbildningar som Vaxholms kajer och 
Rindö hamn. Svårigheterna med en sådan central placering är skyddsavstånd och påverkan på 
omgivningen och två sjömackar i Vaxholms kajer minskar möjligheterna för andra viktiga verksamheter 
inom kajområdet. I riskutredningen som gjorts för programmet för Vaxholms kajer föreslås en 
samlokalisering av sjömackarna för att minska riskerna. Placeringen som väljs får inte hindra 
pendelbåtsförsöket och bör ta höjd för en ökad sjötrafik samt pågående kajrenovering. Även om det till 
synes finns underlag för två sjömackar inom Vaxholms kajer så är bedömningen att det kanske bara 
finns utrymme för en sjömack inom Vaxholms kajer.  
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13. Källhänvisning 
 Samtal med  delägare av Söderhamnens sjömack, om verksamhetens 

tekniska krav/tankning etc. 
 Avstämning om anmälan för vattenverksamhet med Länsstyrelsen – mail 2020-05-12 
 begäran om granskning av stycke om tillstånd för miljöfarlig verksamhet – mail  

SRMH 2020-05-07 
 Trafikverket Färjerederiet: kontakt med  med input kring placering vid färjeläget 

– mail och samtal 2020-04-15, mail 2020-04-28 
 Frågor kring farligt gods, med , Tyréns 
 MSBs Handbok Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer, 2015 

https://rib.msb.se/filer/pdf/27549.pdf 
 Detaljerad riskbedömning för detaljplaner, Vaxholms kajer, WSP 2013  
 Stycke om tillstånd för hantering av brandfarlig vara - mail med  på 

Storstockholms brandförsvar 2020-05-07 
 Kontakt med SFV  om SFVs ägande av Vaxön 1:1 vid färjeläget. SFV kan tänka sig att 

överlåta markområdet till Trafikverket. – samtal 2020-04-15 
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Ny översiktsplan: Hantering av motion om bevarandefrågor i 
översiktsplanen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan, Vaxholm 2040, pausas tillsvidare från 
och med 10 september 2021  

2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att sammanfatta de stora dragen av vad som framgått 
av samrådet samt viktiga frågeställningar som återstår i arbetet och återrapportera detta till 
kommunstyrelsen i hösten 2021 

3. Ekonomiska medel om 80 000 kr omfördelas från översiktsplanearbetet till 
kulturmiljöprogrammet  

4. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp ärendet i kommunstyrelsen i början av 
nästa mandatperiod med en bedömning av huruvida en ny översiktsplan bedöms vara möjlig att 
anta inom 24 månader från ordinarie val eller om en planeringsstrategi behöver påbörjas 

Sammanfattning 
Med anledning av beslut KF 2021 §35 finns ett förändrat uppdrag att utreda kulturmiljövärdena i 
kommunen, samt en ny prioritering där ett kulturmiljöprogram ska tas fram för att kunna ge vägledning 
till den nya översiktsplanen. Förvaltningen saknar i nuläget resurser för att arbeta med båda uppdragen 
parallellt. Detta medför att översiktsplanearbetet behöver pausas. Med anledning av att planarbetet kan 
behöva vara vilande i flera år bör en sammanställning tas fram som kan underlätta för en uppstart av 
arbetet. 

Så väl gällande översiktsplan, Vaxholm 2030, som förslag till ny översiktsplan, Vaxholm 2040, bedöms i 
miljökonsekvensbeskrivningen ha brister vad gäller hanteringen av kulturmiljövärden. Medel avsatta för 
att åtgärda detta under de närmaste månaderna kan användas för kulturmiljöuppdraget.  

I och med en förändring av plan- och bygglagens 3 kapitel behöver förvaltningen bevaka förseningen och 
eventuellt påbörja arbete med en planeringstrategi under början av nästa mandatperiod för att 
säkerställa att kommunen har en aktuell översiktsplan.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 
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Bakgrund 
En motion om bevarandefrågor i översiktsplanen bifölls av kommunfullmäktige 2021-04-19 (2021 §35). 
Motionen innehöll följande tre yrkanden:  

 att kommunen sammanställer befintligt kulturhistoriskt underlag och tar fram nya nödvändiga 
inventeringar m.m. för att få fram en samlad bild av kommunens kulturvärden i ett s.k. 
kulturmiljöprogram enligt den nuvarande Översiktsplanens intentioner, och som konsekvens av 
detta inarbetas i den kommande Översiktsplanen. 

 att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i skrivningen till den nya 
Översiktsplanen. 

 att kommunen anordnar offentliga samråd i god tid när det gäller processen med den nya 
Översiktsplanen. Samråd i dialog med medborgarna, möten som protokollförs och där 
medborgarnas synpunkter också tas med i planarbetet. 

 

Kulturmiljöprogram 

Det finns ett uppdrag (KF 2017 §19) att ta fram ett kulturmiljöprogram med följande instruktion: ”Ett 
kulturmiljöprogram utarbetas därefter utifrån tidigare och eventuellt nya ställningstaganden.”  

Förvaltningens resurs med kompetens inom kulturmiljövård avslutade sin tjänst för under våren 2020. 
Arbetet med kulturmiljöprogrammet har sedan dess varit vilande. 

Ny översiktsplan 

Det finns ett uppdrag (KF 2018 §34) att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholm. 
En landskapsanalys utifrån kulturmiljövärden på Tynningö färdigställdes våren 2020. Samråd om förslag 
till ny kommunövergripande översiktsplan Vaxholm 2040 pågår till och med 31 maj 2021. Till 
samrådshandlingarna hör en miljökonsekvensbeskrivning. Arbetet med den nya översiktsplanen har 
drivits med målsättningen att en ny plan ska kunna antas innan mandatperiodens slut 

Ärendebeskrivning 
Brister enligt miljökonsekvensbeskrivning för Vaxholm 2040 

En miljökonsekvensbeskrivning undersöker flertalet miljöaspekter i enlighet med de krav som ställs i 
Miljöbalken. En av dem är kulturmiljö. Nedan redogörs för delar av vad miljökonsekvensbeskrivningen 
anför som brister i översiktsplanen.  
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Tabell 1 Del av samlad konsekvensbedömning av miljöpåverkan för planförslaget och nollalternativet1 

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

Kulturmiljö Planförslaget förväntas att medföra 
måttligt negativa konsekvenser, för 
kulturvärdena, då kunskapsunderlag 
avseende kulturvärden saknas i de 
utpekade utvecklingsområdena för 
bebyggelse. Det riskerar att medföra att 
eventuella kulturvärden går förlorade, 
vilket är negativt. 

Planförslaget förväntas att medföra stora 
negativa konsekvenser då utpekade 
utvecklingsområden för bebyggelse ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövården, 
där kommunen inte har dokumenterad 
kunskap avseende kulturvärden. Det 
innebär att Tyréns bedömer att planen 
riskerar att påtagligt skada riksintresset. 

Flera av de föreslagna 
utredningsområdena för omvandling och 
ny bebyggelse ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Några 
kunskapsunderlag avseende kulturvärden 
finns inte framtagna för något av 
områdena. 

Det är endast på Rindö man uttryckligen 
avser att beakta kulturmiljön och det 
statliga byggnadsminnet Rindö redutt. Det 
bristande kunskapsunderlaget för 
kommunens kulturmiljövärden och de låga 
intentionerna att beakta kulturvärden i 
nollalternativet, riskerar att medföra stora 
negativa konsekvenser för kommunens 
kulturvärden. 

 

Förslag på åtgärder 

Miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt om kulturmiljö (4.2) innehåller sammanlagt fem åtgärdsförslag 
för att minska de negativa konsekvenserna för kommunens kulturmiljövärden. Tre av dem syftar 
specifikt på vad som bör åtgärdas i planförslaget, dessa återges nedan:  

 ”Av en översiktsplan ska framgå kommunens syn på hur de allmänna intressena, 
bland annat kulturmiljövärden, ska tillvaratas. Detta bör redogöras i 
översiktsplanen. 

 Enligt Plan - och bygglagen 3 kap 8 § ska det anges i en översiktsplan hur 
kommunen anser att bland annat kulturmiljövårdens riksintressen ska tillgodotas. 
En strategi för detta bör tas fram inom ramen för Vaxholms kommuns 
översiktsplanearbetet. 

 Översiktsplanen saknar en strategi för hur kommunens kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, objekt och miljöer ska hanteras och hur riksintresset i kommunens 
ställningstagande som mynnat ut i en rad planeringsstrategier som kan bidra till att 
nå målen för Agenda 2030, finns åtminstone två, Attraktiv del av 
Stockholmsregionen och Trygg levande småstad där kulturmiljö är en viktig drivkraft 
för kommunen. Denna aspekt bör läggas till.” 2 

 

 
1 Tyréns AB (2021) Miljökonsekvensbeskrivning till översiktsplan för Vaxholms kommun, s. 69-70 
2 Tyréns AB (2021) Miljökonsekvensbeskrivning till översiktsplan för Vaxholms kommun, s. 39 
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Följande två åtgärder föreslås utöver vad som bör åtgärdas för planförslaget: 

 Genomföra vidare utredningar för en framtida utveckling av Ytterby gruva som 
besöksmål avseende tillgänglighet, kulturmiljö och naturvärden. 

 Kommunen bör ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram för hela kommunen som 
innehåller utpekade kulturhistoriska miljöer, vilka representerar och berättar om 
kommunens historiska utveckling samt en strategi för hur kommunen avser att 
bevara och utveckla dessa miljöer.3 

 

Tillgängliga resurser och tid år 2021 

Tidplanen och resurserna för översiktsplanearbetet är redan maximalt ansträngda. Det finns inget 
utrymme för ytterligare utredningar vad gäller såväl kalendertid, arbetstid som budget. Mellan den 17 
maj och 15 september kommer en konsult med kulturmiljökompetens finnas tillgänglig för 
översiktsplaneprojektet i totalt 70 timmar. Utöver detta har planenheten begränsade resurser för att 
beställa nya underlag under år 2021.   

Förändringar av 3 kapitlet plan- och bygglagen 

1 april 2020 gjordes stora förändringar av 3 kapitlet plan- och bygglagen som reglerar 
översiktsplanering.  

En viktig förändring är det ställs högre krav på kommunerna att följa upp översiktsplanens aktualitet. I 
tidigare formulering av plan- och bygglagen gjordes att varje mandatperiod göra en prövning av 
översiktsplanens aktualitet, även kallat aktualitetsprövning. Från och med nästkommande 
mandatperiod ska varje kommun senast 24 månader efter ordinarie val nu anta en planeringsstrategi.  
Den ska bygga bedömningar och ställningstaganden som i stora drag motsvarar det som tidigare krävdes 
vid en prövning av översiktsplanens aktualitet.  

Den största skillnaden är att kommunens översiktsplan i och med den nya lagstiftningen per automatik 
blir inaktuell om en ny översiktsplan eller en planeringsstrategi inte antas inom 24 månader från 
ordinarie val, vilket får följder för bland annat handläggning av detaljplaner som då behöver tas fram 
med utökat förfarande.   

3 kap. 23 §   Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter 
ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige 

   1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för 
översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, 
och 

   2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra 
stycket 1 och 2 samt 5 §. 

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val. Kraven i första stycket gäller 
dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. 
Lag (2020:76). 
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3 kap. 25 §   En översiktsplan är aktuell från det att planen har fått laga kraft eller 
kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi enligt 23 § och fram till 24 månader 
efter nästa ordinarie val, om inte fullmäktige i en sådan strategi har bedömt att planen 
helt eller delvis inte är aktuell. 

En översiktsplan upphör att vara aktuell när den tid som anges i första stycket har löpt ut, 
om inte fullmäktige innan dess antar en planeringsstrategi. Lag (2020:76). 

Bedömning 
Pausa översiktsplanearbetet 

Arbete med att ta fram kulturmiljöprogram respektive ny översiktsplan är två förhållandevis krävande 
processer vad gäller så väl ekonomiska medel, personalresurser som politisk beredning och samråd med 
allmänheten. Det finns inte resurser att fortsätta arbetet med översiktsplanen parallellt med arbetet 
med kulturmiljöprogram enligt KF 2021 §35. 

Nästa steg i översiktsplaneprocessen är en utställning av planförslaget. Mellan utställning och antagande 
bör planförslaget inte genomgå väsentliga förändringar. Enligt KF 2021 §35 ska förslaget till ny 
översiktsplan utformas med hänvisning till ett kulturmiljöprogram. Beslut om utställning bör därför 
invänta att det finns ett förslag till kulturmiljöprogram.  

Samordning och resurser 

Ett kulturmiljöprogram och ett utökat kunskapsunderlag om kommunens kulturmiljöer kan sannolikt 
underlätta i arbetet med att minska översiktsplanens brister i hanteringen av kulturmiljövärden. 
Samtidigt innebär förseningen av planarbetet merarbete.  

Eftersom översiktsplanarbetet förväntas vara vilande under minst två års tid är det nödvändigt att det 
tas fram en sammanställning för ärendet och samrådet som underlättar när arbetet ska återupptas igen.  

Planeringsstrategi 

En ny kommunövergripande översiktsplan kommer inte kunna antas under innevarande mandatperiod. 

I och med 2020 års förändringar av 3 kap. plan- och bygglagen behöver förvaltningen följa upp det här 
beslutet i början av nästa mandatperiod för att bedöma om en översiktsplan förväntas kunna antas 
senast 24 månader efter det allmänna valet, alternativt ta fram en planeringsstrategi.  

Finansiering 
Beslutet kommer sannolikt innebära vissa merkostnader inom ramen projektet, men i vilken omfattning 
är svåra att bedöma i nuläget. Kostnaderna bedöms belasta förvaltningen tidigast under år 2023.  

Förslagets konsekvenser 
Detaljplaner 

Möjligheten att planlägga Storäng västra för bostäder och förskola är kraftigt begränsade till dess att 
kommunens översiktsplan ger tydligare stöd i en lokaliseringsprövning för att kunna bebygga 
jordbruksmark i området. 
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En av etapperna för fortsatt planläggning av bostäder inom Rindö smedja behöver planläggas med 
utökat förfarande då gällande översiktsplan ger inte stödjer bebyggelseutveckling i detta område. 

Det fortsatta översiktsplanarbetet 

Det medför större möjligheter att arbeta in och ge stöd för resultatet av pågående grönplanearbete och 
utredningar av ekologiska spridningssamband.  

Ju längre tid det dröjer innan arbetet kan återupptas desto mer ökar risken att det krävs ytterligare nya 
planeringsunderlag då befintliga underlag riskerar att bli föråldrade. 

Det finns även en viss risk att den tidiga dialog som genomfördes bedöms inaktuell. Detta kan däremot 
vägas upp av att det funnits en viktig möjlighet till påverkan genom det allmänna valet under tiden.   

Uppföljning och utvärdering 
Beslutet behöver följas upp i början av nästa mandatperiod med avseende på det eventuella behovet av 
att arbeta fram en planeringstrategi.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-28 
Beslut KF 2021-04-19 Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö, 2021-04-23 
Motion om bevarandefrågor i översiktsplanen_3, 2020-08-12 
Miljökonsekvensbeskrivning för Vaxholm Översiktsplan Samrådshandling inklusive bilaga, 2021-02-23 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Matilda Karlström, sbf 

312



Protokoll Kommunfullmäktige 
2021-04-19 

Änr KS 2020/148.212 
1 av 1

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 35 Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun bifalls. 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av den enligt kommunfullmäktige beslutade minskningen av kommunstyrelsens budget 
med 2,4 miljoner kronor för 2021 (KF/2020-12-14 § 78) samt avsaknad av antikvarisk kompetens inom 
förvaltningen bedöms möjligheterna att vidare utreda kommunens kulturmiljövärden att vara mycket 
begränsade under 2021 och skjuts fram till 2022. 

Möjlighet att lämna förslag till hur kulturmiljövärdena bör stärkas i översiktsplanen kommer att finnas 
under samrådet.  

En utökad dialog rörande översiktsplanen bedöms ha genomförts under 2019. Protokollförda möten 
under samrådet bedöms inte möjligt att genomföra på grund av rådande pandemi.  

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Lars Arb Zackrisson (-) yrkar bifall till motionen.  

Sara Strandberg (V), Lars Lindgren (M) samt Rickard Gille (-) yrkar bifall till motionen.  

Proposition  
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger, bifall mot avslag till motionen.  

Ordföranden ställer proposition på de båda beslutsförslagen var för sig och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition  
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:  

Ja-röstar: den som avslår motionen.  

Nej-röstar: den som bifaller motionen.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 15 nej-röster mot 13 ja-röster, 1 som avstår, 1 
frånvarande (i enlighet med bilaga 2 till protokollet) beslutar att bifalla motionen.  

Handlingar 
Protokollsutdrag PLU 2021-03-10/§ 12 
Tjänsteutlåtande 2020-09-25 
Motion från Lars Arb Zackrisson (då WP) gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms 
kommun, 2020-08-12 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun 
KF måndag 21 september 2020 
 
Bakgrund 
I översiktsplan 2030 anges följande riktlinjer för att stärka våra kulturmiljöer: 
• Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.  
• För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska skyddas genom 
bl.a. bestämmelser i detaljplaner.  
• Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen av 
byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen.  
• Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt beaktas.  
• Områden med militärhistoriska byggnader och anläggningar, sommarnöjesbebyggelse och 
skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas. 
 
På sidan 64 i översiktsplanen står: kommunen ska sammanställa befintliga inventeringar m.m. för att 
få en samlad bild av värden samt för att hitta generella principer och riktlinjer för 
kulturmiljön. Befintliga underlag ger t.ex. allmänna råd för utformning av bebyggelse. Vid större 
förändringar inom kulturhistoriskt värdefull miljö ska kommunen i möjligaste mån anlita antikvarisk 
kompetens för att få fram nödvändiga underlag. Områden som är värdefulla och ska bevaras bör 
pekas ut. 
 
En företrädare för vaxholmspolitiken med särskilt intresse för stadsbyggnadsfrågor återkommer ofta 
med vilseledande argument att kommunen måste ersätta fastighetsägare för att göra inskränkningar 
i detaljplaner. Så här skriver Länsmuseet: 
Ekonomisk ersättning till fastighetsägare pga skyddsbestämmelser eller rivningsförbud är mycket 
ovanligt. Om en detaljplan ändras under genomförandetiden och det i den processen tillkommer nya 
sådana bestämmelser kan det berättiga till ersättning. ”4 kap 7§ Rätten till ersättning gäller dock 
endast om den skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningsförbudet medför är betydande i 
förhållandet till värdet av den berörda delen av fastigheten”. Merkostad för ett fördyrat underhåll 
utgör inte någon grund för ersättning. Ersättningsanspråk kan aktualiseras om förvaltningskostnader 
påverkar så att byggnadens marknadsvärde sjunker med mer än 5-10% pga skyddsbestämmelser 
eller mer 15% pga ett rivningsförbud. I ett populärt område med höga marknadspriser är det alltså 
mindre troligt att ersättning kommer att utgå. 
 
Boverket understryker också vikten av att varsamhetskraven finns dokumenterade när det gäller 
kulturmiljö:  
Det finns inget krav på att kommunen i förväg har tydliggjort innebörden av varsamhetskravet. 
Oberoende av om det finns ett sådant underlag eller inte så ska kraven tillämpas. Det ligger dock i 
sakens natur att kommunens ståndpunkt får större tyngd om kraven har kommit till uttryck i en 
antagen plan eller till exempel i ett bevarandeprogram. Vid ett flertal tillfällen har lagstiftaren också 
understrukit vikten av att kommunerna ändå tar fram ett sådant underlag. Genom att i förväg sprida 
kännedom om de värden kommunen önskar slå vakt om så kan man öka förståelsen för dem och 
underlätta hanteringen för såväl den enskilda som för byggnadsnämnden. Det bästa skyddet för en 
plats värden är om de är välförankrade hos kommuninvånarna. Sker en samlad redovisning i till 
exempel ett kulturmiljöprogram eller i anslutning till ett översiktsplanearbete som hanteras i en 
demokratisk process ger det fastighetsägare och övriga medborgare möjligheter till inflytande och en 
offentlig debatt. (Jämför proposition 1985/86:1 sid 231 och 482f samt proposition 2009/10:170 sid 
166 och 416) 
 
Bedömning 
Vi kan idag konstatera att kommunen direkt motverkar översiktsplanens intentioner när det gäller 
kulturmiljö, men inte när det gäller okänslig exploatering. Det finns åtskilliga exempel på detta: 
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rivningen av kruthuset, rivning av 1700-talshus i centrala Vaxholm, aluminiumfönster på Hamngatan, 
att ta bort Norrberget från det av länsstyrelsen avgränsade området för riksintresse etc. 
Varsamhetskraven har inte beaktats i nya detaljplaner, nu senast när det gäller bebyggelse på Rindö 
och på Norrberget. Vaxholmspolitiken har också aktivt motarbetat att en ny uppdaterad 
kulturmiljöbeskrivning skulle tas fram trots beredvillighet till ekonomisk medverkan från 
Länsstyrelsen samt många påstötningar i form av motioner etc. 
 
Inte heller lever Vaxholms kommun upp till Boverkets skrivning om samråd, som görs pliktskyldigast 
och utan att bli protokollförda. Riktlinjer för en samrådsprocess för översiktsplan finns angivna i 
Boverkets detaljplanehandboken: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/samrada/ 
Detta är en skrivning som också trycker på vikten av medborgardialog: Det är en fördel om 
kommunen tar initiativ till en medborgardialog långt innan några ställningstaganden är gjorda. Det 
gör att kommuninvånarnas kunskap, erfarenheter och behov kan ligga till grund för och väsentligt 
förbättra beslutsunderlaget.  
 
 
Jag yrkar: 
- att kommunen sammanställer befintligt kulturhistoriskt underlag och tar fram nya nödvändiga 
inventeringar m.m. för att få fram en samlad bild av kommunens kulturvärden i ett s.k. 
kulturmiljöprogram enligt den nuvarande Översiktsplanens intentioner, och som konsekvens av detta 
inarbetas i den kommande Översiktsplanen.  
- att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i skrivningen till den nya 
Översiktsplanen.  
- att kommunen anordnar offentliga samråd i god tid när det gäller processen med den nya 
Översiktsplanen. Samråd i dialog med medborgarna, möten som protokollförs och där medborgarnas 
synpunkter också tas med i planarbetet.   
 
Lars Arb Zackrisson ( - )  
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Vaxholm kommun är belägen i Stockholms 
län och består av halvön Bogesund och 10 
större öar, Vaxön, Resarö, Rindö, Tynningö, 
Skogsö, Ramsö, Skarpö, Stegesund, Edholma 
och Kullön. Totalt inom kommunen finns det 
cirka 70 öar. Av dessa är 57 bebodda.  
 
Vaxholm kännetecknas av en unik 
kombination av vatten, natur, storstad och en 
pittoresk stadskärna. Vaxholm har en tydlig 
historisk koppling, där staden har vuxit upp 
kring befästningen med militär närvaro sedan 
Gustav Vasa och fram till regementsflytten 
2004 vilket har bidragit till den karaktäristiska 
utformningen av staden. 
 
Fastboende i kommunen är cirka 12 000 
personer (2019), men under året kommer 
cirka en miljon besökare, varav många 
båtledes. 
 

Planförslaget 
Vaxön där kommunens centralort är 
lokaliserad har idag både sammanhängande 
bostadsbebyggelse och mångfunktionell 
bebyggelse. Öns serviceutbud är viktigt för 

hela kommunen och ska i första hand 
koncentreras till stadskärnan som fortsatt bör 
kunna utvecklas som mångfunktionell 
bebyggelse. I andra hand ska service 
koncentreras till de två kommundelscentrum 
som föreslås få markanvändningen ändrad till 
mångfunktionell bebyggelse. Dessa områden 
har identifierats som strategiska för att 
möjliggöra en mer blandad bebyggelse med 
hänvisning till lokalisering, kollektivtrafik och 
befintlig bebyggelsestruktur. Kommunen 
argumenterar fortsatt för en omklassning av 
väg 274 genom kommunen från primär till 
sekundär led för farligt gods. På norra Vaxön 
finns ett verksamhetsområde med 
anläggningar för handel, gods, transporter 
och teknisk försörjning som ska kunna 
utvecklas på sikt. Kompletterande utveckling 
och viss förtätning föreslås i övrig 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 
 
På Kullön föreslås ett avgränsat område för 
utveckling av handel.  
 
Inom delar av Killingen som till största delen 
är naturmark föreslås ny bebyggelse med 
bostäder och arbetsplatser. Inom Resarö mitt 
föreslås en utveckling av mångfunktionell 
bebyggelse. På öns sydvästra del inom 

Storäng föreslås utveckling av ytterligare 
bostadsbebyggelse och tekniska 
anläggningar.  
 
På norra Bogesundslandet, längs väg 274, 
som idag är landsbygd med skogsbruk och en 
mindre andel jordbruk förslås att området 
utreds för en förändring till 
sammanhängande bebyggelse. 
 

På lång sikt ska detaljplanering för en 
fritidshusomvandling, där kulturmiljövärden 
tas till vara, prioriteras i samband med VA-
utbyggnad på Tynningö. 
 
På västra Rindö, öster om Rindö redutt, 
föreslås ändrad markanvändning till 
sammanhängande bostadsbebyggelse i ett 
idag obebyggt område. Här föreslås även en 
ny anslutningsväg till Skarpö för att förbättra 
trafiksituationen för så väl motortrafikanter 
som fotgängare och cyklister vid färjeläget på 
västra Rindö. Öster om det här området finns 
flera större sammanhängande 
fritidshusområden där bebyggelsen utvecklas 
för permanentboende i samband med 
utbyggnad av vatten och avlopp. Inom Oskar-
Fredriksborg på östra Rindö föreslås att den 
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mångfunktionella bebyggelsen fortsätter 
utvecklas och förändras. 
 
Kommunens planer för hantering av 
avloppsvatten är i första hand inriktade på ett 
samarbete där avloppsvatten från Vaxholm 
leds till Nya Margretelunds reningsverk i 
Österåkers kommun. Det alternativet bygger 
på att de lokala reningsverken i Vaxholm 
byggs om till pumpstationer, samt att en 
ytterligare pumpstation byggs på Tynningö.  
 
Prioriterade förändringar av 
transportsystemet handlar om att 
åstadkomma en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken och att förbättra den lokala 
cykelinfrastrukturen. 
 

Miljökonsekvenser 
Planens redovisning av påverkan och effekter 
på identifierade miljöaspekter bedöms som 
rimlig vad gäller detaljeringsnivå och 
slutsatser. Frågor som bör hanteras i 
relaterad planering eller formell prövning 
redovisas tydligt. Här nedan redovisas kort de 
konsekvenser som Översiktsplanen 2040 
bedöms medföra: 
 
 

Naturmiljö 
Områden med höga naturvärden som har 
formellt skydd så som naturreservat, Natura 
2000-område och biotopskydd bedöms 
påverkas indirekt till följd av föreslagen 
översiktsplan. Effekterna av detta bedöms 
dock som obetydliga till små. Däremot 
innebär översiktsplanen att vissa värdefulla 
naturområden och skogsmiljöer kommer att 
tas i anspråk vilket bedöms få negativa 
effekter för redan hotade arter.  
 
Bedömningen är att översiktsplanen generellt 
omfattar naturområden med mindre värden 
vilket medför att risken för stora 
konsekvenser minskar vid genomförandet. 
 
Kulturmiljö 
Inom kommunens finns ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården. Vissa i 
planen utpekade utvecklingsområden, ligger 
inom riksintresset och innehar kulturvärden 
utpekade som uttryck för riksintresset.  
Eftersom översiktsplanen inte redovisar hur 
riksintresset ska tillgodoses i den fysiska 
planeringen, bedöms översiktsplanen ge 
mycket stora negativa konsekvenser och 
riskerar att påtagligt skada på riksintresset.  
 

Vatten 
Planförslaget innebär en ökad 
befolkningsutveckling med ett större 
transport- och bostadsbehov vilket orsakar 
ett ökat tryck på Vaxholms vattenområden. 
Risk finns att statusen i omgivande kustvatten 
försämras om inte förbättringsåtgärder utförs 
i snabb takt. Planförslaget bedöms ge upphov 
till måttligt negativa konsekvenser. 
Planförslaget medger en ökad 
bebyggelseutveckling som medför en ökad 
belastning på avloppsreningsverk och 
enskilda avlopp.  
 
Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket kan 
medföra problem med översvämning och en 
snabbare avrinning om inte dagvattennätet 
dimensioneras för de nya förutsättningarna. 
 
Under förutsättning att tillstånd ges till ett 
nytt avloppsreningsverk i Österåker fås en 
effektivare reningsgrad på avloppsvattnet och 
ökad möjlighet till anslutning av undermåliga 
avlopp. Detta leder till minskade utsläpp 
totalt sett till Östersjön vilket bidrar till en 
bättre ekologisk status i många 
vattenförekomster i Vaxholm och 
angränsande kommuner. 
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Under förutsättning att dagvattenstrategins 
ambitioner att skapa infiltration och 
fördröjning av dagvatten följs kan 
belastningen till havet minska jämfört med 
idag trots ökade mängder dagvatten som 
tillkommer med en högre andel hårdgjorda 
ytor. 
 
Hälsa, risk och säkerhet 
Föreslagen översiktsplan förväntas främst ge 
upphov till buller i närhet av väg 274 samt vid 
de större färjelägen. Utbyggnadsområden 
vilka är lokaliserade i närhet till väg 274 samt 
färjelägen kan komma ges negativa effekter 
av trafikbuller samt motortrafik i samband 
med färjeavgångar. Vägfärjorna planeras i 
framtiden att elektrifieras vilket ger lägre 
bullernivåer i hamnlägena.  
 
Det finns inga kända förorenade områden 
vilka skulle medföra att bebyggelse inte är 
möjlig. Generellt anses problematiken knuten 
till förorenade områden som små inom 
Vaxholms kommun.  
 
Sammanfattningsvis bedöms störningar ge 
små negativa konsekvenser utifrån 
översiktsplanens genomförande. Förorenad 
mark och transporter av farligt gods bedöms 

ge positiva konsekvenser medan buller ger 
små till måttlig negativa för bostäder i 
anslutning till större vägar inom kommunen. 
 
Klimat 
Utvecklingen av gång- och cykelvägnätet 
samt kollektivtrafiken innebär positiva 
effekter för både miljön och folkhälsan. 
Genom att skapa goda förutsättningar för 
invånare att kunna gå, cykla och resa 
kollektivt minskas utsläppen till luft och 
därmed begränsas klimatpåverkan inom 
kommunen. Med en växande befolkning 
tillkommer dock mer biltrafik inom 
kommunen vilket ger negativa effekter på 
klimatet. 
 
Klimatanpassning 
Uppdateras efter samråd 
 
Hushållning med naturresurser 
Att bygga på jordbruksmark medför att 
naturresurser för livsmedelsproduktion och 
lokala försörjningsresurser går förlorade på 
markområdet. Vaxholms kommun har relativt 
lite jordbruksmark sett till den totala ytan så 
varje yta jordbruks- och betesmark som går 
förlorad ger en negativ effekt på den lokala 
livsmedelsproduktionen.   

Om hela Norra Bogesundslandet som är 
utpekat i översiktsplanen exploateras ger det 
måttlig negativa effekter på värdet för skogen 
som en naturresurs. 
 
Sammanhängande skogsområden tas även i 
anspråk på Resarö och Rindö. Dessa är dock 
inte utpekade som produktionsskog men har 
ett viktigt rekreativt värde på öarna.  
Ianspråktagandet av skogen kopplat till 
naturresurser bedöms ge en liten negativ 
konsekvens då man väljer att ta ett 
sammanhängande område i anspråk.  
 
Sammantaget bedöms aspekten hushållning 
med naturresurser få måttligt negativa 
konsekvenser av planförslagets 
genomförande, främst kopplat till i 
anspråkstagande av jordbruks- och 
betesmark. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Flera områden för rekreation och friluftsliv 
tas i anspråk för utveckling men varken 
riksintresset för friluftsliv eller 
Bogesundskilen bedöms påverkas negativt av 
planförslagets genomförande. Störst 
konsekvenser blir det på Resarö där ett 
närrekreativt område tas i anspråk. På Rindö 
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exploateras två större naturområden men 
exploateringen leder till att resterande 
skogsområden blir mer tillgängliga för 
allmänheten. Sammantaget bedöms 
rekreation och friluftsliv få små negativa 
konsekvenser. 
 

Sammantagen bedömning 
För miljöaspekterna Natur- och vattenmiljö, 
Klimat och Rekreation och friluftsliv bedöms 
konsekvenserna bli liten negativ. För Vatten 
och Hushållning med naturresurser bedöms 
konsekvenserna bli måttlig negativa. 
Miljöaspekten Kulturmiljö bedöms få stora 
negativa konsekvenser medan miljöaspekten 
Risker för människors hälsa och miljö får 
positiva konsekvenser. 
 
Översiktsplanen har strävat efter att 
tillgodose riksintressen, strandskydd och 
Natura 2000-områden i sin planering av 
mark- och vattenanvändning. Ett par 
undantag finns för strandskyddet i 
Översiktsplanen.  
 
Miljökvalitetsnormer för luft och buller 
bedöms inte överskridas.  
 

När det gäller miljökvalitetsnormer för 
ytvatten bedöms dessa uppfyllas och på sikt 
förbättras om planens ambitioner fullföljs när 
det gäller bättre rening och fördröjning av 
dagvatten, ökad avloppsreningskapacitet 
med färre enskilda avlopp samt samlade 
åtgärder av båtplatser, utsläpp och övriga 
störningar från båttrafiken. 
 
Ställningstaganden i översiktsplanen visar god 
överrensstämmelse med beslutade nationella 
miljömål. I vissa övergripande frågeställningar 
finns målkonflikter samt kumulativa effekter 
som kräver en fördjupad analys i den 
fortsatta planeringen.   
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1 INLEDNING 

Vaxholm kommun är belägen i Stockholms län 
och består av halvön Bogesund och 10 större 
öar, Vaxön, Resarö, Rindö, Tynningö, Skogsö, 
Ramsö, Skarpö, Stegesund, Edholma och 
Kullön. Totalt inom kommunen finns det cirka 
70 öar. Av dessa är 57 bebodda. Kommunens 
nu gällande översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige 2013-12-16. 
Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018-06-
18.   
 
Vaxholm kännetecknas av en unik 
kombination av vatten, natur, storstad och en 
pittoresk stadskärna. Vaxholm har en tydlig 
historisk koppling, där staden har vuxit upp 
kring befästningen med militär närvaro sedan 
Gustav Vasa och fram till regementsflytten 
2004 vilket har bidragit till den karaktäristiska 
utformningen av staden. 
 
Fastboende i kommunen är cirka 12 000 
personer (2019), men under året kommer 
cirka en miljon besökare, varav många 
båtledes. 
 

1.1 ÖVERSIKTSPLANENS SYFTE 

Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Den ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattning och beslutas av 
kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte 
bindande men ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

1.2 MILJÖBEDÖMNING OCH 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska 
kommunen göra en strategisk 
miljöbedömning när en översiktsplan, 
detaljplan eller ett program ska upprättas 
eller ändras. Den strategiska 
miljöbedömningens första steg, enligt 6 
kapitlet 5–6 §§ MB, är att undersöka om 
genomförandet av översiktsplanen, 
programmet eller ändringen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § MB 
kräver tillstånd eller om planen förutsätter 
verksamhet enligt 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2 §, 
punkt 2 och 6 § eller bilagan till denna 
förordning antas planen alltid medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
 
Genomförandet av en översiktsplan antas 
alltid medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap MB 3§ och ska därför 
miljöbedömmas.  
 
En strategisk miljöbedömning genomförs 
därför parallellt med framtagandet av 
förslaget till ny översiktsplan enligt 
lagstiftningen i 6 kap. miljöbalken. Syftet med 
en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande 
så att en hållbar utveckling främjas. En del av 
miljöbedömningen innebär att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken ska 
ingå som beslutsunderlag till översiktsplanens 
samrådshandling. (Kap 6 1§ MB). 
 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) är att möjliggöra en samlad bedömning 
av påverkan på människors hälsa och miljön 
till följd av förslaget till ny översiktsplans 
genomförande. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska även ange 
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hur förslaget till ny översiktsplan påverkar 
möjligheten att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen. I 
miljökonsekvensbeskrivningen lämnas förslag 
på åtgärder för att förhindra eller minimera 
negativa miljöeffekter av föreslagna 
inriktningar och åtgärder i översiktsplanen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen och 
översiktsplanen är idag i ett skede där den ska 
samrådas med allmänheten där de har 
möjlighet att lämna synpunkter på 
översiktsplanens genomförande.  
 

Bedömningsgrunder och 

bedömningsmatris 
Bedömningen av miljökonsekvenserna till 
följd av förslaget till den nya översiktsplanens 
genomförande har utgått från det berörda 
områdets förutsättningar och värden samt 
bedömd omfattning av störningen eller 
ingreppet (effekten). Om en aspekt i ett 
område med stort värde avseende aktuell 
aspekt störs i stor omfattning innebär det 
stora negativa konsekvenser medan en liten 
störning på ett område med litet värde 
innebär små negativa konsekvenser. Positiva 
konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett 
område är positiv. För aspekten kulturmiljö är 
positiva effekter definierat som effekter som 

direkt eller på sikt förstärker kulturvärdena 
och ökar läsbarheten av de värdebärande 
berättelserna som identifierats inom 
kulturmiljön, och därmed ger positiv 
konsekvens. För föroreningar knutna till 
dagvatten uppstår positiva effekter och 
konsekvenser när belastningen av 
förorenande ämnen minskar och när den 
minskade föroreningshalten bidrar till att 
förbättra vattenförekomstens statusklassning 
för MKN. För buller uppstår positiva 

konsekvenser när bullernivåerna minskar och 
att gällande riktvärden uppnås. 
Områden med stora värden är till exempel 
riksintressen eller andra intressen som gäller 
på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden eller 
överskridande av miljökvalitetsnormer. 
Områden med måttliga värden utgörs av 
regionala och större kommunala intressen. 

Figur 1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Områden med låga värden är områden med 
lokala och mindre kommunala intressen.  
Omfattningen av påverkan/effekten som 
förslaget till ny översiktsplan antas medföra 
för respektive miljöaspekt har bedömts på en 
skala: ingen – liten negativ – måttligt negativ 
– mycket negativ. Konsekvenserna har sedan 
bedömts utifrån en sammanvägning av värdet 
och omfattningen av effekten, se Figur 1.  
 
Förslaget till den nya översiktsplanen bedöms 
utifrån att den är genomförd. En 
konsekvensbedömning görs även utifrån 
förändringen mellan gällande översiktsplan 
(nollalternativet) och förslaget till ny 
översiktsplan, båda fullt utbyggda. 
 
Osäkerheter 
MKB:n genomförs utifrån bedömningar om en 
framtida situation som i detta fall sträcker sig 
fram till år 2040. Eftersom framtiden är 
osäker finns det i bedömningarna alltid en 
viss osäkerhet. Osäkerheter utgörs av 
oförutsedda fynd eller förutsättningar. Den 
här MKB:n bygger på information som har 
varit känd under processen.  
Förslaget till ny översiktsplan, som MKB:n är 
underlag till, är utformad på ett övergripande 
sätt för att skapa flexibilitet i genomförandet. 

Perspektivet för översiktsplanen är även långt 
och geografiskt omfattande samt förknippad 
med stora finansiella beslut. Dessutom 
kommer ny översiktsplan byggas ut under 
lång tid i olika etapper. Det är därför viktigt 
att ha med sig att det finns osäkerheter i vilka 
konsekvenserna av förslaget till ny 
översiktsplan kan bli. 
 
Specifika osäkerheter som påverkar 
översiktsplanen är om riksväg 274 inte klassas 
om från primär led för farligt gods till 
sekundär led. När och om det sker möjliggörs 
byggnation av bostäder närmare vägen. 
 
Hur vatten- och avloppsfrågan i framtiden ska 
hanteras i kommunen är fortsatt under 
utredning där två lösningar fortsatt studeras.  
 
Kapitlet om klimatrisker är inte komplett då 
underlagsmaterialet fortsatt är under 
framtagande vid samrådstillfället. 

1.3 AVGRÄNSNING 

Tidsmässig avgränsning 
Tidsmässigt tar översiktsplanen sikte på år 
2040, men beaktar även längre tidsperspektiv 
för enstaka frågor. För VA-planeringen 

sträcker sig perspektivet till ungefär år 2050, 
och för klimatanpassning till år 2100.  
 

Geografisk avgränsning 
Översiktsplanen omfattar hela Vaxholms 
kommun, men kan påverka 
kustvattenvattenförekomsterna inom 
vattenförvaltningens åtgärdsområden 
Stockholms inre skärgård, Åkerströmmen och 
Trälhavet, se Figur 2. Översiktsplanens 
genomförande berör även omkringliggande 

Figur 2.Geografisk avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 
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kommuner, Österåker, Täby, Danderyd, 
Lidingö, Värmdö samt Stockholm.  
 

Miljöaspekter 
Den 23 november 2020 genomfördes ett 
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar 
bedömning av de betydande miljöaspekter 
som beslutades vid avgränsningssamrådet. 
Den sakliga avgränsningen omfattar följande 
områden: 

• Natur- och vattenmiljö 

• Kulturmiljö 

• Vatten 

• Hälsa, risk och säkerhet 

• Klimat 

• Klimatanpassning 

• Hushållning med naturresurser 

• Rekreation och friluftsliv 
 

Planens effekter har även analyserats utifrån 
nationella mål, formella skydd och 
miljökvalitetsnormer samt kumulativa 
effekter. Avslutningsvis görs en samlad 
bedömning av planens konsekvenser och 
eventuella målkonflikter.  
 

Miljökonsekvensbeskrivningens 
detaljeringsnivå har anpassats utifrån 
översiktsplanens syfte. Frågor som hanteras i 
relaterad planering bedöms endast på en 
översiktlig nivå i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
  

326



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

12(80) 

2 PLANFÖRSLAGET OCH 

ALTERNATIV 

2.1 PLANFÖRSLAGET 

Planeringsstrategier och 
utvecklingsinriktning 
Planförslaget för ny översiktsplan för 
Vaxholms stad anger följande 
placeringsstrategier och utvecklingsinriktning: 
 

• Eftersträva en klimatsmart och 
varsam förtätning. Utveckla och stärk 
centralorten i Vaxholms stadskärna, 
samt utveckla kommundelscentrum 
vid Resarö mitt och på östra Rindö 
med sikte på en trygg och levande 
småstad. 

 

• Bidra till robusta ekosystem genom 
att betona de ekologiska sambanden 
så väl över som mellan öarna i 
kommunens områden för natur och 
friluftsliv, men också utveckla en mer 
mångfunktionell grönstruktur inom 
bebyggelsen.  

 

• Säkra att Vaxholm är en attraktiv del 
av Stockholmsregionen genom att 
främja näringslivet och en förbättrad 

tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet 
och cykelvägnätet. 

 
Ändrad och utvecklad mark- och 
vattenanvändning  
Vaxön där kommunens centralort är 
lokaliserad har idag både sammanhängande 
bostadsbebyggelse och mångfunktionell 
bebyggelse. Öns serviceutbud är viktigt för 
hela kommunen och ska i första hand 
koncentreras till stadskärnan som fortsatt bör 
kunna utvecklas som mångfunktionell 
bebyggelse. I andra hand ska service 
koncentreras till de två kommundelscentrum 
som föreslås få markanvändningen ändrad till 
mångfunktionell bebyggelse. Dessa områden 
har identifierats som strategiska för att 
möjliggöra en mer blandad bebyggelse med 
hänvisning till lokalisering, kollektivtrafik och 
befintlig bebyggelsestruktur. Kommunen 
argumenterar fortsatt för en omklassning av 
väg 274 genom kommunen från primär till 
sekundär led för farligt gods. Detta är 
avgörande för att markanvändningen ska 
kunna förändras inom de avsedda lägena. På 
norra Vaxön finns ett verksamhetsområde 
med anläggningar för handel, gods, 
transporter och teknisk försörjning som ska 
kunna utvecklas på sikt. Kompletterande 

utveckling och viss förtätning föreslås i övrig 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 
  
På Kullön finns sammanhängande 
bostadsbebyggelse av främst småhuskaraktär, 
samt naturområden, ett mindre jordbruk och 
ett värmeverk liksom en nedlagd 
handelsträdgård. I ett avgränsat område 
föreslås utveckling med handel. För att det 
området ska gå att genomföras behöver en ny 
trafiklösning studeras för av- och påfart till 
väg 274.  
 
På ön Resarö finns stora områden med 
sammanhängande bostadsbebyggelse som 
tidigare varit fritidshusområden. Inom delar 
av Killingen som till största delen är 
naturmark föreslås ny bebyggelse med 
bostäder och arbetsplatser. Inom Resarö mitt 
föreslås en utveckling av mångfunktionell 
bebyggelse. På öns sydvästra del inom 
Storäng föreslås utveckling av ytterligare 
bostadsbebyggelse och tekniska anläggningar.  
 
På norra Bogesundslandet, längs väg 274, som 
idag är landsbygd med skogsbruk och en 
mindre andel jordbruk förslås att området 
utreds för en förändring till sammanhängande 
bebyggelse. 
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På lång sikt ska detaljplanering för en 
fritidshusomvandling, där kulturmiljövärden 
tas till vara, prioriteras i samband med VA-
utbyggnad på Tynningö. Inom riksintresset på 
öns norra delar föreslås utvecklingen vara 
särskilt varsam.  
 
På Rindö finns så väl fritidshusområden, som 
områden av landsbygdskaraktärer och 
bebyggelse för åretruntboende. På sikt 
planeras ön utvecklas till en plats med 
huvudsakligen åretruntboende. På västra 
Rindö, öster om Rindö redutt, föreslås ändrad 
markanvändning till sammanhängande 
bostadsbebyggelse i ett idag obebyggt 
område. Här föreslås även en ny 
anslutningsväg till Skarpö för att förbättra 
trafiksituationen för så väl motortrafikanter 
som fotgängare och cyklister vid färjeläget på 
västra Rindö. I samband med detta behöver 
även ett dupliceringsfärjeläge säkras. Öster 
om det här området finns flera större 
sammanhängande fritidshusområden där 
bebyggelsen utvecklas för permanentboende 
i samband med utbyggnad av vatten och 
avlopp. I samband med detta ska 
kulturmiljöinventeringar göras i området. 
Inom Oskar-Fredriksborg på östra Rindö 
föreslås att den mångfunktionella 

bebyggelsen fortsätter utvecklas och 
förändras utöver de första etapperna inom 
Rindö hamn.  
 
I vissa delar finns inget strandskydd vilket kan 
öppna för ny bebyggelse närmre strandlinjen. 
Men här liksom i övriga delar behöver hänsyn 
tas till uttrycken för riksintresset för 
kulturmiljö, liksom möjligheterna att hantera 
klimatrelaterade risker. För friluftslivets skull 
bör den nya bebyggelsen utformas och 
placeras på ett sådant sätt att det även i 
fortsättningen går att röra sig längs 
strandlinjen. 
 
Inom de kommundelar där detaljplanering 
kommer att dröja eller inte är aktuellt föreslås 
att områdesbestämmelser tas fram för att 
säkerställa ett grundläggande skydd för 
kulturmiljövärden. 
 
Kommunens planer för hantering av 
avloppsvatten är i första hand inriktade på ett 
samarbete där avloppsvatten från Vaxholm 
leds till Nya Margretelunds reningsverk i 
Österåkers kommun. Det alternativet bygger 
på att de lokala reningsverken i Vaxholm 
byggs om till pumpstationer, samt att en 
ytterligare pumpstation byggs på Tynningö.  

Två andra möjliga alternativ är att de lokala 
avloppsreningsverken rustas upp och 
eventuellt kompletteras, alternativt att på 
nytt söka samarbete och anslutning till 
Käppala reningsverk på Lidingö. 
 
Prioriterade förändringar av 
transportsystemet handlar om att 
åstadkomma en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken, säkra ett 
dupliceringsfärjeläge på Rindö för 
Vaxholmsleden och att förbättra den lokala 
cykelinfrastrukturen. 
 
Riksintressen och andra värden enligt 
miljöbalken 
Inom riksintresset för kulturmiljövården kan 
upprättande av områdesbestämmelser med 
syfte att lyfta fram och tydliggöra 
kulturmiljövärden ge en vägledning om hur 
utpekade kulturvärden ska hanteras i 
kommunens fysiska planering av 
skärgårdsöarna.  Det finns ett politiskt beslut 
om att ta fram ett kulturmiljöprogram för 
stadskärnan på östra Vaxön.  
 
En stor andel av kommunens jordbruksmark 
ligger inom något av kommunens två 
naturreservat. Inom begränsade områden på 
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Norra Bogesund och Resarö föreslås ett visst 
ianspråktagande av jordbruksmark och mark 
för skogsbruk. 
I mindre utsträckning föreslås ett visst 
ianspråktagande av strandskyddade områden 
på Rindö och Vaxön för att möjliggöra 
förtätning av bebyggelse i lägen med god 
tillgång till kollektivtrafik.  

2.2 NOLLALTERNATIV 

Nedan redogörs för hur nollalternativet skiljer 
sig från planförslaget. 
 
Utredningsområden 
Stora delar av Vaxön med befintlig 
bebyggelse, parker och grönområden har 
markerats som utredningsområde.   
 
Vaxöns utveckling ska studeras i en 
fördjupning av översiktsplanen eller i ett 
program. Inför detta arbete behövs 
planeringsunderlag som tillsammans med 
översiktsplanens riktlinjer ger förutsättningar 
för utformning och omfattning av nya 
bebyggelseområden. I första hand bör en 
övergripande analys av nuvarande 
stadsstruktur med bebyggelse, gator och 
grönområden tas fram för att hitta lämpliga 
områden för utveckling.   

Södra delarna av Resarö föreslås som 
utredningsområde. Utvecklingen av området 
vid Engarn utöver trafikplatsen ska studeras. 
Tidigare uppdrag om framtagande av program 
ska återupptas.  
 
Delar av västra Rindö föreslås som 
utredningsområde för bebyggelse. 
Kommande planering ska bland annat 
möjliggöra verksamhetsbebyggelse. Den kan 
också bidra till att förstärka kopplingen till 
stadskärnan samt lyfta fram området kring 
Rindö redutt som besöksmål och mötesplats.  
 
Ett område norr om väg 274 vid Bogesund 
pekas ut som utredningsområde på lång sikt. 
Inom området kan det på lång sikt vara 
aktuellt att studera möjlighet för annan 
markanvändning. Kommunen har alltså inte 
tagit ställning till vilken markanvändning det 
handlar om samt om det är möjligt, dock 
behöver det lyftas fram i ett tidigt skede.  
 
Verksamheter, arbetsplatser och service 
Översiktsplanen från 2013 redovisar befintliga 
områden som i olika omfattning inrymmer 
service, verksamheter, arbetsplatser, turism, 
varv, marina med mera. För vissa delar av 
kommunen har ett antal områden pekats ut 

som är strategiska för olika typer och 
omfattning av samhällsservice med mera. 
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3 SKYDDADE OMRÅDEN, 

MILJÖMÅL OCH 

MILJÖKVALITETSNORMER 

3.1 RIKSINTRESSEN 

Riksintressen är geografiska områden som 
anses innehålla värden och kvaliteter som är 
viktiga på nationell nivå. Riksintressen kan 
antingen bestämmas av riksdagen enligt 4 
kap. miljöbalken eller av en av de 12 
myndigheter som ansvarar för riksintressen 
inom olika sektorer enligt 3 kap. miljöbalken. 
Ett område kan pekas ut som riksintresse med 
syfte att bevara ett värde eller för att 
säkerställa en framtida möjlighet till 
exploatering. 
 
Översiktsplanen för Vaxholm påverkar 6 
riksintressen, se Figur 3. 
Konsekvensbedömningar av riksintressen 
bedöms i kapitel 5 eller under vissa 
miljöaspekter i Kapitel 4. 
 

Riksintresse för kust- och 

skärgårdsområdena i Stockholms län (4 

kap. 1 – 2 §§ MB)  
Vaxholm stad ingår i Stockholms läns kust- 
och skärgårdsområden som är av riksintresse Figur 3. Kartbild över Riksintressen och naturskydd inom Vaxholm stad.  
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med hänsyn till områdenas samlade natur- 
och kulturvärden. Bestämmelserna innefattar 
såväl den yttersta skärgården som 
tätbebyggda områden ända in i centrala 
Stockholm. Avsikten med riksintresset är inte 
att hindra utveckling i området som helhet 
utan att de stora natur- och kulturvärdena ska 
tas tillvara. Bedömningar ska göras utifrån en 
helhetssyn på områdenas värden och ska inte 
främst se till enstaka miljöer. Detta 
riksintresse ska inte utgöra hinder för 
tätortsutveckling. 
 

Riksintressen för kulturmiljövården (3 

kap 6 § MB) Norra Boo-Vaxholm-

Oxdjupet-Lindalssundet  
Områden av riksintresse för kulturmiljövården 
är miljöer av särskilt stor betydelse ur ett 
nationellt perspektiv. Ett riksintresse för 
kulturmiljövården är en miljö eller ett 
landskap som särskilt väl återspeglar viktiga 
historiska skeenden och samhällsprocesser. 
Inom riksintresseområden väger de 
kulturhistoriska värdena därför särskilt tungt 
vid beslut om ändrad mark- eller 
vattenanvändning och den fysiska miljön i 
övrigt. Att tillvarata kulturmiljövårdens 
riksintressen handlar dels om att förhindra att 
värdena skadas, dels om att områdets 

kulturhistoriska värden och potential ska vara 
fortsatt tongivande vid förändringar. 
 
Följande riksintressebeskrivning utgår från 
den del av texten som omfattar Vaxholms 
kommun. Den kompletta 
riksintressebeskrivningen finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida. 
 
Motivering:  
Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via 

Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för 

huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning 

och rekreationsliv, som speglar 

levnadsbetingelserna för innerskärgårdens 

befolkning och dess behov av färdstråk till 

staden alltsedan medeltiden, och som 

berättar om Stockholms utbyggnad och 

försvarsansträngningar med tillhörande 

samhällsbildningar. Här kan 

levnadsförhållandena för olika sociala skikt 

utläsas, liksom utvecklingen inom industri, 

transportteknik, försvar och arkitektur. 

Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och 

skärgårdsmiljö, Fästnings- och 

skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, 

småstadsmiljö, […] sommarnöjesmiljö  

Uttryck:  

Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och 

skärgårdsmiljö […]. 

Naturhamnar/ankringshamnar från 

segelfartygsepoken med vrak och andra 

fornlämningar samt spår efter förtöjningar 

och landuppehåll. Sjömärken, fyrar och andra 

fysiska lämningar för farledens behov att 

vägleda sjöfarten fram till sekelskiftet 1900. 

Sjökrogsbyggnader […] och andra lämningar 

efter sjögästgiverirörelsen fram till 

sekelskiftet 1900. Hamnar och varv. 

Ångbåtsbryggor med tillhörande 

kringbyggnader som till exempel väntkurar. 

Tullhus (Vaxholm). Sprickdalsbetonad 

skärgårdsterräng som speglar 

skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser 

och förutsättningarna för odling och 

bebyggelse. Vårdkase- och telegrafberg med 

lämningar. Fästnings- och skansmiljöer – 

befästningssystem […].  

Lämningar efter avspärrningar, skansar och 

befästningssystem från 1500-talet fram till 

1900-talets mitt som speglar 

befästningskonstens utveckling. Mur- och 

vallanläggningar. Fredriksborgs fästning med 

tillhörande byggnader från 1700-talet vid 

Oxdjupet (Värmdö kn). Vaxholms kastell och 
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Rindö redutt samt batteriplatser. Oskar-

Fredriksborg och Byviksfortet vid Oxdjupet. 

Befästningslinjen Vaxholmslinjen med 

batteriplatser och fort (Vaxholms kn).  

[…] 

Militära miljöer (Vaxholms kn och Värmdö 

kn). Kasern- och stabsbyggnader, 

officersbostäder, förråd, militärläger med 

tillhörande byggnader fram till 1900-talets 

mitt. Vaxholms kustartilleriregementsområde 

på Rindö med olika typer av 

regementsbyggnader, till exempel kaserner 

och chefsbostäder (Vaxholms kn).  

Småstadsmiljö – Vaxholm […]. 

Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön, framväxt 

som ett servicesamhälle till 1500-talets 

fästningsbygge med uttryck för den 

förindustriella skärgårdsstaden med inslag av 

befästningar och militära byggnader. Orten 

som tullstation och knutpunkt för handel, 

kommunikation och krogrörelse för den 

centrala delen av skärgården. Tullhus från 

1700-talet vid fästningssundet. Stadskärnans 

rätvinkliga gatunät speglande den äldsta 

stadens utbredning med ursprung i 1600-

talets gatureglering. Återstående äldre 

träbebyggelse från tiden före det sena 1800-

talets expansion. Fiskarbefolkningens 

småskaliga stugbebyggelse i Norrhamn med 

oregelbundet gatunät, små tomter samt 

bryggor och sjöbodar. Avläsbara 

hamnlägen/hamnvikar. Torg med rådhus i 

centrala delen, stadskärnans 

sammanhängande bebyggelsesiluett med 

inslag av kuperad skärgårdsterräng. Kyrka vid 

rutnätsstadens västra utkant. Kastellets och 

Rindö redutts roll som landmärkesbyggnader. 

Den expansiva utbyggnadsfasens bebyggelse 

från 1800-talets senare hälft fram till omkring 

1920 som uttrycker bad- och 

sommarnöjesortens historia. Parkmiljöer och 

det s k Lägret, militär övningsplats på stadens 

tidigare ängs- och åkermarker som 

omvandlats till stadspark. Villabebyggelse för 

sommargäster i stadens utkanter, bland annat 

Ekudden-Västerhamn. Sommarnöjesepokens 

bebyggelseuttryck, såsom badhus och 

Vaxholms hotell. Vaxholms vattentorn, 

kommunalteknisk anläggning med 

landmärkesroll för innerskärgården.  

Sommarvillor från 1800-talets mitt fram till 

1900-talets början utmed ångbåtslederna 

samt mindre fritidshus/sportstugor från 1900-

talets första hälft. Naturtomter och luftiga 

bebyggelsegrupper. Brygglägen med 

tillhörande mindre byggnader i form av 

badhus och väntkurer. Inslag av 

parkvegetation. Byggnader för förnöjelse, till 

exempel lusthus och paviljonger. Avläsbar 

arkitekturstilutveckling från de rikt 

dekorerade schweizer- och cottagestilarna 

från 1800-talets senare hälft med verandor 

och pittoreska utbyggnader, till det tidiga 

1900-talets mer strama villor som utvecklats 

till en nationalromantisk stilinriktning med 

robusta detaljer och allmogeinspirerade 

detaljer och färgsättningar. Mindre 

sportstugor med drag av nationalromantiken 

eller 1900-talets modernism, speglande 

rekreationslivets utveckling. […]. 

Riksintresse för naturvård Ytterby gruva 

(3 kap. 6§ MB)  
Internationellt välkänd fältspatförekomst 

genom sin rikedom på mineral, bland annat 

gadolinit som är källa till grundämnen som 

yttrium, erbium, terbium och ytterbium. 

Dessa tillhör de sällsynta jordartsmetallerna 

och har fått sina namn efter Ytterby. 

Huvudkriterier: A Förutsättningar för 

bevarande: Områdets karaktär som viktigt 
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geologiskt objekt bevaras. Ingrepp såsom 

bebyggelse, vägbygge, anläggningar, upplag 

och schaktning skadar områdets 

geovetenskapliga värde.  

Varphögarna är skyddade som naturminne. 

Områdets huvuddrag: Grundämnena yttrium, 

erbium, terbium och ytterbium upptäcktes i 

slutet av 1700-talet i gadolinit från Ytterby 

gruva. Ytterligare sällsynta jordartsmetaller 

utvunna i Ytterby ur mineralet gadolinit är 

gadolinium, scandium, tulium, lutetium och 

holmium (uppkallat efter Stockholm). Gruvan 

som är ombyggd för oljelagring är ej tillgänglig 

för besök. Den södra och mycket branta 

slänten är tillgänglig. På denna finns rester av 

bergartsmaterial och varphögar sedan 

brytningsperioden. Området ingår i 

Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Den 

internationella materialföreningen ASM satte 

år 1990 upp en minnesskylt vid gruvan för att 

markera betydelsen av de grundämnen som 

upptäckts i dess mineral. Kommunens 

informationsskylt finns även på platsen. 

 

Riksintresset för det rörliga friluftslivet (3 

kap. 6 § MB) 
FAB 04 Bogesund 
Stora delar av Bogesund är utpekat som 

riksintresse för friluftsliv. 

Riksintresseområdets landområde 

överensstämmer i stort med 

Bogesundslandets naturreservat från vilket 

mindre delar av halvön är undantagna. I 

nordväst inkluderas ett område mot 

Rydboholm, Fågelnäs och Sandviken i 

Österåkers kommun, som leder ut till halvön 

Bogesundslandet genom ett näs. Mot havet 

avgränsas riksintresset naturligt av Stora 

Värtan, Askrikefjärden och Trälhavet. 

Huvudkriterierna för utpekandet av 

riksintresset är att området har särskilt goda 

förutsättningar för berikande upplevelser i 

natur- och/eller kulturmiljöer, 

friluftsaktiviteter samt goda förutsättningar 

för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 

därmed berikande upplevelser. Syftet med 

riksintresset är att bevara och vårda ett 

område av stor betydelse för friluftslivet, 

naturvården och kulturmiljövården. Området 

är därmed skyddat från exploatering, och 

endast kompletterande byggnader för att 

upprätthålla och utveckla befintliga 

verksamheter får tillkomma. 

Riksintresseområdet utgörs av ett varierande 

landskap med omfattande vattenkontakt. Det 

tätortsnära läget bidrar till att området fyller 

en viktig funktion för många människors 

friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket. På 

Bogesundslandet finns stora 

sammanhängande skogsområden, ett rikt 

kulturlandskap samt ett flertal långa spår och 

leder. Området upplevs på många platser som 

tyst och i de mest välbevarade partierna kan 

skogen upplevas trolsk och orörd. De långa 

stränderna har en varierande karaktär. 

Förutsättningar enligt värdebeskrivningen:  
Områdets värden för friluftslivet kan påtagligt 
skadas av nyetablering av bebyggelse och 
anläggningar som inte främjar friluftslivet 
inom områdets oexploaterade delar, minskad 
hävd av odlingslandskapet, bullerstörande 
verksamheter och åtgärder samt omfattande 
kalavverkning. Området har ytterligare 
potential beträffande friluftsliv. 
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Riksintressen avseende energi och 

kommunikationer (3 kap. 8 § MB)  
Farleden till Stockholms hamn  
Farleden in till Stockholm är av riksintresse för 
sjöfarten. Farledsmiljön speglar skärgårdens 
betydelse för huvudstadens sjöfart, 
livsmedelsförsörjning och rekreationsliv. 
Längs med den södra/sydvästra sidan av 
Tynningö så löper en av Sveriges mest 
trafikerade farleder (klass 1) och innefattas av 
riksintresset för sjöfart med en buffertzon på 
cirka 200 meter. Denna zon överlappar delvis 
markområden på Tynningö. Syftet med 
buffertzonen är försäkra sig om att 
säkerheten på leden kan upprätthållas. Det 
innebär att inga verksamheter eller dylikt får 
införas som kan ha negativa konsekvenser för 
riksintressets syfte. Detta innefattar 
verksamheter som exempelvis skulle kunna 
öka båttrafiken för mycket eller kunna ha en 
bländande effekt mot leden (även att betänka 
här är temporärt uppställda strålkastare, 
parkeringar där fordon med helljus vistas med 
flera som har fri siktlejd mot leden). 
I vissa fall så ligger punkter som är viktiga för 
farledens säkerhet utanför markerat område 
men dock inom influensområdet och ska 
därför beaktas. Exempel på detta är fyrar vars 
siktlinjer ska skyddas men inte heller ska de 

kunna förväxlas eller påverkas av andra 
ljuspunkter eller konstruktioner som kan 
påverka dessas nautiska funktion 
 

Riksintresseområde för totalförsvaret (3 

kap. 9 § MB)  
Delar av Vaxholm ingår i riksintresse för 
militär vädertjänst. Det handlar om att det 
finns skyddsvärd meteorologisk infrastruktur i 
närområdet som ägs av SMHI men kravställs 
av Försvarsmakten. 
 
Sveriges samtliga väderradarsystem ingår i 
det gemensamma väderradarnätet SWERAD, 
som ger SMHI och Försvarsmakten tillgång till 
väderradarinformation som är avgörande för 
att utföra sitt samhällsansvar avseende 
vädertjänst. Information används bland annat 
för de prognoser som SMHI framställer för 
samhället och för Försvarsmaktens 
prognosverksamhet inför militära flygningar. 
Riksintresset kan skadas av störande 
verksamheter, exempelvis 
vindkraftsetableringar för nära 
väderradaranläggningarna. Störningarna kan 
medföra att tillförlitligheten i väderprognoser 
minskar. Det finns därför en internationell 
överenskommelse att inga vindkraftverk ska 
uppföras inom 5 km radie och i Sverige 

används en bortre max-gräns på cirka 50 km 
där särskilda analyser måste genomföras.  

3.2 SKYDDADE OMRÅDEN 

Natura 2000 
Enligt 4 kap 8§ MB utgör Natura 2000-
områden även riksintresse för naturvård. I 
Sverige regleras Natura 2000 i Miljöbalken 7 
kap 27 – 29§§ samt förordningen om 
områdesskydd. Sverige har förbundit sig att 
bevara den biologiska mångfalden genom att 
följa de så kallade fågel samt art- och 
habitatdirektiven.  
 
På Bogesund finns Vaxholms enda Natura 
2000-område, Dammstakärret, som valts ut 
med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv. 
En konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 

Naturreservat 
Bestämmelserna om naturreservat finns i 
miljöbalken. Skyddet kan ha flera syften: att 
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
för friluftslivet. I Vaxholm finns det två 
naturreservat, Kullö naturreservat, som 
inrättades år 2005 med syfte att tillgodose 
behovet av områden för närrekreation och 
Bogesundslandet som beslutades bli 
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naturreservat år 2013 med syftet att bevara 
ett stort och välbesökt friluftsområde. 
 
I båda naturreservaten bedrivs areella 
näringar med ett aktivt jord- och skogsbruk.  
 
En konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 
 

Biotopskyddsområde och andra 
naturskydd 
Biotopskyddsområde används för små mark- 
och vattenområden, så kallade biotoper. Det 
är områden som på grund av sina särskilda 
egenskaper är värdefulla livsmiljöer för 
hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är 
också viktiga för vanligare arter, samt för 
omväxling i landskapet. Det finns två olika 
former av biotopskyddsområde; generellt 
skydd för vissa biotoptyper samt skydd för en 
särskild biotop (beslutas i varje enskilt fall) 
(Naturvårdsverket 2018). Biotopskydd 
skyddas enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken.  
 
Särpräglade naturföremål som flyttblock, 
jättegrytor eller gamla och storvuxna träd kan 
skyddas som naturminne enligt 7 kap. 10 § 
Miljöbalken. 
 

Vaxholm kommuns blåplan (2017) möjliggör 
att ett marint biotopskydd i en känslig grund 
vik, Sivikien i Överbyfjärden på Resarö 
inrättas.  

 
I Vaxholm finns det 20 nyckelbiotoper varav 
de flesta är belägna på Bogesund. De flesta av 
nyckelbiotoperna har inrättats för att skydda 
äldre skog och skog med höga hydrologiska 
värden. 
 
Utöver dess områden finns det även två 
naturminnen i kommunen, Ytterby varphögar 
och Rindö by.  
Vid Yttervarphögar är det förbud mot att: 

• bortföra bergart eller mineral. 

• bedriva täkt eller annan verksamhet 
som förändrar områdets topografi. 

• anordna upplag, uppföra ny byggnad 
eller annan anläggning. 

En konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 

3.3 SKYDDADE ARTER 

En viktig miljöaspekt att beakta är även 
bestämmelserna i artskyddsförordningen. 
Kommunen behöver bedöma om planerade 
åtgärder kan komma att påverka arters 
bevarandestatus. Om åtgärder riskerar att 

försvåra upprätthållande av en arts 
bevarandestatus behöver kommunen 
beskriva vilka skyddsåtgärder som avses att 
vidtas för att undvika eller minimera sådan 
påverkan så att förbuden i artskydds-
förordningen inte ska utlösas. Sker trots 
skyddsåtgärder en negativ påverkan på någon 
arts bevarandestatus, oavsett nivå, är 
åtgärden förbjuden enligt 
artskyddsbestämmelserna. En 
konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 

3.4 STRANDSKYDD 

Det råder generellt strandskydd vid kust, sjöar 
och vattendrag på land- och i vatten på en 
sträcka av 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd. I vissa fall kan 
strandskyddet utökas till 300 meter om det 
behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften.  
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allmänhetens 
tillgång till strandområdet, samt att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv. Inom 
strandskyddat område råder det förbud att 
vidta åtgärder som hindrar friluftsliv eller 
förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv. 
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I samband med att en detaljplan upphävs 
eller ersätts av en ny återinträder 
strandskyddet. Om man då vill upphäva 
skyddet eller få dispens måste det prövas på 
nytt mot nu gällande lagstiftning.  
Dispens och upphävande av strandskyddet 
helt eller delvis inom detaljplan kan medges 
om det finns särskilda skäl och om åtgärden 
inte motverkar strandskyddets syften.  
 

Vaxholms stad består av flera öar med 
tätorten på Vaxö som är utpekad som 
strategiskt stadsutvecklingsläge. Kommunen 
har speciella förutsättningar med många 
intressen, väg och verksamheter som kräver 
skyddsavstånd. Detta medför att 
strandskyddat område på Vaxö och inom 
andra utpekade utvecklingsområden kan 
behöva tas i anspråk för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen som 
exempelvis bostadsförsörjning. 

 
Det råder utökat strandskydd inom stora 
delar av Bogesund samt på Resarö vid 
Killingen. Inom vissa delar av Vaxholm, 
exempelvis Oskar-Fredriksborg och Edholma, 
råder det inget generellt strandskydd enligt 
särskilt beslut från länsstyrelsen år 1975 då 
områden utan värden för allmänhetens bad 
och friluftsliv såsom militära områden, 
industriområden och hamnar undantogs, se 
Figur 4.  

3.5 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster 
som människor får från naturens olika 
ekosystem. Landskapet inrymmer en rad 
värden för människan: ekologiska, kulturella, 
sociala och ekonomiska. Värdena är 
sammanlänkade med varandra och finns 
spridda över hela landskapsrummet. Om 
funktioner och egenskaper i landskapet 
identifieras och värderas kan de nyttor 

Figur 4. Kartbild över strandskyddat område (röd), upphävt strandskydd (grönt) och områden som ej 
omfattas av strandskydd (grått 
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människan får av naturen synliggöras. Det är 
naturens så kallade ekosystemtjänster.  
Vilka ekosystemtjänster som är viktiga på en 
plats är beroende av naturtyper i landskapet, 
markförhållanden och förekomsten av 
ekosystemtjänsten både lokalt och i ett större 
perspektiv. Dessutom är det viktigt att beakta 
vem som får nytta av tjänsten idag eller i 
framtiden och hur denne påverkas om 
tjänsten försvinner. Ekosystemtjänster är alla 
produkter och tjänster som ekosystemen ger 
människan och som bidrar till vår välfärd och 
livskvalitet.  
 
Internationellt och nationellt är 
ekosystemtjänsterna definierade och 
indelade i fyra olika typer utifrån vilken 
funktion de har. Dessa typer kallas 
försörjande, reglerande, kulturella och 
stödjande ekosystemtjänster, se Tabell 1  
 
Värdefulla områden för natur och friluftsliv 
ska värnas och utvecklas. Vid planering, 
exploatering och förvaltning ska stor hänsyn 
tas till naturområden med höga sociala, 
kulturella och ekologiska värden.  
Naturområdenas förmåga att leverera 
ekosystemtjänster ska värnas och förstärkas. 
Genom att sträva efter att bevara områden 

med tillräcklig storlek och kvalitet säkerställs 
ekosystemtjänster så som exempelvis 
dagvattenhantering, luftrening, beskuggning,  
temperaturutjämning, pollinering, friluftsliv 
och biologisk mångfald. 
 
Kompensationsprincipen ska tillämpas i 
planprocessen vilket innebär att negativa 
konsekvenser vid en exploatering i första 
hand ska undvikas och minimeras. Värdefulla 
funktioner och höga värden som ändå går 
förlorade vid en exploatering ska, så långt det 
är möjligt, återskapas i närområdet eller på 
annan plats i kommunen.  
 
Vid planering och lovgivning ska stor hänsyn 
tas till platsens landskapsbild, naturvärden 
samt till friluftslivets intressen. Planering i 
naturområden ska inriktas på att höja 
kvaliteten, där områdets naturgivna 
förutsättningar och karaktärsdrag tillvaratas 
och förstärks.  
 
Kulturarvet rymmer kunskaps- och 
vetenskapliga värden som vittnar om platsers 
och människors historia. Kulturarvet bidrar 
med perspektiv och sammanhang och är 
identitetsskapande för såväl grupper som 

Tabell 1. Lista över ekosystemtjänster.  
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individer. Landskapets karaktärsdrag, 
kulturmiljöer och lämningar påminner oss om  
våra historiska rötter och ger oss en känsla av 
kontinuitet och förståelse för den tid vi lever 
i. Kulturarv kan vara traditioner, seder och 
bruk, som har överförts mellan generationer 
eller spegla andliga eller symboliska värden  
förr och nu. Upplevelsevärden och estetiska 
värden hos kulturarvet utgör en viktig resurs 
för rekreation, friluftsliv och turism.  
Slutligen kan kulturarv vara nära förknippat 
med biologisk mångfald. I landskap som 
brukas är ekologiska värden som artrikedom 
och artsammansättning ett resultat av den 
historiska markanvändningen och av hävd. 
Genom bibehållen markanvändning kan 
ekosystemtjänster kopplade till denna 
biologiska mångfald bibehållas. 
 
Naturens förmåga att producera mat är 
grundläggande för att människan ska kunna 
leva. Antalet människor på jorden ökar och 
maten ska räcka till alla. Det innebär en ökad 
efterfrågan på mat i Sverige såväl som globalt. 
Jordbruks- och betesmarker är de platser som 
främst används för produktion av grödor för 
mat och djurhållning. I skogsmarken finns  
även mat i form av vilt, bär och svamp. 
 

Där slutavverkning av skog sker till följd av 
byggnation förloras möjligheten till 
produktion av material och bioenergi från 
skogen. För att de producerade 
ekosystemtjänsterna ska kunna producera  
behövs det stödjande och reglerande tjänster 
som exempelvis kretslopp av näringsämnen, 
reglering av vattenflöden, naturlig biologisk 
kontroll och pollinering. 

3.6 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 

Enligt vattendirektivets artikel 7 ska 
vattenförekomster som används för 
dricksvattenuttag större än 10m3 per dag i 
snitt eller som förser fler än 50 personer med 
dricksvatten, skyddas för att garantera 
tillgången på vatten av god kvalitet. Även 
reservvattentäkter kan omfattas av skydd. 
 
I dagsläget har ungefär 75% av Vaxholms 
befolkning tillgång till kommunal 
vattenförsörjning via Roslagsvatten.  
Vaxholm försörjs med dricksvatten genom 
medlemskap i Kommunalförbundet 
Norrvatten. Dricksvattnet produceras vid 
Norrvattens vattenverk Görväln i Järfälla och 
har Mälaren som råvattentäkt. För 
reservvatten, det vill säga vatten som 
kommer från en annan källa/ledning än den 

som normalt levererar vattnet, har 
Norrvatten fyra grundvattenverk. 
 
Inom kommunen finns det inga enskilda 
vattentäkter.  
 
Översiktsplanens genomförande bedöms inte 
påverka dricksvattenförsörjningen negativt.  

3.7 MILJÖMÅL 

Sverige har antagit 16 nationella miljömål 
som visar vägen mot ett hållbart samhälle. 
Målen konkretiseras i 21 miljökvalitetsmål. 
För fysisk planering är framförallt miljömålet 
God bebyggd miljö vägledande. Hur vi bor och 
lever påverkar miljön på många sätt. Den 
kommunala översiktsplanen är ett avgörande 
verktyg för att skapa förutsättningar för ett 
hållbart samhälle.  
 
Enligt miljöbalken ska en 
miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 
beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål 
och annan miljöhänsyn beaktas i planen. 
Tillsammans med avgränsningen av MKB:n 
avgränsades även relevanta miljömål till de 
som är svarta nedan: 
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1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Rikt växt- och djurliv 

 
De förutsättningar för mark- och 
vattenanvändning som översiktsplanen 
innehåller bedöms inte vara väsentliga 
drivkrafter för miljömålen Bara naturlig 
försurning, Skyddande ozonskikt samt Säker 
strålmiljö. För dessa är framförallt nationella 
och internationella styrmedel av betydelse. 
Myllrande våtmarker och storslagen fjällmiljö 
är ej aktuella inom kommunen.  
 

En bedömning om hur översiktsplanen 
uppfyller Miljömålen finns i avsnitt 5.2. 

3.8 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i 5 kap 
MB. De beskriver lägsta godtagbara 
miljökvalitet inom ämnesområdena 
utomhusluft, omgivningsbuller och vatten. 
MKN omfattar dels gränsvärden som ej får 
över- eller underskridas, dels riktvärden som 
skall eftersträvas och ej bör överskridas. 
Miljökvalitetsnormerna med 
åtgärdsprogrammen fungerar som styrmedel 
för att styra i riktning mot de nationella 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna 
anger även en högsta acceptabel 
föroreningsnivå till skydd för människors 
hälsa och miljön.  
 
Kommunerna är skyldiga att i sin fysiska 
planering samt prövning enligt plan- och 
bygglagen agera så att miljökvalitetsnormerna 
kan följas. 
 
En bedömning av hur översiktsplanen 
uppfyller Miljökvalitetsnormerna finns i 
avsnitt 5.3.  
 

Vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten är 
bestämmelser om kvalitén på vatten i en 
vattenförekomst. Miljökvalitetsnormer finns 
beslutade för Sveriges fem vattendistrikt: 
Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, 
Södra Östersjön, och Västerhavet. 
Vattenförvaltningen och 
miljökvalitetsnormerna är en konsekvens av 
EU:s ramdirektiv för vatten som införlivats i 
svensk lagstiftning genom 
vattenförvaltningsförordningen. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt 
bindande styrmedel i miljöbalken. De anger 
uppsatta gränsvärden för störningar eller 
föroreningar som naturen eller människan 
bedöms kunna utsättas för utan att ta allt för 
stor skada.  
 
Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer 
krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt, 
till exempel ”god status 2021”. I vissa fall 
finns det skäl att acceptera en mindre sträng 
miljökvalitetsnorm i en vattenförekomst eller 
att tidpunkten för när god vattenstatus ska 
vara uppnådd skjuts fram. Det övergripande 
målet för vattenförvaltningen är att uppnå 
god vattenstatus till år 2021, eller senast till 
år 2027. Ett undantag från regeln är motiverat 
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om det är tekniskt omöjligt att eller orimligt 
dyrt att vidta de åtgärder som krävs för att nå 
god status till det angivna målet. Undantag 
kan också motiveras om det av naturliga skäl 
inte är möjligt för vattenmiljön att återhämta 
sig trots att åtgärder sätts in. För kustvattnen 
har en tidsfrist lämnats till 2021 då 
problematiken är särskilt komplicerad och 
bedöms inte kunna lösas inom en kortare 
tidsrymd. God status innebär god ekologisk 
och vattenkemisk status i alla inlands- och 
kustvatten. Det är kommunerna och 
myndigheter som har ansvarsskyldighet att 
följa miljökvalitetsnormer. 
 
Se avsnitt 4.3 Vatten för beskrivning av 
vattenförekomster och påverkan på 
miljökvalitetsnormer i avsnitt 5.3.  

Buller  
Kommuner med färre än 100 000 invånare 
omfattas inte av krav på åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller. Alla kommuner ska dock i 
sitt uppdrag verka för att begränsa buller med 
utgångspunkt från miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler.  
 
I Vaxholm finns inte heller några större vägar, 
järnvägar eller civila flygplatser som kräver 
åtgärdsprogram. 

Bullerpåverkan från trafiken på länsväg 274 
och övriga vägar inom kommunen är inte 
närmare utredd. Trafikverket hävdar normalt 
ett skyddsavstånd på 30 meter till sina vägar, 
vilket bör räcka för tillkommande bebyggelse 
men är problematiskt sett till dagens 
bebyggelse och dess närhet till vägen.  
Inom kommunen förekommer det idag utöver 
färjelägen inga verksamheter som bör orsaka 
buller som skulle kunna utgöra ett 
miljöproblem för intilliggande fastigheter. 
  
En ökad befolkningstillväxt skulle generera 

mer biltransporter och troligen mer 

nybyggnation som skulle öka lastbilstrafiken 

på öarna. Möjliga ställen som kan uppleva 

ökade bullernivåer är fastigheter i anslutning 

till färjelägen där trafik samlas.  
 

En utvecklad kollektivtrafik och bättre 

förutsättningar för gång- och cykelvägar 

skulle på sikt kunna minska den lokala 

användningen av bil. 

 

Vägbuller bör utredas i samband med 

detaljplaner som tas fram i närheten av väg 

274 som sträcker sig genom kommunen. Vid 

detaljplanering ska eventuellt buller från 

båtar och vägfärjor utredas, speciellt i 

områden som ligger i närheten av farleder.  

Luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och 
bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel 
och bens(a)pyren. Om det finns risk för att 
värdena överskrids ska åtgärder vidtas. 
 
Vaxholm stad ingår i Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund vilket är en plattform för 
luftkvalitetsarbetet där kommunerna 
samarbetar för att kartlägga luftmiljön och 
arbeta för bättre luft.  
 
Mätningar inom luftvårdsförbundet har 
genomförts och beräknats med 2015 års 
utsläpp. Mätningar visar att inga halter för 
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) 
överskrids på dygns- och årsmedelvärde.  
Luftkvaliteten i Vaxholm stad är god. 
 
En bedömning av luftkvaliteten och MKN för 
luft görs i kapitel 4.5.  
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 

KONSEKVENSER 

4.1 NATUR- OCH VATTENMILJÖ 

En stor framtida utmaning vad gäller natur 
och friluftsliv är att säkerställa kvantitet och 
kvalitet i den gröna och blå infrastrukturen. 
Ny bebyggelse ökar konkurrensen om 
markytor och grönytor, och i anslutning till 
tätorter är dessa känsliga för fragmentering. 
Vid förtätning riskerar kvantiteten av grönytor 
per invånare att minska vilket ställer större 
krav på höjd kvalitet, både ur ett ekologiskt 
och rekreativt perspektiv, på kvarvarande 
grönytor.  
 
Att säkerställa tillräcklig kvantitet och kvalitet 
på den gröna infrastrukturen har en 
avgörande betydelse för biologisk mångfald 
samt möjligheten att kunna förse kommunens 
invånare med de ekosystemtjänster som 
samhället är beroende av.  
 
Genom att skapa mångfunktionella ytor kan 
kommunen bidra till ett mer effektivt 
markutnyttjande utan att viktiga värden går 
förlorade. 
 

Vaxholms mest värdefulla naturmiljöer utgörs 
främst av Bogesundslandet, tätortsnära äldre 
skog, havet och den blå strukturen samt 
skyddad natur. 

4.1.1 NULÄGE 

Vaxholm är ett ölandskap med speciell natur 
och variationer i växtlighet och artrikedom. En 
del av öarna är mer karga med klippor och 
hag- och betesmarker medan andra utgörs av 
frodiga skogslandskap. I Vaxholm kan 
förändrad markanvändning, ofta kopplad till 
expanderande bebyggelse, innebära förlust av 
livsmiljöer, störning och obalans i ekosystem 
om inte hänsyn tas till den gröna 
infrastrukturen vid fysisk planering på såväl 
lokal som regional nivå. 
 
Vaxholms kommun har flertalet större 
naturområden, primärt återfinns dessa på 
Bogesund, Resarö och Rindö. Nuvarande 
översiktsplan tillåter utbyggnation inom norra 
Bogesund, dock ej inom området för 
naturreservat samt på Resarö och Rindö. 
 
Inom ramen för Vaxholms översiktsplan finns 
i nuläget två naturreservat, dessa är 
lokaliserade till större delar av Bogesund samt 

till ett mindre område på Kullö.  
 
Bogesundslandet 
Bogesundslandet är ett utpekat riksintresse 
för friluftsliv där större delar av Bogesund 
utgörs av naturreservat. Dammstakärret, se 
Figur 5, utgör ett Natura 2000-område inom 
naturreservatet och omfattas därmed av 
särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten enligt 4 kap. 8 §. Potentiella 
hot såsom skogsbruksåtgärder annat än i 
naturvårdsyfte, dräneringar, införsel av 
främmande arter och olika typer av 
exploatering är förbjudna eller kräver tillstånd 
av länsstyrelsen enligt föreskrifterna för 
naturreservatet.  
 
Inom hela Bogesundslandet råder även utökat 
strandskydd vilket är ett uttryck för områdets 
skyddsvärde. Naturreservatet är även 
förenligt med kommunens gällande 
översiktsplan, Vaxholm 2030. 
 
Bogesundslandet ingår även i ett större 
område av betydelse för hydrologisk 
forskning.  
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.  

Figur 6. Kartbild från artportalens artdatabank.  Figur 5. Naturtypskarta Dammstakärret, kartunderlag Länsstyrelsen 
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Kullö Naturreservat  
Kullö Naturreservat instiftades kommunalt 
och har som främsta syfte att tillgodose 
behovet av områden för närrekreation. 
Reservatet syftar även till att bevara 
värdefulla livsmiljöer vilka tillkommit genom 
det gamla kulturlandskapet. Betesdjur inom 
området ser till att igenväxta ängar öppnas 
upp och bidrar till att återställa det historiska 
öppna landskapet. Inom Kullö Naturreservat 
finns dokumenterade nyckelbiotoper och 
rödlistade arter. Naturen i området växlar 
mellan hällmark, hagar och ängar. 
 
Skyddsvärda arter 
I Bilaga 1 redovisas resultatet av artuttaget 
från Artportalen i respektive område 
(artportalen 2020). Artuttaget gjordes för 
åren 2000–2020, se Figur 6. För fåglar har 
endast fynd med registrerade 
häckningsindikationer tagits med då dessa är 
mest relevanta fynd att ta hänsyn till. 
Artuttaget har begränsats till så kallade 
naturvårdsarter och delas in i kategorin växt 
eller djur. Arterna som redovisas visar på 
naturvärden och skyddsvärd natur samt att 
flera även behöver hanteras i ett juridiskt 
perspektiv genom att de är upptagna i 
Artskyddsförordningen. De arter som finns 

inrapporterade i Artportalen är en indikation 
på vilka arter som förekommer i närområdet 
och beroende på var exploateringen planeras 
kommer det sannolikt att krävas ytterligare 
inventeringar och utredningar. 
 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
arter som behöver uppmärksammas inom 
naturvården; arter som är extra skyddsvärda, 
antingen genom att själva vara av särskild vikt 
eller genom att peka på att områden 
eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett 
naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår 
rödlistade arter, fridlysta arter och sådana 
som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, 
signalarter (indikerar artrikedom), 
ansvarsarter (sådana som har en stor andel av 
sin population i Sverige), samt nyckelarter, 
arter som bär upp artsamhällen, 
(Artdatabanken 2020). 
 
Biotopskydd 
Biotopskyddsområden skiljer sig från andra 
skyddsformer som exempelvis naturreservat 
genom att det enbart är vissa biotoptyper 
som får skyddas. Det finns två olika former av 
biotopskyddsområde varav det ena är ett 
generellt skydd för vissa biotoptyper medan 

det andra är ett skydd för en särskild biotop 
enligt ett enskilt beslut. 
 
Skog 
Kommunen har en hög förekomst av äldre 
tallskogar och ädellövskogar vilket är utpekat 
som regionala ansvarsmiljöer.  
 
Bogesundslandets västra del har under lång 
tid upplåtits för skoglig forskning.  
 
Genom den stora variationen av olika trädslag 
som planterats utgör Bogesundslandet en 
genbank för skoglig forskning. Enligt 
riksdagsbeslut från 1947 ska denna genbank 
anläggas och bevaras för all framtid. 
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Stora delar av Rindö och Skarpö utgörs av 
hällmarkstallskog, blandskog och barrskog. 
Förekomsten av lövskog och framförallt 
ädellövskog är högre på Rindös sydöstra sida 
respektive Skarpös östra sida. Skyddsvärda 
miljöer är ädellövskog, fuktlövskog, 
sandtallskog, hällmarkstallskog, strandskog 
och brandskadad skog. Förekomsten av 
fuktlövskog och blötare sumpskogar med 
stort inslag av lövträd är särskilt skyddsvärda 
och bör värnas särskilt i framtida utveckling.  
 
Resarö är till stora delar skogbeklätt och 
domineras av blandskog.  Killingeskogen 
vilken utgör en stor del av öns skogsområden 
utgörs främst av barrskog med rikt inslag av 
lövträd och hasselbuskar.   
 
Sjöar, våtmarker och havsvikar  
De flesta sjöar och våtmarker inom Vaxholms 
stad återfinns på Bogesund, Resarö och 
Tynningö, se Figur 7.  
 
Resarö har två våtmarker som båda har höga 
värden för landskapet och för djur- och 
växtlivet. Överby våtmark håller idag på att 
växa igen till ett ogenomträngligt sälgkärr. 
Vegetationen här utgörs av fuktäng, kärr, 
buskmark och vass med en mindre öppen 

vattenyta i centrum. Det är en värdefull 
biotop för groddjur och fåglar.  
 
Resarö våtmark har tidigare haft en blandning 
av tät björk- och alskog men består idag helt 

av alskog (klibbal). Det finns inga så kallade 
socklar utvecklade kring alarnas stambaser, 
vilket indikerar att detta inte är en våtmark i 
egentlig mening utan snarare en aldunge på 

Figur 7 Kartbild från Vaxholms Blåplan 2017–2030. 
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strandnära, periodvis fuktig mark mer likt en 
sumpskog.  
 
Dammstakärret är ett Natura 2000-område. 
Sjön ligger i ett bergsområde omgivet av 
hällmarkstallskog på Bogesundslandet. 
Området består av en näringsfattig sjö med 
en öppen vattenspegel på 4,3 ha och 
naturtyper som småvatten, öppna svagt 
välvda mossar, fattiga och intermediära kärr 
(kärr som är fattiga på mineraler), gungflyn, 
hällmarkstallskog samt skogbevuxen myr.  
 
Vattenvegetation i sjön är sparsam. Runt sjön 
finns två områden av sumpskogskaraktär. I 
kärren finns ett källutflöde som ger området 
höga botaniska kvalitéer. Vattenområdet och 
omkringliggande kärr är en värdefull 
fågellokal. Fiskfaunan i sjön är okänd. 
Bevarandeplanen för ett Natura 2000-område 
anger vilka måI som ska uppnås i bevarandet 
av området och vilka bevarandeåtgärder som 
planeras. För Dammstakärret anges bland 
annat att arealen för de olika naturtyperna 
inte får minska, biotoperna inte får försämras 
samt att hydrologin och hydrokemin ska vara 
oförändrad. 
 

På Tynningö återfinns kommunens större 
sjöar, Stora Maren och Myrholmsmaren men 
även flertalet våtmarker. 
 
Vissa år händer det att syrerikt ytvatten från 
Saltsjön rinner in i Stora Maren genom 
Marenbäcken. Detta vatten lägger sig då på 
botten i Stora Maren, och ytvatten pressas in i 
Myrholmsmaren, som alltså inte får något 
tillskott av nytt vatten. Detta syrerika vatten 
gör att det läcker mindre fosfor från 
sjöbottnen. Fosfor blir då en begränsande 
faktor och vissa år växer knappt något sjögräs 
i Stora Maren. Det finns uppgifter om flera 
arter av fisk och musslor i sjöarna. 
 
I vattnet utgör grunda havsvikar en särskilt 
skyddsvärd miljö. Många arter, såväl växter 
som fiskar och fåglar, är under någon fas i sin 
livscykel beroende av denna miljö som värms 
upp snabbt på våren då tillgången på föda är 
god. Det är därför ytterst viktigt att värna om 
dessa miljöer och begränsa miljöpåverkan och 
exploatering. 
 
 

4.1.2 PÅVERKAN 

Planförslaget  
Naturmiljö  
Planförslaget kommer att medföra 
förändringar av befintliga grönområden.  De 
största utbyggnadsområdena är lokaliserade 
till Norra Bogesund samt delar av Resarö och 
Rindö. Inom samtliga omvandlingsområden 
och utbyggnadsområden som anges i 
översiktsplanen återfinns arter vilka bedöms 
som nära eller akut hotade. Det är av stor vikt 
att se sambanden i landskapet, hur olika 
miljöer påverkas av de förändringar som 
föreslås. För att bibehålla sin funktion och 
värde är det viktigt att det finns ett nätverk av 
angränsande områden, så kallade värde-
kärnor, sammanbundna av spridningszoner.  
 
Skog 
Översiktsplanen för Vaxholm förutsätter att 
skogsområden tas i anspråk, framförallt vid 
utbygganden av Norra Bogesund och på 
Resarö. Förutsättningarna för bevarande av 
värdefulla skogs- och trädmiljöer påverkas 
starkt både av skogsbruket och av 
bebyggelseexpansionen.  
 
Tätortsnära skogar har en särskilt stor 
betydelse för flera ekosystemtjänster, 
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exempelvis naturupplevelser, rekreation och 
klimatreglering och ska i möjligaste mån 
bevaras.  
  
Sjöar och våtmarker 
Planförslaget berör möjligen en våtmark på 
Resarö, där föreslaget utbyggnadsområde kan 
komma att medföra konsekvenser för arter 
vilka vistas i våtmarksområdet.   
 

Nollalternativet 
För nollalternativet återges Norra Bogesund 
som utvecklingsområde på lång sikt samt 
delar av Resarö och Rindö. För omvandlingen 
kommer viktiga skogs- och naturområden tas i 
anspråk vilket medför negativa konsekvenser 
för redan hotade arter.  

4.1.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  
Områden med höga naturvärden som har 
formellt skydd så som naturreservat, Natura 
2000-område och biotopskydd bedöms 
påverkas indirekt till följd av föreslagen 
översiktsplan. Effekterna av detta bedöms 
dock som obetydliga till små. Däremot 
innebär översiktsplanen att vissa värdefulla 
naturområden och skogsmiljöer kommer att 

tas i anspråk vilket bedöms få negativa 
effekter för redan hotade arter.  
 
I Vaxholm kan förändrad markanvändning 
kopplad till expanderande bebyggelse 
innebära förlust av livsmiljöer, störning och 
obalans i ekosystem om inte hänsyn tas till 
den gröna infrastrukturen vid fysisk planering 
på såväl lokal som regional nivå. 
 
Planförslaget förväntas ge påverkan på 
naturområden såväl direkt som indirekt 
genom artsamband och 
spridningsmöjligheter. Bedömningen är att 
översiktsplanen generellt omfattar 
naturområden med mindre värden vilket 
medför att risken för stora konsekvenser 
minskar vid genomförandet. Vid bedömning 
med avseende på naturvärden förväntas 
planförslaget i relation till nollalternativet få 
liten negativ konsekvens då såväl planförslag 
som nollalternativ i stor utsträckning 
behandlar samma utbyggnadsområden och 
förväntas påverka likvärdiga naturområden.  
 

Nollalternativet 
Aktuella utvecklingsområden kommer att ta 
mark och naturmiljö i anspråk och bedöms ge 
små till måttligt konsekvenser på den 

biologiska mångfalden. Samspelet mellan 
arter inom naturreservatet på Bogesund och 
den del vilken avses bebyggas kommer att 
försvåras i och med gällande översiktsplan, 
detsamma gäller generellt för sambanden 
mellan områden vilka spelar en stor roll för 
arters fortplantning och överlevnad. 
Nollalternativet bedöms ge små till måttliga 
konsekvenser på naturreservat och Natura 
2000-området.  

4.1.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Generellt är kunskapen kring arter 
och biotoper begränsad och delvis 
bristfällig. För områden där värdefulla 
naturmiljöer planeras att tas i anspråk 
är det nödvändigt med ytterligare 
utredningar för att titta på arter och 
livsmiljöer specifikt men också utreda 
de ekologiska sambanden i 
landskapet. 

 

• Arbetet med att ta fram en grönplan 
för Vaxholm stad kan komma att ge 
svar på en del av de frågeställningar 
som inte kunnat besvaras i detta 
skede.  
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• Genomföra en analys av öppna 
gräsmarker samt eventuellt 
övergripande NVI, analys av 
spridningssamband som en 
uppföljning av den nu relativt 
inaktuella ängs- och 
betesmarksinventeringen.  
 

• Genomföra en analys av samband för 
pollinatörer där både öppna och 
urbana miljöer ingår. 
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4.2 KULTURMILJÖ 

Kulturmiljö är ett av flera allmänna intressen 
som ska hanteras i den kommunala 
planeringen. I arbetet med en översiktsplan 
ska, liksom vid all planläggning, hänsyn tas till 
stads- och landskapsbilden liksom platsens 
natur- och kulturvärden. Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer ska skyddas och kommunen ska 
redovisa i översiktsplanen, hur kommunen 
avser att ta hänsyn till områden av 
riksintresse i den fysiska planeringen.  
 
Bevarande och utveckling av 
kulturmiljövärden regleras av följande lagar 
och förordningar: 
 

• Plan- och bygglagen 

• Miljöbalken 

• Kulturmiljölagen 

• Förordning om Statliga 
byggnadsminnen 

4.2.1 NULÄGE 

Vaxholm har en rik historia, vilket avspeglas i 
den fysiska miljön. Inom kommunen finns i 
huvudsak tre tydliga parallella berättelser, 
skärgårdsliv, småstadsliv och militär närvaro. 
Dessa berättelser har präglat och präglar 
kommunens utveckling. De kulturmiljövärden 

Figur 8. Kulturmiljövärden inom kommunen. För området av Riksintresse för kulturmiljövården, se karta 
på s. 15. 
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som är kopplade till dessa berättelser är även 
bärande för kommunens enda område av 
riksintresse för kulturmiljövården, Norra Boo-
Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet [AB 51, 58].  
 
I översiktsplanen redogörs för de statliga och 
enskilda byggnadsminnena, kyrkliga 
kulturminnen, fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar som finns inom 
kommunen. Vidare redogörs för kommunalt 
utpekade kulturmiljöer, se Figur 8. 
Redogörelsen baseras inte på något 
kommunövergripande kulturmiljöprogram 
eller någon strategi för bevarande och 
utveckling av kommunens kulturmiljöer.  
Det finns enligt översiktsplanen, dock en 
intern kartläggning av så kallade 
kulturreservat och andra typer av skydd för 
kulturmiljö i befintliga detaljplaner.  
 
För östra Vaxön finns ett bevarandeprogram 
från år 1979 och kulturmiljöutredningar som 
utgjort underlag för detaljplaner inom 
centralorten, se Figur 9. 
 
En landskapsanalys har även gjorts för 
Tynningö, Kulturmiljöunderlag och 
landskapsanalys Tynningö, Vaxholms stad, år 
2020. Här redovisas bland annat öns 

kulturhistoriska värden och 
bebyggelsekaraktärer. 
 
I kommunens ställningstagande för 
kulturmiljövärden ska hänsyn tas till befintliga 
kulturmiljövärden vid förtätning eller tillägg 
och ändringar av befintlig bebyggelse, vägnät, 
trädgårdar med mera inom äldre 
bebyggelseområden. Kunskap om 
kulturmiljöer ska enligt översiktsplanen 

sammanställas i utredningar inom 
prioriterade bebyggelseområden i samband 
med detaljplaneläggning. 
 
Utformning och gestaltning i kulturhistoriska 
miljöer, ska främst styras genom 
bestämmelser i detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. Utveckling och 
planering inom riksintresset ska enligt 
kommunen ske på ett varsamt sätt, med 

Figur 9. Bevarandeprogram för Vaxholms stad. 

Figur 10. Bevarandeplan för Vaxön.  
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hänsyn till de värden som beskrivs i 
riksintresset. 
 
Enligt planförslaget avser kommunen att 
fortsätta verka för och underlätta bevarandet, 
tillgängliggörandet och utvecklingen av 
byggnadsminnen och kulturmiljöer i 
kommunen. 

4.2.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Kulturmiljövärden hanteras inom ramen för 
utvecklingsinriktningen för Bebyggelse. I 
ställningstagande för utbyggnadsområden är 
det främst två typer av områden för 
förändring av bebyggelse som lyfts fram. Den 
ena är fritidshusområden som planeras för 
omvandling, främst på västra Rindö och 
Tynningö. Den andra typen rör förtätning i 
anslutning till centralort, i ställningstagande 
för kommundelscentrum på östra Vaxön, 
Resarö mitt och Rindö hamn.  
 
I ställningstagande för större besöksmål 
redogörs för de fyra mest välbesökta 
platserna inom kommunen. 
 
 
 

Tynningö 
Enligt översiktsplanen är Tynningös strandbild 
betydelsefull för denna del av skärgården. Ön 
innehar höga kulturvärden, med dess 
traditionella skärgårdsbebyggelse. Norra ön 
ingår i riksintresse för kulturmiljövården. 
Enligt Kulturmiljö- och landskapsanalysen 
(SWECO 2020) innehar ön i dess helhet höga 
kulturvärden. Hela Tynningö, med undantag 
för den del som ligger inom riksintresset, 
pekas ut som ett av kommunens 
utvecklingsområden för omvandling av 
fritidshusområden. Kulturvärden riskerar att 
gå förlorade i samband med att antal 
permanentboende ökar på ön, med krav och 
behov av mer fullvärdig service som följd. 
 
Rindö och Skarpö 
Rindö hamn på östra sidan av ön, pekas ut 
som utvecklingsområde för 
kommundelscentrum. Västra Rindö planeras 
för ny bebyggelse. Ön innehar höga 
kulturvärden, med dess traditionella 
skärgårdsbebyggelse. På Rindö ligger Oskar-
Fredriksborgs fästning och Rindö redutt. 
Byggnaderna är statliga byggnadsminnen. 
Oskar-Fredriksborgs fästning ingår i en serie 
av äldre befästningar, som kan sägas börja 

med uppförandet av Fredriksborgs 
tornbefästning år 1726–33.  
 
Hela Skarpö och västra respektive östra Rindö 
ligger inom riksintresset för 
kulturmiljövården. Kulturvärden riskerar att 
gå förlorade i samband med en högre andel 
permanentboende på ön, med krav och 
behov av mer fullvärdig service. 
 
Östra Vaxön 
Enligt översiktsplanen är stadsmiljön på 
Vaxön kulturhistoriskt intressant, med smala 
gator, militärhistoriska lämningar, närhet till 
vattnet och inslag av natur. I 
ställningstagande för centralorten avser 
kommunen att stärka Vaxön som centralort, 
genom utveckling med blandad bebyggelse, 
ett mer varierat näringsliv, förbättrade 
kommunikationer och stärkta parkmiljöer.  
Kulturvärden riskerar påverkas och gå 
förlorade då avvägning kommer att ske 
mellan andra intressen än kulturmiljö, i 
samband med ny bebyggelse. 
 
Östra delen av Vaxön ligger inom riksintresset 
för kulturmiljövården. För den delen finns ett 
bevarandeprogram från år 1979. 
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Bevarandeprogrammet är dock så gammalt 
att det snarare kan ses som ett historiskt 
dokument och har spelat ut sin roll som 
planeringsunderlag. Enligt planförslaget har 
kommunen tagit ett beslut om ett nytt 
kulturmiljöprogram för stadsbebyggelsen på 
Vaxön, vilket är positivt. 
 
Resarö Mitt 
På ön finns värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer, funktioner och 
kulturlandskap. Mitt på ön finns utbud av 
service och handel samt kyrka och skola. Här 
finns det, enligt planen, goda förutsättningar 
att skapa ett kommundelscentrum. På ön 
finns Ytterby gruva som lyfts fram som ett av 
kommunens största besöksmål och Engarn 
som enligt kommunen är av särskilt 
kulturhistoriskt värde avseende bebyggelse- 
och odlingsmönster. Kulturvärden riskerar att 
gå förlorade i samband med att ett 
kommundelscenter förväntas dra till sig nya 
invånare, vilket också är en förutsättning för 
centrets överlevnad. 
 
Norra Bogesundslandet  
Den norra delen av Bogesundslandet pekas ut 
som ett område för omvandling och 
förtätning. Här finns ett antal förhistoriska 

lämningar, vilket talar för att området har 
lång bebyggelsekontinuitet. Någon 
dokumentation av områdets kulturmiljöer 
finns dock ännu inte framtagen. Okunskap om 
områdets kulturvärden kan komma att 
medföra att kommunens utvecklingsinriktning 
leder till att höga kulturvärden kan gå 
förlorade. 
 
Besöksmål 
I ställningstagandet Större besöksmål finns 
Vaxholms stadskärna, Vaxholms kastell, 
Ytterby gruva och Bogesunds slott 
omnämnda. För Ytterby gruva anser 
kommunen att det finns ett behov av vidare 
studier för en framtida utveckling av platsen 
som besöksmål.  
 
Bogesunds slott anses ha potential som ett 
besöksmål året runt. Enligt ställningstagandet 
för Stora besöksmål ska byggnader och 
områden med kulturhistoriskt värde beaktas 
som en av kommunens viktiga tillgångar, 
vilket är positivt för kulturmiljön. Det är 
positivt att kommunen avser att utveckla de 
besöksmål som finns inom kommunen. 
 

Nollalternativet 
Vaxön förstärks som kommunens tyngdpunkt 
för bostäder, arbetsplatser och service. 
Utvecklingen avser att öka Vaxholms 
attraktivitet bland annat som besöksmål, 
vilket kan tolkas som att man avser ta hänsyn 
till stadens kulturhistoriska karaktär. Östra 
Vaxön ligger inom ett riksintresseområde. Det 
saknas vägledning om kulturvärdena inom 
riksintresset ska bevaras på Vaxön, vilket är 
negativt för kulturvärdena. Beslut om ett 
kulturmiljöprogram har dock tagits i 
kommunfullmäktige, vilket är positivt för 
kulturvärdena.  
 
Södra Resarö föreslås som utredningsområde, 
för bostäder, verksamheter och kommunal 
service. Även området och trafikplatsen vid 
Engarn kommer att studeras. Det saknas 
kunskap om kulturvärden på ön. Den 
planerade utvecklingen riskerar att påverka 
befintliga kulturvärden negativt. 
 
Delar av västra Rindö som ligger inom 
riksintresset, föreslås som utredningsområde 
för bebyggelse. I planeringen kommer bland 
annat kulturmiljö och det statliga 
byggnadsminnet Rindö redutt, beaktas. Det är 
positivt för kulturvärdena.  
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Den norra delen av Bogesund pekas ut som 
utredningsområde för annan 
markanvändning, på lång sikt. I området 
saknas kunskap om befintliga kulturvärden, 
vilket är negativt för kulturvärdena. 
 
Områden med närhet till samhällsservice och 
infrastruktur prioriteras för omvandling. 
Rindö, Skarpö och Resarö anses som lämpliga 
för ändamålet. Stora delar av dessa öar ligger 
inom riksintresset. Det saknas kunskap om 
kulturvärden på öarna. Den planerade 
omvandlingen riskerar att påverka befintliga 
kulturvärden negativt.  

4.2.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Det finns inget kommuntäckande 
kulturmiljöprogram, med en redovisning av 
kommunens kulturmiljöer och en samlad 
strategi för hur kulturmiljövärden i den 
kommunala planeringen ska hanteras, vare 
sig i kommunen som helhet eller specifikt för 
de områden som pekas ut som 
utbyggnadsområden i översiktsplanen. 
Kommunen avser heller inte att ta fram något 
sådant underlag. Idag finns 
kulturmiljöunderlag för ett antal områden 

som tagits fram inför exploatering. Någon 
sammanställning finns dock inte. 
 
Att kommunen beslutat att först i samband 
med detaljplanearbete ta fram 
kulturmiljöunderlag, riskerar att medföra att 
ställningstaganden om kulturmiljövärden 
kommer för sent och därmed inte blir en 
planeringsförutsättning. Att kulturvärden går 
förlorade kan leda till att kommunens 
kulturhistoria blir svårare att avläsa i den 
fysiska miljön. 
 
I väntan på detaljplaneläggning av områden 
avser kommunen att upprätta 
områdesbestämmelser för områden med 
höga kulturmiljövärden, vilket är positivt. I 
dessa områden finns det bättre 
förutsättningar att tillvarata befintliga 
kulturmiljövärden 
 
I hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap 
(MB), ställs krav på att mark och vatten 
används för det eller de ändamål som de är 
bäst lämpade för. Översiktsplanen saknar en 
strategi för hur riksintressena ska hanteras i 
den fysiska planeringen. Att inte på förhand 
känna till platsens förutsättningar, kan 
medföra osäkerhet i planeringen och att höga 

kulturvärden som utgör en del av uttrycket 
för riksintresset kan leda till krav på omtag 
eller helt stoppar byggprojekt, på grund av att 
projekten påtagligt skadar riksintresset. 
 
Avsaknaden av strategier för bevarande och 
utveckling av kulturmiljövärden i kommunen 
och för hanteringen av riksintresset för 
kulturmiljövården, riskerar att medföra 
mycket stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljövärden. Att planen saknar en 
redogörelse för hur kommunen förhåller sig 
till riksintresset i sin planering av mark- och 
vattenområden, innebär att översiktsplanen 
inte uppnår sitt syfte avseende hanteringen 
av riksintressen. 
 
Tynningö 
Med undantag för den del som ligger inom 
riksintresset, är hela ön utpekad som 
utvecklingsområde för omvandling av 
fritidshus. Såvida hänsyn tas till de 
kulturmiljövärden som identifierats i 
Kulturmiljö- och landskapsanalysen (SWECO 
2020), bedöms planen ge små negativa 
konsekvenser för kulturmiljövärdena på 
Tynningö.   
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Rindö och Skarpö 
Västra respektive östra Rindö och hela Skarpö 
ligger inom riksintresset. Öarna saknar en 
heltäckande inventering av 
kulturmiljövärdena. Översiktsplanens 
genomförande riskerar att ge stora 
konsekvenser på de två öarnas 
kulturmiljövärden, vilket kan leda till att 
riksintresset påtagligt skadas.  
 
Östra Vaxön 
Östra Vaxön ingår i riksintresset. 
Bevarandeprogrammet för stadsmiljön är från 
år 1979 och kan inte längre användas som 
vägledning i den fysiska planeringen. Det finns 
dock ett politiskt beslut om att revidera 
programmet, vilket skulle ge positiva 
konsekvenser för kulturmiljövärden. 
 
Av översiktsplanens ställningstaganden för 
centralorten framgår dock inte att man avser 
att ta hänsyn till kulturmiljövärden i den 
fortsatta planeringen, vilket riskerar att ge 
stora negativa konsekvenser för kulturmiljön, 
vilket kan leda till att riksintresset påtagligt 
skadas. 
Resarö Mitt 
Den framtida planeringen för Resarö är att 
den ska utvecklas till kommundelscentrum. 

De två utpekade kulturmiljöerna Engarn och 
Ytterby gruva, ligger inte i anslutning till den 
del av ön som planeras för 
kommundelscentrum. Öns kulturvärden är 
ännu inte kända.  Under förutsättning att det 
inte finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
på öns mitt, får den avsedda utvecklingen 
inga eller små konsekvenser för kulturmiljön. 
Bogesundslandet 
Den norra delen av Bogesundslandet har en 
lång bebyggelsekontinuitet, med 
utgångspunkt från fornlämningsbilden. 
Områdets kulturvärden är ännu inte kända. 
På grund av okunskap om befintliga 
kulturvärden riskerar de att gå förlorade, 
vilket medför stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.  
 
Besöksmål 
Enligt ställningstagandet för Stora besöksmål 
ska byggnader och områden med 
kulturhistoriskt värde beaktas som en av 
kommunens viktiga tillgångar, vilket är 
positivt för kulturmiljön, vilket ger positiva 
konsekvenser för kulturmiljö. 
 
Sammantagen bedömning 
Det saknas en strategi eller redogörelse för 
hur kommunen avser att hantera riksintresset 

för kulturmiljö i den fysiska planeringen, vilket 
medför att identifierade kulturmiljövärden 
som utgör uttrycken för riksintresset riskerar 
att påtagligt skadas. Översiktsplanen 
förväntas att ge stora negativa konsekvenser 
för kulturmiljövärdena i kommunen.  
Det saknas ett kommuntäckande 
kulturmiljöprogram. Kommunen avser att lösa 
detta med att ta fram områdesbestämmelser 
för områden med höga kulturmiljövärden i 
väntan på detaljplan. Hanteringen av 
kulturmiljövärden riskerar att enskilda 
byggnader och miljöer successivt förändras 
eller försvinner, på grund av okunskap. Det 
förväntas att ge måttliga negativa 
konsekvenser för kulturmiljövärdena i 
kommunen. 

Nollalternativet 
Flera av de föreslagna utvecklingsområdena 
för omvandling och ny bebyggelse ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården. Några 
kunskapsunderlag avseende kulturvärden 
finns inte framtagna för något av områdena.  
 
Det är endast på Rindö man uttryckligen avser 
att beakta kulturmiljön och det statliga 
byggnadsminnet Rindö redutt. 
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Att de utvecklingsområden som ligger inom 
riksintresseområdena för kulturmiljövården, 
avses att utredas innan de pekas ut som 
utvecklingsområden är positivt, under 
förutsättning att det tas fram ett 
kunskapsunderlag för hur befintliga 
kulturmiljövärden ska hanteras. Om ett 
sådant kunskapsunderlag tas fram, bedöms 
nollalternativet att ge små negativa 
konsekvenser på riksintresset för 
kulturmiljövården.    

4.2.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Av en översiktsplan ska framgå 
kommunens syn på hur de allmänna 
intressena, bland annat 
kulturmiljövärden, ska tillvaratas. 
Detta bör redogöras i 
översiktsplanen. 

 

• Enligt Plan- och bygglagen 3 kap 8 § 
ska det anges i en översiktsplan hur 
kommunen anser att bland annat 
kulturmiljövårdens riksintressen ska 
tillgodotas. En strategi för detta bör 
tas fram inom ramen för Vaxholms 
kommuns översiktsplanearbetet. 

 

• Översiktsplanen saknar en strategi för 
hur kommunens kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, objekt och 
miljöer ska hanteras och hur 
riksintresset i kommunens 
ställningstagande som mynnat ut i en 
rad planeringsstrategier som kan 
bidra till att nå målen för Agenda 
2030, finns åtminstone två, Attraktiv 
del av Stockholmsregionen och Trygg 
levande småstad där kulturmiljö är en 
viktig drivkraft för kommunen. Denna 
aspekt bör läggas till. 

 

• Genomföra vidare utredningar för en 
framtida utveckling av Ytterby gruva 
som besöksmål avseende 
tillgänglighet, kulturmiljö och 
naturvärden. 

 

• Kommunen bör ta fram ett 
kommunalt kulturmiljöprogram för 
hela kommunen som innehåller 
utpekade kulturhistoriska miljöer, 
vilka representerar och berättar om 
kommunens historiska utveckling 
samt en strategi för hur kommunen 
avser att bevara och utveckla dessa 
miljöer. 
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4.3 VATTEN 

Vaxholms kommun är omringad av vatten. 
Vatten är en värdefull resurs som måste 
hanteras med varsamhet och under 
beaktande av övergripande mål och relevant 
lagstiftning. 

4.3.1 NULÄGE 

Kust och hav 
Vaxholms kommun är präglad av skärgården 
och havet genom sitt havsnära läge och de 
många öarna som ingår i kommunen. Kring 
öarna finns gott om havsvikar och fjärdar som 
har stor betydelse för växter och djur samt för 
friluftsliv och rekreation. Havet är också 
viktigt för transporterna till och från 
kommunen.  Ett flertal av havsvikarna är 
grunda och utpekade som särskilt 
skyddsvärda i länet. Idag är tyvärr många av 
dessa havs- och kustmiljöer märkbart 
påverkade fysiskt av fragmentering, 
övergödning och miljögifter. 
 
I en naturvärdesbedömning av Vaxholms 
kustvatten från år 2014 angavs att de högsta 
naturvärdena generellt finns i kommunens 
västra del längs med Bogesunds kust.   
 

I östra delen av kommunen är stränderna 
brantare vilket naturligt medför färre 
vegetationsbevuxna grundområden samtidigt 
som kusten till stor del är påverkad av 
exploatering.  
 
Stora delar av kuststräckan längs med Resarö, 
Rindö, Vaxön och Tynningö präglas av 
bebyggelse, båtplatser och båtbryggor. Tio 
kommunala badplatser finns lokaliserade på 
Vaxön, Resarö, Rindö, Bogesund och 
Tynningö. 
 
Genom turismen och kommunens havsnära 
lägen är båttrafiken omfattande inom 
kommunen och antalet båtplatser behöver 
utökas, både i anslutning till tomter och vid 
allmänna platser. Sjöfarten är viktig för 
permanent- och fritidsboende samt turister. 
Den är även viktig för godshantering. 
 
Våtmarker, sjöar och vattendrag 
Våtmarker är skyddsvärd naturtyp som utgör 
viktiga livsmiljöer för en mängd arter som är 
beroende av tillgång och närhet till vatten. De 
har även en viktig uppgift för naturlig 
fastläggning av föroreningar, upptag av 
näringsämnen och fördröjning av vatten.  
 

Våtmarker finns på alla de större öarna i 
kommunen. Exempel är Resarö och Överby 
våtmark på Resarö, Eriksömaren på Vaxö 
samt de större våtmarkerna på Tynningö och 
centrala Rindö. På Bogesund finns det 
förutom Natura 2000-området 
Dammstakärret även ett geologiskt utpekat 
objekt av särskilt intresse i form av Stora 
Blåbärsmossen. 
 
Endast ett fåtal vattendrag och sjöar finns 
inom kommunen. 
 
Grundvatten 
Inga grundvattenförekomster finns inom 
kommunen. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Vaxholm kommun tillhör Norra Östersjöns 
vattendistrikt och har 14 vattenförekomster, 
se Tabell 2 och karta i Figur 7. Alla utom 
Dammstakärret tillhör kategori kustvatten. 
Dammstakärret utgörs av en sjö och ligger 
inom Bogesundslandets naturreservat. 
Samtliga vattenförekomster har fastställda 
miljökvalitetsnormer.  
 
  

355



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

41(80) 

Ekologisk status 
Kustvattnen har generellt problem med 
övergödning från reningsverk, enskilda 
avlopp, jordbruk med mera. Den ekologiska 
statusen är otillfredsställande eller måttlig i 
de flesta vattenförekomster på grund av 
detta. Man kan även se att sjöfart samt 
friluftsliv och turism påverkar möjligheten till 
spridning och fria passager för djur, växter, 
sediment och organiskt material i vattnen. 
Dammstakärret bedöms ha god ekologisk 
status. 
 
Kemisk status 
Med undantag av kvicksilver och PBDE (se 
faktaruta nedan) uppnår flera av kommunens 
vattenförekomster god kemisk status men i 
vissa vattenförekomster påverkar miljögifter 
klassningen negativt. I vattenförekomsterna 
Askrikefjärden, Torsbyfjärden, Stora Värtan 
och Trälhavet finns tributyltennföreningar 
(TBT) i sediment i halter över gränsvärden. I 
Askrikefjärden har även halter över 
gränsvärdet av antracen analyserats i 
sediment. I förslag till ny miljökvalitetsnorm 
för förvaltningscykel 2017–2021 finns 
problem med TBT även i Överbyfjärden, 
Säbyvik och Solöfjärden. TBT sprids 
framförallt via båtbottenfärger. Antracen 

bildas vid ofullständig förbränning och 
sprids främst via luft. Enligt förslag till ny 
miljökvalitetsnorm för 2017-2021 
överskrids även gränsvärdet för PFOS i 
ytvatten i Torsbyfjärden och Stora Värtan. 

Några av vattenförekomsterna ligger inom 
eller omger det skyddsvärda området för 
Bogesunds naturreservat eller riksintresse för 
det rörliga friluftslivet Bogesund, såsom  
Tallaröfjärden, Vaxholmsfjärden, 
Askrikefjärden, Stora Värtan och Säbyvik samt 
Dammstaskärret. 

Trälhavet, Torsbyfjärden och Solöfjärden 
ligger delvis inom område för riksintresset 
Kustområdena och skärgården i Stockholms 
län.  
 
Genom att huvuddelen av 
vattenförekomsterna utgörs av kustvatten 
gränsar de till eller är gemensamma med 
andra kommuner. Åtgärder och påverkan i 

Tabell 2. Vattenförekomster och statusklassning enligt senaste 
beslutad miljökvalitetsnorm för förvaltningscykel 2010-2016. 

Kvicksilver och PBDE 
När det gäller statusen för kvicksilver 
och PBDE (Polybromerade 
difenyletrar) så har Havs- och vatten-
myndigheten utifrån en nationell 
analys gjort en bedömning att 
gränsvärdena för kvicksilver och PBDE 
överskrids i Sveriges alla 
vattenförekomster. Orsaken till detta 
är långväga atmosfärisk deposition av 
kvicksilver och PBDE till mark och 
vatten vilket resulterat i en belastning 
av dessa ämnen så att halterna i 
vatten överskrider sina respektive 
gränsvärden. Detta gäller även för 
Vaxholms vattenförekomster. 
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vattenförekomsterna får därmed betydelse 
utanför den egna kommungränsen. 
 
Dagvatten 
Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, smält- 
eller spolvatten samt tillfälligt framträngande 
grundvatten som avrinner från hårdgjorda 
ytor och genomsläpplig mark via diken eller 
ledningar till recipienter. 
 
Allmän dagvattenhantering finns i första hand 
på Vaxön och i vissa mindre områden på 
Kullön, Resarö och Rindö. Det finns inga 
anlagda reningsanläggningar för dagvatten 
inom kommunen men flera kärr och marar 
(avsnörda havsvikar) fungerar som 
sedimenteringsanläggningar innan dagvattnet 
når Östersjön.  
 
I mindre centrala delar i kommunen leds 
huvuddelen av dagvattnet från vägar och 
bostäder till diken och vidare ut i Östersjön. 
Genom avrinningen via diken sker viss 
fastläggning av föroreningar. 
 
Enligt en dagvattenanalys på Vaxön (Tyréns 
2012, rev. 2015) står centrumytorna på 
Vaxöns östra del med vägar, bebyggelse och 
övriga hårdgjorda ytor för cirka 60 till 70 

procent av de totala utsläppen från Vaxön. 
Det visar att en koncentration av reningen till 
dessa ytor skulle ge en stor effekt på 
utsläppsminskningen. 
 
Dagvatten beskrivs och hanteras vidare i 
Vaxholms stads dagvattenstrategi 2019.  
 
Vatten och avlopp 
Blynäs avloppsreningsverk har idag tillstånd 
att ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000 
personekvivalenter. Kapaciteten i 
reningsverket närmar sig sitt tak och kommer 
att överskridas inom de närmaste åren om de 
områden som enligt vattentjänstlagen har 
rätt till allmänt VA ska kunna anslutas.  
 
För att lösa kapacitetsbristen för kommunens 
avloppsvattenrening har flera alternativ 
studerats och utvärderats; en utbyggnad av 
Blynäs avloppsreningsverk, anslutning av 
Blynäs och Margretelunds reningsverk 
(Österåker) till Käppalaverket på Lidingö samt 
utbyggnad av ett gemensamt 
avloppsreningsverk för Österåker och 
Vaxholm i Österåkers kommun.  
 
Utgångspunkten har varit att hitta en lösning 
som klarar av all kommande 

samhällsutveckling fram till år 2050, inklusive 
anslutning av befintliga områden som idag 
har rätt till men saknar allmänt VA. Det tredje 
alternativet, ett gemensamt 
avloppsreningsverk för Österåkers och 
Vaxholms kommuner i Margretelund, 
Österåker, har bedömts vara det mest 
lämpliga alternativet. Ett beslut om detta togs 
i fullmäktige i juni 2020. 
 
Till skillnad från alternativet att bygga ut 
Blynäs skulle ett gemensamt verk i Österåker 
innebära att kapacitetsfrågan är löst för en 
lång tid framöver. En anslutning till 
Käppalaverket har bedömts bli svår med 
anledning av Käppalaförbundets nya hårdare 
tillståndskrav.  
 
Om projektet får tillstånd och kan genomföras 
kommer Blynäs avloppsreningsverk att läggas 
ner och ersättas av en pumpstation som leder 
vattnet via sjöledningar till Margretelund. 
 
Även Vaxholms mindre avloppsreningsverk 
planeras på kort eller lång sikt att läggas ner 
och kopplas om till det nya 
avloppsreningsverket.  
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Inga definitiva beslut har tagits om tidplanen 
för respektive reningsverks nedläggning. En 
lösning med ett gemensamt 
avloppsreningsverk i Österåker förutsätter att 
tillstånd enligt miljöbalken kan erhållas. 

4.3.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Planförslaget medger en ökad utveckling och 
bebyggelse framför allt i anslutning till redan 
befintlig centrumbebyggelse och infrastruktur 
på Vaxön, Resarö och Rindö. Ny 
bostadsbebyggelse på naturmark föreslås på 
Resarö, Rindö och norra Bogesundslandet. 
Planerna för Rindö är en utveckling mot 
huvudsakligen åretruntboende. I övrigt förblir 
bebyggelsen relativt utspridd inom 
kommunen där en stor andel av kommunens 
öar är bebyggda med fritidshus. 
Utbyggnaden innebär bland annat mer 
hårdgjorda ytor med ökad dagvattenavrinning 
och fler anslutningar till vatten- och 
avloppsnätet. 
 
Kollektivtrafiken per båt ska utvecklas och 
samordnas regionalt för att öka möjligheten 
till arbetspendling året runt för boende och 
verksamma i skärgården. Kapaciteten på 
Vaxholmsleden ska säkerställas genom att 

etablera ytterligare ett färjeläge på västra 
Rindö. 
 
I planförslaget kommer fortfarande 
intentionerna enligt kommunens gällande 
blåplan och dagvattenstrategi att följas. I 
blåplanen finns en strategi för kommunens 
utveckling kring frågor som gäller havs- och 
vattenmiljöer med bland annat förslag till 
åtgärder för att förbättra statusen i 
kommunens vattenförekomster. I 
dagvattenstrategin visas bland annat förslag 
till förbättringsåtgärder för dagvatten så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås 
2027. Det är således viktiga dokument i 
arbetet med att uppnå fastställda och 
kommande miljökvalitetsnormer. 
 
Nollalternativet 
Även i nollalternativet kommer intentionerna 
enligt blåplanen och dagvattenstrategin att 
gälla. Utvecklingstakten när det gäller ny 
bebyggelse blir mindre och mer koncentrerad 
till centrala delar av Vaxön jämfört med 
planförslaget. 
 
Befintligt reningsverks kapacitet för att ta 
emot avloppsvatten är snart slut vilket 
innebär att en anslutning av fler enskilda 

befintliga avlopp och anslutning av fler nya 
hushåll inte är möjligt. Detta gör det svårt att 
påverka miljökvalitetsnormerna om en 
förbättrad ekologisk status. 
Avloppsreningskapaciteten måste öka även i 
nollalternativet då kapaciteten inte kommer 
att räcka till för befintlig bebyggelse. 
Samarbetet med ett nytt avloppsreningsverk i 
Österåker gäller även nollalternativet. 

4.3.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Planförslaget medger en ökad 
bebyggelseutveckling som medför en ökad 
belastning på avloppsreningsverk och enskilda 
avlopp. Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket 
kan medföra problem med översvämning och 
en snabbare avrinning om inte 
dagvattennätet dimensioneras för de nya 
förutsättningarna, särskilt i tätortsbebyggelse 
där det finns ont om naturmark att leda 
dagvattnet till. Vid en snabbare avrinning 
hinner inte partiklar och föroreningar 
sedimentera och fångas upp innan det når 
havet. En ökande befolkning ger upphov till 
ett ökat transportarbete och en högre 
föroreningsgrad i vägdagvattnet. Mer 
avlopps- och dagvatten kommer att belasta 
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vattenförekomster som redan idag har 
problem med övergödning och föroreningar. 
 
Under förutsättning att tillstånd ges till ett 
nytt avloppsreningsverk i Österåker fås en 
effektivare reningsgrad på avloppsvattnet och 
ökad möjlighet till anslutning av undermåliga 
avlopp. Detta leder till minskade utsläpp 
totalt sett till Östersjön vilket bidrar till en 
bättre ekologisk status i många 
vattenförekomster i Vaxholm och 
angränsande kommuner. Idag belastas Norra 
Vaxholmsfjärden, som har en 
otillfredsställande ekologisk status, av renat 
utgående avloppsvatten från Blynäs 
avloppsreningsverk. Även vattenförekomster 
som är recipienter för de mindre verken 
kommer att avlastas vilket påverkar den 
ekologiska statusen gynnsamt. 
 
För Österåker innebär det nya 
avloppsreningsverket en ökad belastning till 
Trälhavet som har måttlig ekologisk status. 
Trälhavet har förhållandevis god omsättning 
med större utspädning i jämförelse med 
mindre och grundare fjärdar vilket är positivt. 
 

Nya sjöledningar kan skada naturvärden på 
bottnar och orsaka grumling vid anläggande 
av dessa. 
 
Under förutsättning att dagvattenstrategins 
ambitioner att skapa infiltration och 
fördröjning av dagvatten följs kan 
belastningen till havet minska jämfört med 
idag trots ökade mängder dagvatten som 
tillkommer med en högre andel hårdgjorda 
ytor. Dagvattenstrategin gäller inte bara att 
tillkommande dagvatten omhändertas och 
renas utan omfattar även befintligt 
dagvatten. I beaktande ska tas att ett 
förändrat klimat med ökad nederbörd och 
skyfall också bidrar till mer dagvatten.  
 
Vid anläggning av ny bostadsbebyggelse finns 
möjligheter att tidigt planera för att skapa 
tillräckliga fördröjnings- eller infiltrationsytor i 
större skala. I befintliga bebyggelsemiljöer får 
planteringar, parkmark och trädplanteringar 
etcetera användas i större utsträckning.  
Genom att omforma raka diken till 
meandrande diken skapas fördröjning och 
mer naturliga förhållanden som gynnar 
naturmiljön. En bättre hantering och 
framförhållning av dagvattnet är positiv för 
att minska närings- och 

föroreningsbelastningen till havet. Detta 
gynnar både ekologisk och kemisk status på 
omgivande vattenförekomster. 
 
Om dricksvattenförsörjningen även i 
fortsättningen kan ombesörjas via 
Norrvattens vattenverk i Järfälla istället för 
enskilda brunnar ses ingen påverkan på 
saltvatteninträngning i grundvattnet. 
 
En ökande befolkning och turism utnyttjar 
stränder och hav i större utsträckning än 
tidigare. Fler båtar och båtplatser behövs 
samt muddring för bryggor och stränder. 
Flera av vattenförekomsterna är påverkade av 
störningar från båttrafiken och föroreningar 
från båtar. Både den ekologiska statusen och 
kemiska statusen på vattenförekomsterna 
kan påverkas negativt om inte åtgärder och 
restriktioner inom vissa känsliga områden 
införs. 
 
Ett ökat antal resande med färjetrafiken 
medför en ökad trafik med fler båtar samt fler 
färjelägen, såsom på västra Rindö. Här 
kommer nya betongkonstruktioner påverka 
bottnar och grumling i södra 
Vaxholmsfjärden. 
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Nollalternativet 
Den ökade utveckling som planeras enligt 
nollalternativet ger i stort sett samma 
effekter och konsekvenser på kommunens 
vattenförekomster som i planförslaget, om än 
i något mindre omfattning. Skillnaden är en 
något annorlunda fördelning av var avlopps- 
och dagvattenökningen uppkommer. I 
nollalternativet sker en större ökning på 
Vaxön än i planförslaget och mindre på övriga 
öar. Koncentrationen av föroreningar i 
dagvattnet från Vaxön kommer därför öka 
med en högre befolkning och mer trafik. 
Detta skapar större utmaningar i att få plats 
med renings- och fördröjningsanläggningar i 
redan exploaterade områden jämfört med 
nybyggnad i mer lantliga 
naturmarksområden. 
 
Sammantaget innebär nollalternativet och 
planförslaget en ökad befolkningsutveckling 
med ett större transport- och bostadsbehov 
vilket orsakar ett ökat tryck på Vaxholms 
vattenområden. Risk finns att statusen i 
omgivande kustvatten försämras om inte 
förbättringsåtgärder utförs i snabb takt. 
 

Både planförslaget och nollalternativet 
bedöms ge upphov till måttligt negativa 
konsekvenser. 

4.3.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Åtgärdsförslag enligt Blåplan 2017–
2030 ska följas. Fokusområden inom 
blåplanen är framför allt åtgärder i 
våtmarker och grunda havsvikar, 
såsom inventering, restaurering och 
uppföljning. Samverkan med 
grannkommunerna är en viktig del av 
planen för att uppnå god status i kust- 
och havsområden. 

 

• Dagvattenstrategin från 2019 ska 
följas vilket innebär att 
dagvattenhanteringen ska vara robust 
och hållbar för att möta framtida 
klimatförändringar och förbättra 
statusen i omgivande 
vattenförekomster. Beredskap ska 
finnas för större och mer frekventa 
nederbördsmängder. Hanteringen av 
dagvatten ska vara baserad på 
infiltration och fördröjning som 
efterliknar naturlig avrinning.  
 

• Åtgärderna gällande befintligt 
dagvatten bör i ett inledande skede 
koncentreras till tätortsområden med 
hög andel hårdgjorda ytor där 
insatserna ger stor skillnad. 
Dagvattenhanteringen planeras så att 
den även skapar attraktiva 
stadsmiljöer genom att stärka stadens 
gröna infrastruktur. Exempel är att 
omforma raka diken till meandrande 
diken för att efterlikna vattendrag, i 
områden där förutsättningar finns. 
 

• Krav på dagvattenhantering och 
tillräckliga ytor för hantering och 
rening ska ställas tidigt i 
planeringsprocessen för nya bostads-, 
handels eller andra 
verksamhetsområden. 
 

• Innan förhandsbesked ges för ny 
bebyggelse utanför detaljplanerat 
område bör en hållbar vatten- och 
avloppslösning kunna säkerställas. 
 

• Åtgärdsprogram bör tas fram för 
enskilda avlopp som inte kan anslutas 
till kommunalt avloppsreningsverk. 
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• En översyn av bryggplatser inom 
kommunen bör göras där status, 
påverkan och framtida behov 
klargörs. Utredningen bör göras 
utifrån påverkan på havsmiljön och 
vattenkvaliteten samt eventuellt 
framtida muddringsbehov och föreslå 
förbättringsåtgärder. 

 

• Innan utbyggnad av nya båtplatser 
bör möjligheten att samla båtplatser 
vid gemensamma bryggor studeras 
för att orsaka mindre störning och 
eventuellt behov av muddring jämfört 
med enskilda bryggor. 
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4.4 HÄLSA, RISK OCH SÄKERHET 

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet bland annat med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet. I 
den fysiska planeringen skapas också nya 
möjligheter att erbjuda kommunens invånare 
hälsosamma och säkra miljöer utifrån 
befintliga förutsättningar. 
 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen 
och föremål som har sådana egenskaper att 
de kan orsaka skador på människor, miljö 
eller egendom, om de inte hanteras rätt 
under en transport. Det rekommenderade 
vägnätet för transport av farligt gods är 
uppdelat i ett primärt vägnät som används för 
genomfartstrafik, och ett sekundärt vägnät 
vilket är avsett för lokala transporter, 
framförallt leverantör eller mottagare av 
farlig verksamhet. 
 
Buller påverkar människor på olika sätt och 
har stor betydelse för hälsan och möjlighet till 
en god livskvalitet. En god boendemiljö 
förutsätter bland annat att störande buller 
inte förekommer.  
 

Förorenade områden kan vara av skiftande 
karaktär och härröra från bland annat 
båtvarv, båtuppläggningsplatser, 
handelsträdgårdar avfallsdeponier, 
plantskolor och skjutfält.  
 
Förorenad mark kan även finnas på platser 
där det inte har bedrivits någon verksamhet. 
Det kan exempelvis handla om områden som i 
perioder använts som upplag eller som består 
av fyllnadsmassor. Dessa områden kan vara 
svåra att känna till och fyllnadsmassorna kan 
komma från källor utan koppling till 
ursprungsplatsen. 

4.4.1 NULÄGE 

Transporter farligt gods 
Väg 274 är utpekad som primär transportled 
för farligt gods mellan Arninge och Vaxön, och 
som kompletterande regional viktig väg av 
länsstyrelsen. Nuvarande klassning av väg 274 
medför vissa restriktioner vid planering och 
nybyggnation intill vägen.  
 
Förutsättningar i både kommunen och 
regionen har förändrats sedan klassificeringar 
beslutades, och en omprövning av 
klassificeringen för väg 274 anses lämplig. 

Delen av väg 274 som sträcker sig över Rindö 
är utpekad som sekundärled för farligt gods, 
samt alternativ väg för breda och tunga 
transporter som ej kan gå på Essingeleden 
eller på färja mellan Ekerö och Norsborg.   
 

Generellt gäller att vid planering av 
bebyggelse och verksamheter inom 150 m 
från väg 274 ska riskerna beaktas. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram 
rekommendationer för riskhänsyn och 
skyddsavstånd vid fysisk planering intill 
transportvägar för farligt gods och 
bensinstationer. Områden nära väg 274 ska 
planeras med utgångspunkt i vägens 
transportfunktion. Generellt gäller att 
bostäder inte får förläggas inom 30 m från 
vägen enligt funktionen transportled för 
farligt gods. 
 
Buller 
Väg 274 går genom hela kommunen och är 
den största bullerkällan. Störningar kommer 
även från färjelägen med vägfärjor som 
alstrar buller. Bullerpåverkan från trafiken på 
länsväg 274 är inte närmare utredd. 
Trafikverket hävdar normalt ett 
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skyddsavstånd på 30 meter till sina vägar, 
vilket bör räcka för tillkommande bebyggelse.  
Inom kommunen förekommer det idag utöver 
färjelägena inga verksamheter som bör 
orsaka buller som skulle kunna utgöra ett 
miljöproblem för intilliggande fastigheter  
 
Förorenade områden  
I Vaxholm finns det mark som har förorenats 
av pågående och tidigare verksamheter. 
Föroreningarna är av skiftande karaktär och 
härrör från bland annat båtvarv, 
båtuppläggningsplatser, handelsträdgårdar 
avfallsdeponier, plantskolor och skjutfält.  
 
Totalt finns det 116 potentiellt förorenade 
områden, så kallade MIFO-punkter (Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden) i 
Vaxholm, varav 11 är inventerade och 
indelade i riskklasser, se Figur 10. 
 
Resterande objekt har inte inventerats och 
klassificerats av olika anledningar. 
Riskklassningen baseras på en fyrgradig skala. 
De potentiellt förorenade områdena finns 
utspridda över stora delar av kommunen med 
koncentration på Vaxön vid 
verksamhetsområden. 
 

Det finns tidigare noteringar att tippning har 
ägt rum i området runt Överby vårmark på 
Resarö, och att dessa massor bör avlägsnas. 
Om massorna avlägsnats är oklart. 
 
På Rindö återfinns ”Gamla tippen” även kallad 
”Harrys tipp”. Grundvattenprovtagning vid 
tippen visar att inga analysvärden för metaller 
eller organiska ämnen överstiger riktvärden.  

Alsumpskogen är den lägsta punkten i 
området och avrinnande vatten från 
omgivande skog samt ”Harrys tipp” samlas 
här under regniga perioder. Områdets träd 
har tydlig sockelbildning vilket tyder på 
kontinuerligt stående vatten. För tillfället 
pågår detaljplaneläggning av området 
(detaljplan för Rindö smedja) vilket inkluderar 
sträckningen av en ny tillfartsväg till Skarpö 
genom lågpunkten. Detta skulle eventuellt 

Figur 11. Utdrag ur Länsstyrelsens EBH-stöd 
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medföra avrinning från området till någon av 
recipienterna, vilket i så fall bör undvikas. 
 
Vaxholms kommun har som markägare 
ansvar för de förorenade områden som finns 
på kommunal mark eller som har orsakats av 
kommunal verksamhet. Kommunen har även 
ett tillsynsansvar över förorenade områden 
som inte omfattas av länsstyrelsens eller 
Generalläkarens (d.v.s. Försvarsmaktens) 
tillsynsansvar. 
 
Försvarsmakten genomför miljötekniska 
markundersökningar på samtliga områden 
där misstanke om förorening i marken finns, 
samt utför erforderliga 
efterbehandlingsåtgärder i samband med 
avveckling av militära förband. 
 
Markområden som Försvarsmakten 
överlämnar ska uppfylla Naturvårdsverkets 
generella riktvärden avseende ”mindre 
känslig markanvändning” efter genomförda 
åtgärder. I de fall ett område avses att 
exploateras med exempelvis bostäder krävs 
ytterligare saneringsåtgärder, dessa bekostas 
dock av exploatören och inte av 
Försvarsmakten. 
 

År 2006 undersökte Försvarsmakten 
misstänkta områden med förorenad mark. 
Utredningen visade att ett tiotal objekt på 
Rindö vara mer eller mindre förorenade och 
fördjupade undersökningar genomfördes på 
dessa objekt.  
 
I dagsläget återfinns de högst riskklassade 
förorenade områdena primärt på Resarö och 
Skarpö och bedöms tillhöra kategorin 
plantskola. Områdena för aktuella objekt är i 
dagsläget delvis bebyggda med bostäder och 
kommer således inte att förändras heller 
beröras av aktuell översiktsplan.  
 
Övriga identifierade områden är främst 
knutna till Vaxön där befintlig bebyggelse inte 
bedöms påverka dessa områden varken 
positivt eller negativt utifrån dagens 
användningsområde. Förorenade områden 
kan i sig innebära en viss risk om dessa är av 
okänd karaktär varför man inför en eventuell 
kommande förändring av områdena kring 
Vaxholm centrum behöver få mer kunskap 
om förorenade områden vilka identifierats 
men ej riskklassats.  
 
Det finns även flertalet identifierade 
förorenade områden på Rindö och Skarpö. 
Vissa av dessa är delvis undersökta, främst de 

äldre deponierna vilka återfinns på flera 
platser på ön. Till följd av påträffade 
föroreningar rekommenderas deponiområden 
samt den närmaste omgivningen beläggas 
med restriktioner inför framtida 
markanvändning.  
 
Övriga områden har ej riskklassats och 
ytterligare kunskap behövs för att kunna dra 
några slutsatser om objekten och dess 
föroreningsproblematik.  

4.4.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Transporter farligt gods 
Kommunen anser att nuvarande klassning av 
väg 274 ska omprövas och inte ingå i det 
primära vägnätet för farligt gods. Vägen bör 
inte heller ingå i omledningsvägnätet då den 
inte är lämpad för genomfartstrafik. Det är 
viktigt att vägen klassas om för att möjliggöra 
ny bostadsbebyggelse och bevara 
grönområden. I takt med att ny infrastruktur 
byggs ut i regionen – främst Förbifart 
Stockholm - anser kommunen att det inte 
finns ett behov att utnyttja väg 274 som 
omledningsväg och genomfartsled. 
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Buller 
Flera av de förslagna utvecklingsområdena för 
nya bostäder är belägna i anslutning till större 
vägar vilket ger en viss risk för bullerpåverkan. 
Detta gäller särskilt väg 274 på norra 
Bogesundslandet där det största 
utvecklingsområdet finns.  
 
Risk för påverkan från industribuller inom 
kommunen är låg.  
 
Förändringar i föreslagen översiktsplan 
omfattar bland annat befintligt 
avloppsreningsverk vilket planeras att 
ersättas med pumpstation med ledning till 
Nya Margretelund, denna åtgärd kan 
resultera i en mindre bulleralstrande 
verksamhet.  
 
Pendelbåtstrafiken inom kommunen önskas 
bli permanent och inom vissa sträckor 
utvecklas. Denna typ av förändring bedöms 
inte ge upphov till någon vidare bullerstörning 
då liknande trafikering kommer ske.   
 
Förorenade områden 
Planförslaget innebär delvis förändring av 
redan bebyggda områden, men också 
byggnation inom områden vilka i dagsläget 

utgörs av skog- och grönområden.  
Kommunens generella föroreningssituation 
anges i översiktsplanen och potentiellt 
förorenade områden är lokaliserade utifrån 
länsstyrelsens kartunderlag.  
 
I detaljplaneprocesser ska eventuell 
förekomst av förorenade områden tidigt 
utvärderas. Markens status avseende 
föroreningar ska kartläggas och värderas vid 
alla markarbeten med undantag för tillfälliga 
markarbeten under hårdgjord yta vid 
oförändrad markanvändning. Vid värdering av 
förorenade områden skall hänsyn även tas till 
att barn generellt är mer känsliga för 
föreningar än vuxna, samt att områden för 
bostadsbebyggelser kräver bättre 
förutsättningar än exploatering av 
industriverksamheter.  
 
För områden vilka ej omfattas av det 
kommunala VA-nätet är det av extra stor vikt 
att ha kännedom om förorenade områden i 
närmiljön vilka eventuellt kan bida med 
föroreningar i grundvatten och på så sätt 
försämra dricksvattenkvaliteten avsevärt.  
 
Inom Vaxholm återfinns generellt få 
förorenade områden. Det går dock inte att 

utesluta att vissa av dessa områden kan 
komma att hamna under vatten vid en 
eventuell höjning av havsnivån. Detta skulle i 
sådana fall föranleda en större spridning av 
föroreningar till omkringliggande mark och 
vatten. 
 

Nollalternativet 
Gällande översiktsplan från år 2013 påvisar 
att områden för bebyggelse omfattar Rindö, 
Vaxön, Resarö samt del av Bogesund. Utifrån 
detta bedöms potentiellt förorenade 
områden påverkas. 
 
Delar av södra Bogesund utgörs i dagsläget 
primärt av skog och grönområden. Tidigare 
antagen översiktsplan från år 2013 föreslår 
utökad bebyggelse i detta område likväl som 
föreslagen översiktsplan, varför nuläget 
bedöms bli detsamma som vid ett antagande 
av ny översiktsplan. Inga potentiellt 
förorenade områden har dokumenterats i 
detta område.  
 
Det finns även flertalet identifierade 
förorenade områden på Rindö och Skarpö. 
Dessa har ej riskklassats och ytterligare 
kunskap behövs för att kunna dra några 
slutsatser om områdena, huruvida de 
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påverkas av nuläge eller föreslagen 
översiktsplan.  

 
Exploatering inom områden vilka kan vara 
förorenade föranleder undersökningar och i 
värsta fall sanering av områden innan 
byggnation kan påbörjas. Nollalternativet 
bedöms ge positiva effekter på förorenade 
områden, då dessa vid en exploatering 
förmodas saneras och på så sätt minska den 
totala föroreningsbelastningen inom 
kommunen.  

4.4.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  
Transporter farligt gods 
Vid antagande om föreslagen översiktsplan 
önskar kommunen klassa om väg 274 till 
sekundär led för farligt gods vilket föranleder 
mindre restriktioner och mindre risker inför 
en exploatering i närhet av väg 274. Denna 
förändring väntas totalt sett ge positiva 
effekter på väg 274 och boende i närhet till 
denna. Positiva konsekvenser uppstår vid 
omklassning av väg 274.  
 
Buller 
Föreslagen översiktsplan förväntas främst ge 
upphov till buller i närhet av väg 274 samt vid 

de större färjelägen. Utbyggnadsområden 
vilka är lokaliserade i närhet till väg 274 samt 
färjelägen kan komma ges negativa effekter 
av trafikbuller samt motortrafik i samband 
med färjeavgångar. Vägfärjorna planeras i 
framtiden att elektrifieras vilket till viss del 
ger lägre bullernivåer i hamnlägena.  
 
Översiktsplanen föreslår även utbyggnad av 
industrier och omvandling av reningsverk. 
Beroende på utformning och lokalisering kan 
dessa typer av verksamheter ge negativa 
konsekvenser för boende i närområdet. 
 
Sammantaget bedöms bullerstörningar från 
översiktsplanens genomförande som små till 
måttligt negativa främst för nya och befintliga 
bostäder i anslutning till väg 274 och andra 
större vägar inom kommunen.  
 
Förorenade områden  
Förhoppningen är att exploatering inom 
områden där föroreningar potentiellt kan 
förekomma undersöks och bortskaffas vilket 
leder till en totalt sett mindre 
föroreningsbelastning inom kommunen samt 
att risker för människor och miljö minskas. 
Det finns inga kända förorenade områden 
vilka skulle medföra att bebyggelse inte är 

möjlig. Generellt anses problematiken knuten 
till förorenade områden som små inom 
Vaxholms kommun. 
Förorenade områden är kända och 
förhållandevis få inom kommunen. God 
framförhållning skapar bra förutsättningar för 
att dessa områden hanteras i enlighet med 
kommunens riktlinjer. Det ger även utrymme 
för dialog i samrådsfasen. Planförslaget 
bedöms medföra positiva konsekvenser för 
förorenade områden. 
 
Sammanfattningsvis bedöms störningar 
avseende samtliga aspekter (i ovan angivet 
kapitel) ge små negativa konsekvenser utifrån 
översiktsplanens genomförande. Förorenad 
mark och transporter av farligt gods bedöms 
ge positiva konsekvenser medan buller ger 
små till måttlig negativa för bostäder i 
anslutning till större vägar inom kommunen.  
  

Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser på förorenade områden då 
exploatering och eventuellt vidare utredning 
och sanering av områdena, vilka har 
identifierats som potentiellt förorenade, 
minskar kommunens totala 
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föroreningsbelastning och risker för människa 
och miljö.  
 
Negativa effekter bedöms som små till 
måttliga avseende buller och då främst i 
anslutning till bostäder i närhet till större 
vägar inom om kommunen.  

4.4.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Ytterligare utredningar förväntas i 
samband med en eventuell 
omklassning av väg 274. 

 

• Vägbuller bör utredas i samband med 
framtagande av detaljplan i områden 
som ligger i närheten av väg 274 som 
sträcker sig genom kommunen. 

 

• Vid detaljplanering ska även buller 
från båtar och vägfärjor utredas i 
områden som ligger i närheten av 
farleder.  

 

• De förorenade områdena bedöms 
inte utgöra någon akut fara, men vid 
exempelvis detaljplanering, 
schaktarbeten och byggnation ska 
föroreningarnas innehåll och 
omfattning utredas och vid behov 

saneras. Naturvårdsverket har tagit 
fram riktvärden för förorenad mark 
som ska följas. 

• Ytterligare utredningar av 
Försvarsmaktens objekt avseende 
förorenade områden där 
bedömningen gjort att åtgärder krävs, 
alternativt följa upp att föreslagna 
åtgärder genomförts.  
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4.5 KLIMAT 

Riksdagens vision är att Sverige ska nå noll 
nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050. 
Genom Parisavtalet har EU gjort ett 
gemensamt åtagande att senast 2030 minska 
växthusgasutsläppen från hela EU med minst 
40% jämfört med 1990. Av de territoriella 
utsläppen dominerar inhemska transporter 
tydligt med cirka en tredjedel av utsläppen. 
Vägtrafikens andel uppgår till 95 % av 
utsläppen från transportsektorn.  
 
Vaxholm stad ska samordna översiktsplanen 
med de nationella och regionala klimatmålen. 
Boverket definierar vad en kommun har 
rådighet över genom sin översiktsplanering. 

4.5.1 NULÄGE 

Transporter 
På grund av kommunens geografiska läge och 
förutsättningar har kommunen en hög andel 
pendlare och besökare. Trafikmiljön och 
trafikförsörjningen är därför mycket viktiga 
frågor för Vaxholm. 
 
Vaxholms invånare, verksamma och besökare, 
är beroende av privat bil för att ta sig fram. 
Detta kan bero både på individuella och 
allmänna omständigheter. Med sin splittrade 

geografiska utformning och fluktuerande 
trafikflöden har kommunen unika 
förutsättningar och utmaningar för biltrafik 
som även varierar i olika delar av kommunen. 
 
Biltrafik 
Väg 274 utgör den huvudsakliga förbindelsen 
inom kommunen och till resten av regionen. 
Den sträcker sig över Vaxholm i en östvästlig 
riktning, och förbinder väg 222 vid Ålstäket i 
Värmdö kommun med E18 vid Arninge i Täby 
kommun. Förbindelsen har en viktig funktion 
då den sammankopplar Vaxholm med övriga 
delar av Stockholmsregionen. Väg 274 
trafikerar två av kommunens tre vägfärjor, 
Vaxholmsleden och Oxdjupsleden. Trafik på 
sträckan kan påverkas av trafikstockningar 
utanför kommunen, men även av stötvisa 
flöden kopplade till vägfärjornas ankomster. 
Väg 274 är utpekad som primär transportled 
för farligt gods mellan Arninge och Vaxön, och 
som kompletterande regional viktig väg av 
länsstyrelsen. Nuvarande klassning av väg 274 
medför vissa restriktioner vid planering och 
nybyggnation intill vägen. Därtill är väg 274 
utpekad som omledningsväg för större 
transporter och övrig trafik när Essingeleden 
(E4/E20) inte är farbar. 
 

Väg 274 används även i viss utsträckning för 
genomfartstrafik mellan regionens sydöstra 
och norra delar.  
 
Lokal biltrafik sker främst på Bogesund, 
Resarö, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö och 
Tynningö. Övriga öar saknar väg- eller 
vägfärjeförbindelser till fastlandet. 
Den växande befolkningen i kommunen 
förväntas bidra till fler bilresor, vilket ställer 
högre krav på trafikplaneringen. En större 
bofast befolkning betyder samtidigt att det 
finns ett större underlag för att motivera 
tätare kollektivtrafik, och fler investeringar i 
kollektivtrafik, vägnät och trafiksäkerhet. 
 
Sjötrafik 
Den regionala kollektivtrafiken på vatten, 
sjötrafiken, har ett stort varierande resande 
under året. Tre fjärdedelar av alla resor under 
året görs under sommarmånaderna maj till 
september, och kännetecknas av en hög 
andel sällanresenärer. I Vaxholm trafikeras 
cirka 40 bryggor av sjötrafiken och 
kommunen äger och underhåller fem av dem. 
Övriga ägs av enskilda, Trafikverket eller 
Statens fastighetsverk. Flera öar är beroende 
av den kollektiva sjötrafiken då det inte finns 
några bro- eller vägfärjeförbindelser. 
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Gång- och cykeltrafik 
I Vaxholm samsas gång- och cykeltrafikanter 
oftast på gemensamma ytor, separering sker 
oftast genom markering eller planskildhet 
mot biltrafiken. Förutsättningarna för gång- 
och cykeltrafikanter varierar stort i 
kommunen. Det saknas vissa viktiga 
kopplingar i gång- och cykelvägnätet som 
behöver åtgärdas för att förbättra 
förutsättningar att cykla, framförallt till 
målpunkter som skolor, samhällsservice och 
natur. Cykelmöjligheterna inom kommunen 
och till andra delar av regionen stärks av att 
cykel kan medföras på den vattenburna 
kollektivtrafiken samt även transporteras på 
vägfärjor; den möjligheten finns inte på 
bussar. 
 
Förutsättningarna på Vaxön för att gå och 
cykla är goda då avstånden generellt är korta 
och vägnätet mer välutvecklat. Gång- och 
cykelvägar på övriga öar är inte lika 
utvecklade som på Vaxön.  
 
I övriga delar av kommunen sker gång och 
cykling i blandtrafik. Låga trafikvolymer gör 
det lämpligt på många platser, men vid 
fortsatt utbyggnad kan förhållanden för 

gående och cyklister behöva utredas och 
förbättras. 
 
Kollektivtrafik 
Vaxholms kollektivtrafik på land utgörs av sju 
busslinjer som trafikerar olika delar av 
kommunen och förbinder den med övriga 
regionen. Båtar utgör, utöver bussar, en viktig 
del av Vaxholms kollektivtrafikförsörjning, och 
förutsättningar.  
 

Luftmiljö 
Luftkvaliteten i Vaxholms kommun är 
förhållandevis god och 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
överskrids inte någonstans inom kommunen, 
varken räknat som årsmedelvärde eller som 
dygnsmedelvärde. Inte heller 
miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10 
respektive PM2,5) överskrids.  

4.5.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Transporter 
Den lokala och regionala 
transportinfrastrukturen ska utvecklas för att 
förbättra förutsättningarna för invånare och 
näringslivet att enkelt, säkert, tryggt och 

snabbt ta sig fram med så liten miljöpåverkan 
som möjligt.  
 
De flesta föreslagna områdena för utveckling 
av bostäder ligger nära teknikförsörjning och 
ger goda förutsättningar för gång- och cykel. 
Utvecklingen av Norra Bogesundslandet 
kräver dock en utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet för att på ett trafiksäkert sätt 
ansluta till Vaxön och andra viktiga 
målpunkter.  
 
Hållbara färdsätt prioriteras i planeringen. 
Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som ger 
prioritet till gångtrafikanter, cyklister och 
kollektivtrafik. Därtill är det viktigt att 
nyttotrafikens behov tillgodoses, vilket är 
möjligt att åstadkomma genom väl avvägda 
lösningar som bidrar till en god stadsmiljö. 
 
Väg 274 är det viktigaste stråket för 
kommunikationer i Vaxholm då det binder 
ihop många av kommunens större öar med 
varandra och med omvärlden. Vägen ska 
utvecklas till ett attraktivt stråk för samtliga 
trafikanter. Därför vill kommunen att väg 274 
genom Vaxön ska utvecklas till att bli en 
stadsgata med sänkt hastighet närmare 
stadskärnan och en förändrad trafikmiljö. 
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Gång- och cykelnätet ska utvecklas för att öka 
andelen resor som görs till fots eller på cykel. 
Genom att fler cyklar och går kan man uppnå 
minskade klimatutsläpp och bidra till att 
andra hållbarhetsmål uppnås så som minskat 
buller, folkhälsa, grönare utomhusmiljöer, 
minskade utsläpp av partiklar och möjlighet 
att skapa mer inkluderande miljöer för fler. 
Fokus är ett gång- och cykelvägnät för arbets- 
och skolresor, och därefter fritids- och 
rekreationsresor.   
 
Planförslaget innebär att Vaxholms stad ska 
arbeta långsiktigt för att förbättra 
möjligheterna att arbetspendla med 
kollektivtrafik till viktiga målpunkter och 
arbetsmarknader i regionen. För att 
åstadkomma det krävs ökad tillgänglighet och 
kapacitet i kollektivtrafiksystemet och att 
strategiska mark- och vattenområden för 
infrastruktur, som bidrar till ett hållbart 
transportsystem, säkras.  
 
En attraktiv och konkurrenskraftig kollektiv-
trafik, på vatten och land, ska åstadkommas 
genom att prioritera framkomlighetsåtgärder 
för kollektivtrafiken samt skapa väl utformade 
bytespunkter vilka tillåter snabba och enkla 
byten mellan olika trafikslag.  

Stombusstrafikstråken i regionen ska 
utvecklas för att hantera ett ökat 
kollektivtrafikresande, och syftar till att 
tydliggöra var det långsiktigt ska bedrivas en 
högkvalitativ och robust kollektivtrafik.  
 
Planförslaget möjliggör för att fler besökare, 
turister, sommargäster och deltidsboende 
enkelt kan resa med kollektivtrafik till  
kommunens olika delar för att minska 
behovet av resande med bil inom kommunen. 
 
Luftmiljö 
Trafikökningarna som kan komma ske med en 
utbyggnad av fler åretruntboende förväntas 
generellt sett inte påverkan luftkvaliteten 
negativt inom kommunen.  
 
Planförslaget verkar för att utveckla gång- och 
cykelvägnätet samt utveckla kollektivtrafiken 
inom kommunen för att motverka en ökad 
biltrafik.   
 

Nollalternativet 
För nollalternativet föreslås att väg 274 
genom Vaxön blir stadsgata likt planförslaget. 
Kommunens gång- och cykelvägnät ska 
förbättras och boende ska ha tillgång till 
attraktiva och trygga stråk.  

För nollalternativet ska bebyggelse planeras 
så att det ger goda förutsättningar för 
kollektivtrafiken.  
 
Luftmiljö 
Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 
liknande konsekvenser då likande åtgärder 
bedöms genomföras.  

4.5.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Utvecklingen av gång- och cykelvägnätet samt 
kollektivtrafiken innebär positiva effekter för 
både miljön och folkhälsan. Genom att skapa 
goda förutsättningar för invånare att kunna 
gå, cykla och resa kollektivt minskas 
utsläppen och därmed begränsas 
klimatpåverkan inom kommunen. Med en 
växande befolkning tillkommer dock mer 
biltrafik inom kommunen vilket ger negativa 
effekter på klimatet. En utbyggnad av gång- 
och cykelvägnätet från Norra 
Bogesundslandet är av största vikt för att 
utvecklingsområdet ska ges förutsättningar 
för en hållbar trafiksituation. Transporter 
bedöms bidra men små negativa 
konsekvenser med avseende på klimatet då 
antalet fordon bedöms öka, dock mildras 
konsekvensen av förutsättningarna som ges 
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av planförslagets utbyggnad av gång- och 
cykelnätet och en förbättrad kollektivtrafik.  
 
Omvandlingen av väg 274 till en stadsgata 
med sänkt hastighet ger positiva effekter på 
boendemiljön på Vaxön.  
 
Trafikverket som ansvarar för vägfärjorna i 
kommunen har beslutat att dessa ska 
elektrifieras vilket ger positiva effekter på 
luft- och bullerutsläppen lokalt.  
 
Den trafikökning som förväntas ske med en 
växande befolkning bedöms ge mindre 
negativa effekter på luftkvaliteten inom 
kommunen. Utvecklingen av gång- och 
cykelnätet samt kollektivtrafiken bedöms 
dock mildra dessa och inga konsekvenser 
bedöms uppstå på luftmiljön. MKN för luft 
kommer fortsatt att uppfyllas. 
 
Sammantaget bedöms aspekten klimat få små 
negativa konsekvenser med avseende på 
transporter och luftmiljö. Planförslaget ger 
förutsättningar till ett utvecklat gång- och 
cykelnät samt kollektivtrafik inom kommunen 
men väger inte helt upp den ökade 
trafikmängd som förväntas uppstå i och med 
en ökad befolkning. Luftmiljö inom 

kommunen bedöms dock som relativt 
oförändrad och i anslutning till färjelägena 
när vägfärjorna bedöms bli elektrifierade ges 
en bättre luftmiljö. 
 

Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms ge små negativa 
konsekvenser för klimatet. Nollalternativet 
innebär liknande förutsättningar som 
planförslaget med ett utbyggt gång- och 
cykelnät samt förbättrade 
kollektivtrafiklösningar dock bedöms 
biltrafiken ändå öka inom kommunen med ett 
fulltutbyggt alternativ.  
 
Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 
liknande konsekvenser.  

4.5.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Ta fram nuvarande och framtida 
trafikprognoser över de större 
vägarna inom kommunen samt hur 
trafiken bedöms påverkas av 
översiktsplanens genomförande.  
 

• Möjligheten att genomföra 
förbättringsåtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter bör utredas i 

samband med att det kommunala 
vägnätet underhålls.  
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4.6 KLIMATANPASSNING 

Klimatförändringarna kan medföra att risken 
för översvämning ökar på grund av ökad 
nederbörd. Höga flöden och översvämningar 
medför ökad risk för erosion och skred samt 
utlakning av markföroreningar. Höga 
temperaturer under långa perioder medför 
ökad risk för känsliga personer som barn, 
äldre och sjuka. Genom en god 
samhällsplanering kan risker förebyggas och 
konsekvenser begränsas. 

4.6.1 NULÄGE 

Årsmedeltemperaturen i Stockholms län 
förväntas öka med ca. 2 grader under 
perioden 2021–2050. Under perioden 2069–
2098 ökar årsmedeltemperaturen totalt med 
5 grader för RCP 8.5 jämfört med 
referensperioden 1961–1990. Den största 
temperaturökningen sker vintertid med ca. 6 
grader. Hösten håller i sig längre och våren 
bedöms komma tidigare än idag.   
I Stockholms län förväntas även antalet dagar 
med en dygnsmedeltemperatur över 20°C  
(värmeböljor) öka till ca. 25 dagar fram till 
2100 jämfört, dvs. en ökning med över 20 
dagar med referensperioden 1961–1990, se 
Figur 11. En effekt av temperaturökningen är 
att vegetationsperiodens längd ökar. Fram till 

2100 ökar vegetationsperioden med cirka 100 
dagar för RCP 8.5 
 
Nederbördsmönstret kommer att påverkas av 
den globala uppvärmningen. 
Klimatmodellerna förutspår att 
årsmedelnederbörden i Stockholms län ökar 
med ca. 30% för RCP 8.5 under perioden 
2069–2098 jämfört med referensperioden. 
Största förändring i Stockholms län sker på 
vintern med över 30–40% ökad nederbörd för 
RCP 8.5, på sommaren ökar nederbörd med 
ca 20%. I framtiden förväntas antalet dagar 
med kraftig nederbörd och extremt 
korttidsregn att öka i frekvens och intensitet. I 
takt med att klimatet och nederbördsmönster  

förändras kommer översvämningsrisken till 
följd av skyfall att öka. Risker kopplat till 
skyfall väntas att öka till följd av urbanisering. 
Vilken leder till förtätning och mer hårdgjorda 
ytor i urbana områden och minskar 
infiltration och fördröjning. Den totala 
årsmedeltillrinningen förväntas öka fram till 
mitten av seklet och därefter minska fram till 
2100. Den största ökningen sker på vintern 
med 10–40 % för RCP8.5. På våren och 
sommaren minskar den totala 
medeltillrinningen. 100-års tillrinningen 
minskar för de östra delarna av länet.  

Figur 12. Antal dagar med dagar med dygnsmedeltemperatur över 20°C, RCP8.5  
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4.6.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Översvämning 
Översiktsplanen ger förutsättningar för att 
längst grundläggningsnivå för ny bebyggelse 
och samhällsfunktioner inte ska placeras 
under 2,7 meter räknat i höjdsystemet 
RH2000 över havet i enlighet med 
länsstyrelsens rekommendationer. Om 
bebyggelse planeras under nivån ska 
kommunen visa på att exploateringen inte 
medför risk för hälsa och säkerhet eller att 
bebyggelsen tar skada.  
 
I de fall befintliga byggnader i ett 
sammanhängande kvarter ligger lägre än 
rekommenderad nivå kan det vara olämpligt 
att nya byggnader placeras på en väsentligt 
högre nivå och avsteg kan vara lämpliga. I 
dessa fall är det av stor vikt att det säkerställs 
att ny bebyggelse, som ska vara utformad för 
att klara översvämning, inte försvårar eller 
omöjliggör kommande skyddsåtgärder för 
den befintliga bebyggelsen. 
 
Ny bebyggelse ska även planeras så att den 
inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn.  
 

Risken för översvämning och 
framkomligheten till och från planområdet 
ska bedömas i detaljplaneskedet.  
 
Komplettera med resultat från rapporten om 
några områden ligger inom riskzonen.  
 
Ras, skred och erosion 
Översiktsplanen medger att ny bebyggelse 
inte ska lokaliseras så att den riskerar att 
utsättas för ras och skred. Översiktliga kartor 
visar områden där det förekommer en 
förhöjdrisk för bristande stabilitet. I dessa 
områden behöver stabiliteten utredas mer 
detaljerat om det ska planläggas och 
bebyggas.  
 
Vid planering av strandnära bebyggelse i 
erosionskänsliga områden bör en buffertzon 
bevaras mellan bebyggelsen och havet. Detta 
kan exempelvis säkerställas genom att 
bebyggelse inte tillåts inom strandskyddat 
område. Svallvågor från båttrafik kan bidra till 
ökad risk för erosion och om 
klimatförhållandena är ogynnsamma så kan 
detta ge risker. 
 
Vid all prövning av bebyggelse i 
erosionskänsliga områden bör försiktighet 

iakttas. I samband med byggnation behöver 
markarbeten och åverkan på vegetationen 
minimeras.  
 
Komplettera med resultat från rapporten om 
några områden ligger inom riskzonen 
 
Övriga klimatrelaterade risker 
Hårdgjorda ytor och förtätning av bebyggelse 
riskerar att leda till urbana värmeöar. 
Planförslaget ger riktlinjer för att vid 
planering av täta miljöer ska närhet till 
grönområden och tillgång till skuggande 
vegetation särskilt beaktas.  
 

Nollalternativet 
Gällande översiktsplan från år 2013 påvisar 
att områden för ny och utökad bebyggelse 
omfattar Rindö, Vaxön, Resarö samt del av 
Bogesund.  

4.6.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER  

Kapitlet uppdateras efter samråd då 
underlagsrapport för Klimatrisker finns 
tillgänglig.  
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4.7 HUSHÅLLNING MED 

NATURRESURSER 

Jordbruks- och skogsmarken i Sverige skyddas 
i Miljöbalkens Hushållningsbestämmelser, 3 
kap 4§ enligt nedan: 
 
”Jord- och skogsbruk av nationell betydelse 
som brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggning 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen om detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk” 

4.7.1 NULÄGE 

Jordbruk 
Idag består nästan 7 % av Vaxholms landyta 
av jordbruksmark, se Figur 12, av varierande 
kvalitet och funktion. Begreppet 
jordbruksmark inkluderar både åkermark och 
betesmark.  
 
Jordbruksmarken inom kommunen är klassad 
på en regional nivå. Klassningen utgår från 
genomsnittlig produktionsförmåga och är 
indelad i 5 klasser. Kommunen har 
jordbruksmark i klasserna 3–5 vilket innebär 

att produktionsförmågan är cirka 10 % bättre 
än genomsnittet i Stockholms län. 
 
Idag bedrivs det främst aktivt jordbruk på 
Bogesund, Resarö, Rindö och Skarpö. Det 
förekommer även mindre områden som 
antingen betas eller slås på Kullö och 
Tynningö. 
 

Skogsbruk 
Skogsmark upptar drygt 63 % av kommunens 
totala landareal och majoriteten av skogen är 
i statlig ägo. Merparten av det aktiva 
skogsbruket sker idag på Bogesund, inom det 
som i översiktsplanen anges som ett stort 
opåverkat område. 
 

Figur 13. Jordbruksmark inom kommunen visas i gult. 
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I stort sett all skog som finns i kommunen är 
påverkad av människan på ett eller annat sätt 
historiskt. Kommunens geografiska 
förutsättningar har dock medfört att områden 
lämnats orörda under längre perioder och 
utvecklat värden som naturskog. Det kan 
handla om områden som är för små eller 
svåra att nå för att ett rationellt skogsbruk ska 
anses lönsamt.  

4.7.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Jordbruk 
Översiktsplanen avser att ta viss 
jordbruksmark i anspråk inom Norra 
Bogesundslandet och på Resarö. Enligt 
planförslaget ska brukningsvärd 
jordbruksmark värnas som en viktig 
samhällsresurs inför framtiden och i 
möjligaste mån undantas exploatering och 
fragmentering vid ny bebyggelseplanering.  
 

Möjligheten att fortsatt bedriva ett rationellt 
jordbruk ska beaktas vid utformning av vägar 
så att fordon kan framföras.  
 
Skogsbruk 
Produktionsskogen är en resurs och viktig 
nationell näring. Planförslaget avser att ta 

skogsmark i anspråk i Norra Bogesundslandet 
och på Resarö.  
 
Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen ska så långt som möjligt 
skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. Vaxholms 
stads skogsinnehav bör förvaltas aktivt. 
Förvaltningen ska bidra till att skogarna är 
mångfunktionella med höga och långsiktigt 
hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska 
värden.  
 
Kommunen ska följa den regionala 
skogsstrategin som är under framtagande av 
länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete 
med representanter för regionala aktörer 
med intressen i skogen. Den regionala 
skogsstrategin ska bidra till ökad delaktighet 
och förståelse för olika perspektiv och 
intressen med koppling till länets skog och 
dess nyttjande, till ett hållbart brukande och 
bevarande av skog, lönsamt företagande med 
koppling till skog och till en jämlik och 
jämställd tillgång till skog och mark bland 
länets befolkning och besökare. 
 

Nollalternativet 
För nollalternativet föreslås en utbyggnad av 
Norra Bogesundslandet som tar mark för jord- 
och skogsbruk i anspråk likt planförslaget. 
Även en liten del brukningsvärd jord tas i 
anspråk på Resarö och Rindö.  

4.7.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Jordbruk 
Att bygga på jordbruksmark medför att 
naturresurser för livsmedelsproduktion och 
lokala försörjningsresurser går förlorade på 
markområdet. Detta i sin tur medför negativa 
konsekvenser för möjligheten till ett mer 
klimatanpassat samhälle med minskad import 
och transport av livsmedel. Vaxholms 
kommun har relativt lite jordbruksmark sett 
till den totala ytan så varje yta jordbruks- och 
betesmark som går förlorad ger en negativ 
effekt på den lokala livsmedelsproduktionen.   
 
Förlust av jordbruksmark kan i förlängningen 
även innebära att värden kopplade till natur- 
och kulturmiljön går förlorade. I många fall 
har långvarigt bete och hävd skapat värdefulla 
natur- och kulturmiljöer och förlust av dessa 
kan medföra minskad biologisk mångfald och 
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minskad förståelse för landskapets historiska 
utveckling. 
 
Planförslaget menar att brukningsvärd 
jordbruksmark ska värnas som en viktig 
samhällsresurs inför framtiden och i 
möjligaste mån undantas exploatering och 
fragmentering vid ny bebyggelseplanering. 
För de utbyggnadsområden som föreslås ske 
på jordbruksmark beskrivs hur avvägningen 
har gjorts och vilka skälen är för att ta 
jordbruksmark i anspråk, i enlighet med 3 
kap. 4 § MB. 
 
Planförslagets genomförande bedöms ge 
måttlig negativa konsekvenser då andelen 
jordbruks- och betesmark idag redan är 
begränsad inom kommunen. Om de odlade 
områdena främst på Norra Bogesundslandet 
kan sparas och ha fortsatt god tillgång mildras 
konsekvensen.  
 
Skogsbruk 
Om hela Norra Bogesundslandet som är 
utpekat i översiktsplanen exploateras ger det 
måttlig negativa effekter på värdet för skogen 
som en naturresurs. Större sammanhängande 
produktionsskog planeras att avverkas för 
utveckling av mångfunktionell bebyggelse. 

Stora skogsytor i skärgårdsmiljö förvinner och 
ger ett förändrat intryck i landskapet. Vid 
avverkning av skog är det viktigt att se till så 
att det finns större sammanhängande 
brukningsbara enheter för att minska 
effekten av förlusten av produktionsskog.  
 
Sammanhängande skogsområden tas även i 
anspråk på Resarö och Rindö. Dessa är dock 
inte utpekade som produktionsskog men har 
ett viktigt rekreativt värde på öarna.  
Ianspråktagandet av skogen kopplat till 
naturresurser bedöms ge en liten negativ 
konsekvens då man väljer att ta ett 
sammanhängande område i anspråk.  
 
Sammantaget bedöms aspekten hushållning 
med naturresurser få måttligt negativa 
konsekvenser av planförslagets 
genomförande, främst kopplat till i 
anspråkstagande av jordbruks- och 
betesmark. Förlust av större 
sammanhängande produktionsskog sker 
främst på Norra Bogesundslandet. Vid 
planering av områdena är det viktigt att spara 
sammanhängande brukningsbara enheter så 
att det är fortsatt lönsamt för markägaren att 
bedriva jord- och skogsbruk på kvarvarande 
mark.  

Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms ge måttligt negativa 
konsekvenser för hushållning med 
naturresurser. Nollalternativet innebär 
liknande förutsättningar som planförslaget 
med en utbyggnad av Norra Bogesundslandet 
där jord- och skogsbruk tas i anspråk samt 
ianspråktagande av jordbruksmark på Resarö 
och Rindö. Nollalternativet bedöms ge 
måttligt negativa konsekvenser för 
hushållning med naturresurser då 
jordbruksmarken inom kommunen är 
begränsad och mycket brukningsvärd mark 
går förlorad på Norra Bogesundslandet. Stora 
skogsytor i skärgårdsmiljö förvinner på Norra 
Bogesundslandet och ger ett förändrat intryck 
i landskapet.  
 
Planförslaget och nollalternativet bedöms ge 
liknande konsekvenser. 

4.7.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Lämna en skogsridå mot vattnet för 
att minska den visuella påverkan på 
strandlinjerna från havet.  
 

• Spara den jordbruksmark som finns 
inom det utpekade området på Norra 
Bogesundslandet.  
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• Säkerställ att jord- och 
skogsbruksmark som sparas ges god 
tillgänglighet och är av sådan storlek 
att de fortsatt är attraktiva att 
bedriva jord- och skogsbruk på.   
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4.8 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Naturvårdsverket definierar friluftsliv som 
”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap 
utan krav på tävling”. Att kunna vistas ute i 
naturen har stor betydelse för hälsa och 
välbefinnande för människor i alla åldrar. 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god 
hälsoutveckling, och utgör också ett delmål 
inom Sveriges folkhälsomål. Det finns i 
Sverige sedan år 2012 tio mål för 
friluftspolitiken som bland annat innefattar 
tillgänglighet, tillgång till naturområden, 
samverkan, allemansrätten och friluftsliv för 
skola (Regeringens skrivelse 2012/13:51).  
 
Rekreation och friluftslivsvärden kan 
beskrivas ur två perspektiv: upplevelsevärde 
och tillgänglighet. Med upplevelsevärdet 
avses individers upplevelse av att vistas i ett 
rekreationsområde, det vill säga de kvaliteter 
som området har. Med tillgänglighet avses 
måttet av barriärer, vilka kan vara fysiska 
såsom en väg som skär av och försvårar 
tillgängligheten till området. Det kan också 
vara mentala barriärer såsom bristfällig 
information om att området finns och har 
höga rekreationsvärden, eller visuell påverkan 
som skapar upplevelse av en barriär.  

4.8.1 NULÄGE 

Större sammanhängande naturområden är 
viktiga för såväl rekreation och folkhälsa som 
för natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald 
och flera andra ekosystemtjänster. Områdens 
storlek ger förutsättningar för att bedriva 
friluftsliv.  
 

Bogesundslandet utgör det största och 
viktigaste området för natur och friluftsliv i 
kommunen. För att bibehålla sin funktion och 
sitt värde är det viktigt att det finns ett 
nätverk av angränsande områden, så kallade 
värdekärnor, sammanbundna av 
spridningszoner.  
 
På Resarö, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö och 
Tynningö finns det större sammanhängande 
områden som fyller en viktig roll i den 
övergripande gröna infrastrukturen. I 
kommunens östra och södra delar finns det 
även hela öar som, genom sina geografiska 
lägen och avsaknad av bebyggelse, utgör 
viktiga områden för friluftsliv. 
 
Fjärdar och vikar mellan Bogesund, Lidingö 
och runt Vaxholm utnyttjas i stor utsträckning 
för segling, kanotpaddling och andra 
vattenaktiviteter under sommarhalvåret. På 

vinterns isar sker promenader, skridsko- och 
skidåkning.  
 
Vaxön 
Till Vaxön kommer besökare från hela länet 
för att med båt ta sig vidare ut i skärgården 
eller för att beundra den småskaliga trästaden 
och den livliga sjötrafiken. 
 
Killingen  
Killingen består av ett cirka 100 hektar stort 
barrskogsområde på västra Resarö och utgörs 
av ett mosaikartat landskap med blandade 
skogstyper och topografi. Området används 
för idrottslektioner, motion, bär- och 
svampplockning samt hundrastning. Det finns 
även ett antal badplatser där enstaka båtar 
kan lägga till. De stigar och vägar som finns i 
området är väl använda men inte tillgängliga 
för rullstolar eller rullatorer. Det är möjligt att 
cykla och gå med barnvagn på de större 
stigarna. 
 
Eriksö  
Eriksö är ett av kommunens stora 
friluftsområden med en stor badplats med 
klippor och sandstrand. Förutom bad finns 
det ett antal andra olika aktiviteter att roa sig 
med. Runt området finns det ett elljusspår på 
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2 km. På Eriksö finns det bland annat kanot-, 
roddbåts- och cykeluthyrning samt en kiosk. I 
området finns det även campingplats där man 
kan övernatta i tält, stuga eller 
husvagn/husbil. 
 
Rindö 
Stora delar av centrala Rindö utgörs av ett 
större sammanhängande grönområde med 
omväxlande och varierande natur med 
barrskogar, lövskogar och öppet 
odlingslandskap. De relativt ostörda 
skogsområdet ger goda förutsättningar för 
biologisk mångfald och rekreation. 
 
Tynningö 
På Tynningö utgörs de centrala delarna av ön 
främst av ett sammanhängande grönområde. 
De dominerande skogstyperna på Tynningö är 
hällmarkstallskog och lövskog. Delar av 
naturområdet är tillgängliggjort med 
vandringsleder, utsiktsplatser och badplatser 
och har ett stort värde för både natur och 
friluftsliv.  
 
Skarpö  
På Skarpös norra sida finns ett större 
grönområde med stigar. Området utgörs 
främst av barrskog med inslag av lövträd. 

Jorddjupet är på många platser grunt vilket 
bidrar till att det finns många öppnare 
hällmarker där berget går i dagen. 
 
Bogesundskilen 
Bogesundskilen omfattar i RUFS 2001 
Bogesundslandet och det kulturhistoriska 
landskapet, norr om Stora Värtan; runt 
Rydboholm, se Figur 13.  

 
Figur 14. Stockholms gröna kilar. Bogesundskilen 
inklusive Lidingö markerat med svart. (Källa: 
Regionplane- och trafikkontoret, 2004). 

Bogesundskilen präglas av närheten till havet, 
med flera öar eller halvöar. Här finns vida 
utblickar, omväxlande jordbruks- och 
skogsbygder och olika aktivitetsområden med 
spår, leder och anläggningar. 
 
Hela Bogesundslandet är av riksintresse för 
friluftslivet. Statens fastighetsverk förvaltar 
området med utgångspunkt från friluftslivets 
värden. På Bogesundslandet finns tio olika 
spår och vandringsleder som har anlagts. 
Flera parkeringsplatser finns anlagda runt om 
på Bogesundslandet där lederna passerar. 
 
Väg 274 löper genom hela Bogesundslandet 
mot Vaxholm tätort. Trafiken på vägen är 
bullerstörande för områdena närmast vägen. 
Vägen utgör även en barriär mellan Bogesund 
och områdena i norr. Bogesundslandet är 
dock relativt ostört då vägen till större del 
passerar i dess nordliga kant. 
 
Riksintresse Friluftsliv FAB 04 Bogesund 
Stora delar av Bogesund är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. 
Riksintresseområdets landområde 
överensstämmer i stort med 
Bogesundslandets naturreservat från vilket 
mindre delar av halvön är undantagna.  
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Riksintresseområdet utgörs av ett varierande 
landskap med omfattande vattenkontakt. Det 
tätortsnära läget bidrar till att området fyller 
en viktig funktion för många människors 
friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket.  
 
Friluftsaktiviteter som finns inom riksintresset 
är bland annat vandring, längdskidåkning, 
ridning, bad, båtliv, kanot, bär- och 
svampplockning, cykling, fågelskådning och 
övernattning/tältning.  

4.8.2 PÅVERKAN 

Planförslaget  
Översiktsplanen anger att framtida 
bebyggelseutveckling inte ska påverka stora 
sammanhängande områden för friluftslivet 
negativt. Värdefulla funktioner och höga 
värden som ändå går förlorade vid en 
exploatering ska, så långt det är möjligt, 
återskapas i närområdet eller på annan plats i 
kommunen. Bebyggelse, barriärbildande 
infrastruktur och åtgärder som påtagligt kan 
skada värden eller begränsa rörligheten för 
friluftslivet ska undvikas. Ett större 
sammanhängande naturområde på varje ö 
med många fastboende pekas ut som extra 
viktigt för friluftsliv och rekreation. 
 

Tillkommande bebyggelse ska anpassas så att 
friluftslivets värden och rekreationsvärden 
består.  
 
Allmänhetens tillgänglighet till vattnet 
säkerställs i framtida fysisk planering. Fokus 
bör ligga på de områden som idag är allmänt 
tillgängliga samt övriga ostörda 
rekreationsområden i anslutning till vatten. 
Även de grönområden, vandringsleder och 
badplatser som finns ska läggas fast i den 
kommande detaljplaneringen. 
 
Killingen 
Killingen är en viktig tillgång och delar av 
området ska bevaras och utvecklas för att 
förbättra tillgängligheten. Området är en 
viktig tillgång för boende på Resarö men även 
för övriga Vaxholm. Delar av området 
närmast Resarö tätort är utpekad i 
planförslaget som utvecklingsområde för 
ändrad markanvändning. Resterande delar av 
naturområdet ska bevaras och utvecklas med 
till exempel stigar och elljusspår för att göra 
det mer tillgängligt. Planförslaget innebär att 
ett mindre grönområde som idag fungerar 
som lek, rekreation och skolverksamhet i 
riskerar att bebyggas men ett stråk som 

behåller kopplingen till restende grönområde 
sparas för att minska påverkan. 
 
Rindö 
Rindö har länge präglats av militärverksamhet 
vilket gjort flera av grönområdena på ön 
privata. I och med avvecklingen av den 
militära verksamheten och utvecklingen av ny 
bebyggelse skapas en större tillgänglighet till 
grönområden på ön.  Den nya bebyggelsen tar 
dock två större grönområden i anspråk men 
anpassas för att värna om 
spridningskorridorer mellan grönområdena.  
 
Övriga områden 
Större grönområden som används för 
rekreation och friluftsliv på bland annat 
Ramsö, Tynningö och Skogsön bevaras för att 
tillgodose möjlighet till bland annat 
rekreation och friluftsliv.  
 
Bogesundskilen 
Friluftslivsaktiviteter på främst 
Bogesundslandet göras mer tillgängliga för 
invånare och besökare som reser med andra 
trafikslag än bil. Hållbara transportmedel, 
speciellt gång och cykel, ska prioriteras i 
trafikplaneringen i dessa områden. 
Kommunen ska även verka för att 
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Trafikförvaltningen skapar fler bussavgångar 
till dessa områden.  
 
Planförslagets genomförande bedöms inte 
påverka Bogesundskilens koppling till 
närliggande gröna kilar inom Stockholms län 
då stora delar av Bogesundslandet föreslås få 
samma markanvändning som idag. Endast de 
norra delarna av Bogesundslandet i 
anslutning till väg 274 pekas ut som utvecklig 
för landsbygd. Den gröna kilens värdekärnor 
bedöms inte påverkas av denna utbyggnad.  
 
Riksintresse Friluftsliv FAB 04 Bogesund 
Inom riksintresset för friluftsliv FAB 04 
Bogesund planeras inte för någon ytterligare 
bebyggelse. Riksintressets värden påverkas 
inte av planförslaget då ingen ny etablering av 
bebyggelse eller anläggningar planeras inom 
riksintressets oexploaterade delar. Närmast 
väg 274 kan en mindre bullerökning ske i 
framtiden men områden inom riksintresset 
som idag upplevs som tysta bedöms inte 
påverkas negativt. 
 

Nollalternativet 
För nollalternativet föreslås liknande 
markanvändning av rekreations- och 
friluftsområden som i planförslaget för vissa 

områden. Nollalternativet innebär dock att 
området kring Engarn studeras om det är 
möjligt för utveckling samt att en större 
exploatering sker på Resarö i anslutning till 
Killingen. Delar av Killingen bevaras och 
utvecklas för att göras mer lättillgänglig.  
På Rindö är det endast det västra 
utvecklingsområdet som bedöms genomföras 
i jämförelse med planförslaget.  
 
Likt planförslaget bedöms inte nollalternativet 
påverka Bogesundskilens koppling till 
närliggande gröna kilar inom Stockholms län 
då stora delar av Bogesundslandet föreslås få 
samma markanvändning som idag.  
 
Inom riksintresset för friluftsliv FAB 04 
Bogesund planeras inte för någon ytterligare 
bebyggelse. Riksintressets värden påverkas 
inte av nollalternativet då ingen ny etablering 
av bebyggelse eller anläggningar planeras 
inom riksintressets oexploaterade delar. 

4.8.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  
Ett större viktigt område, Killingen, för 
rekreation och friluftsliv på Resarö pekas ut i 
planförslaget som ett område för ändrad 
markanvändning till sammanhängande 
bostadsbebyggelse. Ianspråktagande av 

marken bedöms ge måttligt negativa 
konsekvenser på närrekreationen i området 
om inte hänsyn tas till de rekreativa värden 
och kopplingen till dessa. Konsekvensen 
mildras om åtgärder görs som förbättrar 
tillgängligheten till området för flera 
målgrupper med bland annat gröna entréer.   
 
På Rindö pekas två större grönområden ut för 
ändrad markanvändning. Skogarna på Rindö 
är relativt orörda och har goda 
förutsättningar för rekreation och friluftsliv. 
Exploateringen bedöms ge små negativa 
effekter på rekreation och friluftsliv i 
området. Områdena är idag svårtillgängliga 
och inga uppmärkta leder finns. Planförslaget 
skulle innebära att skogsområden som inte 
exploateras får en ökad tillgänglighet vilket 
ger positiva effekter på friluftslivet. 
 
Bogesundskilen och kopplingen till 
närliggande gröna kilar inom Stockholms län 
bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget då markanvändningen kommer 
vara den samma som idag. Föreslagna 
exploateringsområden bedöms inte påverka 
kopplingen till intilliggande kilar.  
 

382



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

68(80) 

Riksintresset för Friluftsliv FAB 04 Bogesund 
bedöms inte få några negativa konsekvenser 
av planförslaget då ingen mark inom 
riksintresset bedöms tas i anspråk.  
 
Sammantaget bedöms rekreation och 
friluftsliv få små negativa konsekvenser. Flera 
områden för rekreation och friluftsliv tas i 
anspråk för utveckling men varken 
riksintresset för friluftsliv eller Bogesundskilen 
bedöms påverkas negativt av planförslagets 
genomförande. Störst konsekvenser blir det 
på Resarö där ett närrekreativt område tas i 
anspråk. På Rindö exploateras två större 

naturområden men exploateringen leder till 
att resterande skogsområden blir mer 
tillgängliga för allmänheten.  
 

Nollalternativet  
Nollalternativet bedöms ge små till måttligt 
negativa konsekvenser. Liknande frilufts- och 
rekreationsområden tas i anspråk i båda 
förslagen men en större exploatering sker av 
Killingen i nollalternativet. Dock ska delar av 
Killingen bevaras och utvecklas vilket mildrar 
konsekvensen något.  
 

Nollalternativet bedöms ge en något mer 
negativ konsekvens än planförslaget.  

4.8.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Vid exploatering av 
närrekreationsområden så långt det 
är möjligt spara viktiga värden och 
stigar inom exploateringsområdet för 
att behålla kopplingen till 
kvarvarande rekreativa område.  
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5 SAMLAD BEDÖMNING 

5.1 SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

I Tabell 3 redovisas en samlad bedömning av 
bedömda konsekvenser vid genomförandet 
av planförslaget och för nollalternativet. 
Förutsättningen för bedömningarna av 
planförslaget är att alla åtgärder inarbetade i 
planen vidtas, dock ej att föreslagna åtgärder 

enligt MKBn vidtas. Vidtagande av föreslagna 
åtgärder skapar mer positiv konsekvens för 
planförslaget.  
 
Genomförande av planförslaget bedöms 
innebära både stora negativa till positiva 

konsekvenser. Nollalternativet innebär 
generellt positiva konsekvenser till stora 
negativ konsekvens men även måttligt 
negativa konsekvenser för två aspekter.  

 
 
Tabell 3. Samlad konsekvensbedömning för planförslaget och nollalternativet för samtliga aspekter. 

Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

Natur- och vattenmiljö Planförslaget förväntas medföra små negativa 
konsekvenser på naturmiljön då värdefulla naturområden 
och skogsmiljöer kommer att tas i anspråk vilket bedöms få 
små till måttliga negativa effekter för redan hotade arter. 
Områden med höga naturvärden som har formellt skydd så 
som naturreservat, Natura 2000-område och biotopskydd 
bedöms endast påverkas indirekt till följd av planförslaget 
genom påverkan på spridningssambanden och relationerna 
mellan områdena.  

Risk för små negativa konsekvenser då delar av föreslagen 
bebyggelse tar grönområden i anspråk och ökad trafik på 
väg 274 leder till en negativ barriäreffekt. 

Kulturmiljö Planförslaget förväntas att medföra måttligt negativa 
konsekvenser, för kulturvärdena, då kunskapsunderlag 
avseende kulturvärden saknas i de utpekade 
utvecklingsområdena för bebyggelse. Det riskerar att 

Flera av de föreslagna utredningsområdena för omvandling 
och ny bebyggelse ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Några kunskapsunderlag avseende 
kulturvärden finns inte framtagna för något av områdena.  
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

medföra att eventuella kulturvärden går förlorade, vilket är 
negativt. 
 
Planförslaget förväntas att medföra stora negativa 
konsekvenser då utpekade utvecklingsområden för 
bebyggelse ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, 
där kommunen inte har dokumenterad kunskap avseende 
kulturvärden. Det innebär att Tyréns bedömer att planen 
riskerar att påtagligt skada riksintresset. 

Det är endast på Rindö man uttryckligen avser att beakta 
kulturmiljön och det statliga byggnadsminnet Rindö redutt. 
Det bristande kunskapsunderlaget för kommunens kultur-
miljövärden och de låga intentionerna att beakta 
kulturvärden i nollalternativet, riskerar att medföra stora 
negativa konsekvenser för kommunens kulturvärden. 

Vatten En ökad befolkningsutveckling leder till ett större 
transport- och bostadsbehov vilket orsakar ett ökat tryck 
på Vaxholms vattenområden. Mängden dagvatten blir 
större när andelen hårdgjorda ytor ökar, mer föroreningar 
tillkommer i vägdagvatten, ytterligare avloppsvatten 
behöver renas, aktiviteterna i kust- och havsområden ökar 
vilket ger upphov till förorening, grumling och andra 
störningar i hav och grunda vikar. Risk finns att statusen i 
omgivande kustvatten försämras om inte 
förbättringsåtgärder utförs i snabb takt. Planförslaget 
bedöms ge upphov till måttligt negativa konsekvenser. 

Även i nollalternativet innebär en ökad 
befolkningsutveckling ett större transport- och 
bostadsbehov vilket orsakar ett ökat tryck på Vaxholms 
vattenområden. Risk finns att statusen i omgivande 
kustvatten försämras om inte förbättringsåtgärder utförs i 
snabb takt. Nollalternativet bedöms ge upphov till måttligt 
negativa konsekvenser. 

Risker för människors 
hälsa och miljö 

Planförslaget bedöms bidra med positiva effekter på 
förorenade områden. Förhoppningen är att exploatering 
inom områden där föroreningar potentiellt kan förekomma 
undersöks och bortskaffas vilket leder till en totalt sett 
mindre föroreningsbelastning inom kommunen samt att 
risker för människor och miljö minskas. Det finns inga 

Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser 
för förorenade områden. Genom exploatering och 
eventuellt vidare utredning och sanering av områden, vilka 
har identifierats som potentiellt förorenade, minskar 
kommunens totala föroreningsbelastning och risker för 
människa och miljö.  
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

kända förorenade områden vilka skulle medföra att 
bebyggelse inte är möjlig.  
 
Förorenade områden är kända och förhållandevis få inom 
kommunen. God framförhållning skapar bra 
förutsättningar för att dessa områden hanteras i enlighet 
med kommunens riktlinjer. 

Klimat Sammantaget bedöms aspekten klimat få små negativa 
konsekvenser med avseende på transporter och luftmiljö. 
Planförslaget ger förutsättningar till ett utvecklat gång- och 
cykelnät samt kollektivtrafik inom kommunen men väger 
inte helt upp den ökade trafikmängd som förväntas uppstå 
i och med en ökad befolkning. Luftmiljö inom kommunen 
bedöms dock som relativt oförändrad och i anslutning till 
färjelägena, där vägfärjorna bedöms bli elektrifierade, ges 
en bättre luftmiljö. 

Nollalternativet bedöms ge små negativa konsekvenser för 
miljöaspekten Klimat. Nollalternativet innebär liknande 
förutsättningar som planförslaget med ett utbyggt gång- 
och cykelnät samt förbättrade kollektivtrafiklösningar dock 
bedöms biltrafiken ändå öka inom kommunen med ett 
fulltutbyggt alternativ.  
 

Klimatanpassning Kompletteras senare  Kompletteras senare 

Hushållning med 
naturresurser 

Sammantaget bedöms aspekten hushållning med 
naturresurser få måttligt negativa konsekvenser av 
planförslagets genomförande, främst kopplat till i 
anspråkstagande av jordbruks- och betesmark. Förlust av 
större sammanhängande produktionsskog sker främst på 
Norra Bogesundslandet. Vid planering av områdena är det 
viktigt att spara sammanhängande brukningsbara enheter 
så att det är fortsatt lönsamt för markägaren att bedriva 
jord- och skogsbruk på kvarvarande mark.  

Nollalternativet bedöms ge måttligt negativa 
konsekvenser för hushållning med naturresurser. 
Nollalternativet innebär liknande förutsättningar som 
planförslaget med en utbyggnad av Norra Bogesundslandet 
där jord- och skogsbruk tas i anspråk samt ianspråktagande 
av jordbruksmark på Resarö och Rindö. Nollalternativet 
bedöms ge måttligt negativa konsekvenser för hushållning 
med naturresurser då jordbruksmarken inom kommunen 
är begränsad och mycket brukningsvärd mark går förlorad 
på Norra Bogesundslandet. Stora skogsytor i skärgårdsmiljö 
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

förvinner på Norra Bogesundslandet och ger ett förändrat 
intryck i landskapet.  

Rekreation och friluftsliv Planförslagets genomförande bedöms få små negativa 
konsekvenser för rekreation och friluftsliv. Flera områden 
för rekreation och friluftsliv tas i anspråk för utveckling 
men varken riksintresset för friluftsliv eller Bogesundskilen 
bedöms påverkas negativt av planens genomförande. 
Störst konsekvenser blir det på Resarö där ett närrekreativt 
område tas i anspråk. På Rindö exploateras två större 
naturområden men exploateringen leder till att resterande 
skogsområden blir mer tillgängliga för allmänheten.  

Nollalternativet bedöms ge små till måttligt negativa 
konsekvenser. Liknande frilufts- och rekreationsområden 
tas i anspråk i båda förslagen men en större exploatering 
sker av Killingen i nollalternativet. Dock ska delar av 
Killingen bevaras och utvecklas vilket mildrar konsekvensen 
något.  
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5.2 UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLEN 

En bedömning av hur planförslagets 
genomförande påverkar miljökvalitetsmålen 
redovisas i Tabell 4.  
 

Följande miljömål bedöms inte påverkas av 
genomförandet av planen och redogörs 
därför inte för i Tabell 4: Mål 3. Bara naturlig 
försurning Mål 5. Skyddande ozonskikt, Mål 6. 

Säker strålmiljö, Mål 9. Grundvatten av god 
kvalitet, Mål 11. Myllrande våtmarker och 
Mål 14. Storslagen fjällmiljö.

 
 
Tabell 4. Planförslagets konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av planens genomförande. 

Miljökvalitetsmål  Planförslagets påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen  

1. Begränsad klimatpåverkan  
 

Planförslaget medger förtätning av befintliga tätorter samt permanentning av fritidshusområden nära dessa. 
Därutöver prioriteras byggnation i strategiskt viktiga kollektivtrafikstråk. Planen pekar på möjligheter till 
transporter med kollektivtrafik eller cykel. Biltrafiken bedöms öka med en ökad befolkning men med 
föreslagna åtgärder bedöms planens genomförande inte hindra måluppfyllelsen.  

2. Frisk luft  
  

Luftföroreningshalterna är idag låga och förväntas fortsätta att vara så i och med utbyggnaden enligt 
planförslaget. Elektrifieringar inom vägfärjetrafiken och utveckling av gång- och cykelnätet kan sänka 
halterna ytterligare. Möjligheterna till måluppfyllelse bedöms därför som goda. 

4. Giftfri miljö Få områden med risk för markföroreningar eller med risk att förorena vatten berörs av planförslaget. 
Andelen ny mark som tas i anspråk bedöms inte innehålla föroreningar. Skulle marken innehålla 
föroreningar saneras den innan exploatering vilket ger en positiv effekt. Möjligheten till måluppfyllelse 
bedöms därför som god. 

7. Ingen övergödning 
 

Planförslaget möjliggör en utbyggnad och utvecklade system för försörjning av vatten och avlopp i större 
delar av kommunen. Möjligheten till måluppfyllelse bedöms därför som god.  

8. Levande sjöar och vattendrag Det finns endast ett fåtal sjöar och vattendrag inom kommunen och planen har ingen direkt påverkan på 
dessa. Men med en ökad befolkningsutveckling och exploatering finns risk för ändrade 
avrinningsförhållanden och förorening, om inte detta beaktas. Måluppfyllelsen bedöms inte påverkas. 
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Miljökvalitetsmål  Planförslagets påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen  

10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

Mycket arbete återstår för att uppnå ett bra miljötillstånd i våra kust- och havsvatten. Planen innebär 
påverkan på biologisk mångfald och ekosystem genom ökad befolkning och aktivitet i havsnära områden. 
Samtidigt föreslår planen åtgärder för att minska de negativa effekterna av att befolkning, båttrafik och 
turism ökar. Planen påverkar kustområden lokalt men för att uppnå målet krävs samarbete både nationellt 
och internationellt. Med snabba och kraftfulla åtgärder enligt kommunens blåplan och dagvattenstrategi 
finns möjlighet att medverka till en positiv måluppfyllelse. 

11. Myllrande våtmarker En ökad befolkningsutveckling och exploatering kan medföra påverkan på hydrologi och vattenkvalitet i 
närliggande våtmarker om inte detta beaktas. Planen medför ingen uppenbar påverkan på måluppfyllelsen. 

12. Levande skogar Större sammanhängande skogsområden tas i anspråk för utveckling av befintliga och nya områden. 
Produktionsskogen påverkas främst på Norra Bogesundslandet. I övrigt är det främst rekreativ skog som tas 
i anspråk. Planförslaget bedöms ge en liten påverkan på miljömålsuppfyllelsen.  

13. Ett rikt jordbrukslandskap Ny mark tas i anspråk och i tätortsnära lägen prioriteras bebyggelse framför jordbruk. Förtätning bör i första 
hand ske på redan ianspråktagen mark eller skogsmark. Odlingslandskapet utpekas som en särskild resurs 
för stadsnära rekreation. Brukningsvärd jordbruksmark ska i möjligaste mån bevaras för fortsatt brukande. 
Stadsnära odlingslandskap tas i anspråk och exploateras i hög grad vilket ger effekter på den lokala 
livsmedelsförsörjningen i längden. Planförslaget bedöms inte påverka den nationella försörjningsgraden 
nämnvärt. Planförslaget bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen negativt.   

15. God bebyggd miljö Planförslaget bedöms bidra till måluppfyllelsen för God bebyggd miljö. Detta främst genom att planförslaget 
satsar på förtätning av befintlig bebyggelse samt ett fåtal nya exploateringsområden med relativt stor 
exploatering. Detta innebär goda förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och övrig service. Det 
begränsar också påverkan på skyddad natur- och kulturmiljö. Planförslaget innehåller också satsningar på 
gång- och cykelvägar. 

16. Ett rikt växt- och djurliv Ingen andel skyddad och särskilt utpekad natur bedöms exploateras med planförslaget. Möjligheterna att 
anpassa föreslagen exploatering efter de värden som finns bedöms också som goda och stråk och 
spridningsvägar bedöms inte påverkas. Enskilda arter och skyddade områden kan dock behöva analyseras 
vidare i kommande arbete. Möjligheten till måluppfyllelse bedöms som god.  
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5.3 AVSTÄMNING 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Vatten 
Kustvattnen i Vaxholms kommun har 
generellt problem med övergödning, 
förorening samt störningar som påverkar 
spridning av djur och växter. Den ekologiska 
statusen är otillfredsställande eller måttlig i 
de flesta vattenförekomster. Med undantag 
av Hg och PBDE uppnår flera av 
vattenförekomsterna god kemisk status men i 
vissa vattenförekomster finns problem med 
miljögifter, framför allt tributyltennföreningar 
(TBT) från båtbottenfärger.  
 
En ökad befolkning och turism ökar 
aktiviteterna i kust och hav vilket innebär 
ökad båttrafik, större behov av båtplatser och 
bryggor. Dessa aktiviteter ökar graden av 
störning, utsläpp och grumling från båtar 
vilket kan försämra statusen i 
vattenförekomsterna, framför allt i 
grundområden med låg omsättning. Ökningen 
av avloppsvatten, vägdagvatten och övrigt 
dagvatten bidrar till övergödning och 
förorening som försämrar vattenkvaliteten 

och statusen i vattenförekomster som redan 
idag har problem med detta. 
 
Kommunen har i sin Blåplan 2017–2030 samt 
dagvattenstrategi från 2019 höga ambitioner 
för att ta itu med åtgärder som ska förbättra 
statusen i vattenförekomsterna. När det 
gäller avloppsvatten är planen att öka 
kapaciteten för omhändertagande av 
avloppsvatten till reningsverk så att fler 
enskilda avlopp kan anslutas. Denna åtgärd är 
viktig för att minska diffusa utsläpp till 
recipient från undermåliga enskilda avlopp 
eller mindre avloppsanläggningar. Med det 
nya reningsverket ökar belastningen i 
Trälhavet som har måttlig ekologisk status 
men där omsättningen är förhållandevis god. 
Ur statussynpunkt är det en fördel att 
effektivisera reningen och flytta 
utsläppspunkten till ett vattenområde med 
större utspädning istället för i mindre och 
grundare fjärdar. 
 
Genom en översyn av dagvattenhanteringen 
enligt dagvattenstrategin samt införande av 
fördröjnings- och reningsåtgärder kan 
påverkan från dagvatten minska till 
vattenområdena. Vid nyanläggning av 
bostads-, och handelsområden samt andra 

etableringar kan tillskotten till havsområdena 
minimeras om de hanteras i ett tidigt skede i 
planeringsprocessen. En försämring av 
statusen kan på det sättet undvikas. 
 
För att uppnå förbättring när det gäller 
påverkan från båtar och båttrafik krävs 
information och samarbete mellan 
grannkommuner för att påverka båtägare. 
Befintliga föroreningar i bottensediment är 
svåra att avlägsna men det är viktigt att se till 
att inga nya föroreningar tillkommer genom 
information och reglering av vissa ämnen i 
hamnar. Det är bättre för 
vattenförekomsterna med samlade båtplatser 
där det är lättare att ta hand om avfall och 
avlopp, nå fram med information och 
begränsa muddring och annan påverkan till 
färre okänsligare platser. 
 
Genom att fullfölja planens ambitioner när 
det gäller rening och fördröjning av 
dagvatten, både befintligt och 
nytillkommande, effektivisera och öka 
kapaciteten på avloppsvattenreningen och 
ansluta fler enskilda avlopp samt göra en 
samlad översyn med åtgärder av båtplatser, 
utsläpp och störningar från båttrafiken 
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bedöms miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppfyllas och på sikt förbättras. 
 
Buller 
Vaxholm omfattas inte av krav på 
bullerutredning. Regler för riktvärden för 
buller enligt gällande lagstiftning ska följas. 
Kommunen strävar efter att begränsa buller i 
enlighet med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler samt regler om egenkontroll, 
hänsyn och prövning. I planeringen ska 
särskild hänsyn tas till barn och andra utsatta 
gruppers behov. 
 
Vid nybyggnation i anslutning till väg 274 
måste ett skyddsavstånd hållas. Avståndet ger 
en viss bullerdämpande effekt men bostäder i 
närhet till vägen kan ändå komma att få en 
bullerstörning.  
 
Ingen förskola/skola eller sjukvård kommer 
etableras i bullerberörda lägen, inga känsliga 
grupper påverkas.  
 
Miljökvalitetsnormerna för buller bedöms 
uppfyllas.  
 
 
 

Luft 
Beslutade miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids inte i Vaxholm. Luftkvaliteten ska 
beaktas i samhällsplaneringen. I 
översiktsplanen redovisas principer för 
lokalisering och utformning av bostäder, 
arbetsplatser och service som gynnar hållbara 
trafiksystem. 

5.4 AVSTÄMNING RIKINTRESSEN 

Riksintresse för kust- och skärgård 
Riksintresse för kust- och skärgård bedöms 
tillgodoses i och med planförslagets 
genomförande. Den tätortsutveckling som 
planeras bedöms ur ett helhetsperspektiv 
bevara de stora natur- och kulturvärdena.  
 
Riksintresse för Kulturmiljövården 
En konsekvensbedömning för Riksintresset 
finns i Kapitel 4.2 
 
Riksintresse för naturvård Ytterby gruva 
Riksintresse för naturvård vid Ytterby gruva 
bedöms tillgodoses i och med planförslagets 
genomförande. Planförslaget innebär ingen 
ny exploatering i anslutning till riksintresset.  
 
 

Riksintresse för rörliga friluftslivet FAB04 
Bogesundslandet 
En konsekvensbedömning för Riksintresset 
finns i Kapitel 4.8 
 
Riksintresse avseende energi och 
kommunikationer 
Riksintresse avseende energi och 
kommunikationer bedöms tillgodoses genom 
planförslaget. Planerade markområden på 
Tynningö bedöms inte påverka farledens 
säkerhet. 
 
Riksintresseområde för totalförsvaret 
Riksintresse för totalförsvaret bedöms 
tillgodoses genom planförslaget. Inga 
störande verksamheter tillåts i närheten av 
väderradaranläggningarna.  

5.5 STRANDSKYDD 

För en skärgårdskommun som Vaxholm stad 
är strandskyddet en kvalitet som är viktig att 
värna samtidigt som det skapar vissa 
begränsningar vad gäller utveckling. Vaxholms 
stad består av flera öar med centralorten och 
stadskärnan på Vaxön. Den är utpekad som 
strategiskt stadsutvecklingsläge i RUFS 2050. 
Vaxholms stad har speciella förutsättningar 
med många intressen, väg och verksamheter 
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som kräver skyddsavstånd. Detta medför att 
strandskyddat område på Vaxön och inom 
andra utpekade områden för ändrad eller 
utvecklad markanvändning kan behöva tas i 
anspråk för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen som exempelvis bostadsförsörjning. 
Bryggor, verksamheter och anläggningar som 
inte motverkar strandskyddets syften ska 
tillåtas för att bevara skärgårdskaraktären.  
 
Vid planläggning är det viktigt att allmänt 
tillgängliga områden, exempelvis 
grönområden, promenadvägar och stränder 
planläggs som allmän platsmark med bevarat 
strandskydd. I områden som kan betraktas 
som redan ianspråktagna tomtmark bör 
utgångspunkten vara att strandskyddet kan 
upphävas på land. Inom vattenområden är 
det lämpligt att istället bibehålla 
strandskyddet för att bland annat kunna 
påverka omfattning av eventuella bryggor och 
bryggdäck.  
 
Inom centralorternas strandzoner bör 
stadsutvecklingsintresset väga tyngre än 
strandskyddet syften. Inom dessa områden 
bör strandskyddet kunna upphävas vid 
detaljplaneläggning eller strandskyddsdispens 

ges i vissa fall förutsatt att allmänhetens 
tillgänglighet till strandzonen bevaras. 
 
Viss ny bebyggelse av samhällsintresse kan 
tillkomma under förutsättning att ett 20–30 
meter brett område närmast stranden lämnas 
för allmän användning, exempelvis natur eller 
park. 
 
Strandskyddet bedöms få små negativa 
konsekvenser inom Vaxholms tätorter och då 
främst på Vaxön samt områden där 
strandskyddet redan bedöms vara påverkat. 
Översiktsplanen begränsar dock 
ianspråktagandet så att varje enskild plats ska 
bedöms individuellt i detaljplaneprocessen 
utifrån nuvarande och tilltänkta 
förutsättningar.  

5.6 KUMULATIVA EFFEKTER 

Kumulativa effekter kan beskrivas som 
effekter som samverkar på olika sätt. Det 
innebär att kumulativa effekter innefattar 
både de direkta och indirekta miljöeffekterna. 
Utöver den planerade verksamhetens effekter 
ska också tidigare och pågående 
verksamheter samt verksamheter inom en 
överskådlig framtid inkluderas. Effekterna kan 
vara antingen additiva, synergistiska eller 

motverkande. Effekter kan vara både negativa 
och positiva. Nedanstående projekt, 
händelser och företeelser bedöms kunna 
skapa kumulativa effekter:  
 
Exploatering av jordbruksmark bidrar till en 
negativ trend  
Jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelseutveckling på Norra 
Bogesundslandet samt en liten del på Rindö. 
Det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap är inte uppnått och 
utvecklingen i miljön är negativ. Möjligheten 
att producera livsmedel och foder är en viktig 
ekosystemtjänst i odlingslandskapet men på 
nationell nivå fortsätter arealen åkermark att 
minska på grund av exploatering av 
jordbruksmark för nya bostäder. Även 
variationsrikedomen i odlingslandskapet är av 
stort värde där djurhållning och betesdrift är 
viktiga förutsättningar för att mångfalden ska 
bevaras. Vaxholms kommun har liksom alla 
landets kommuner ett gemensamt ansvar för 
att värna jordbruksmarken som ett väsentligt 
samhällsintresse där varje minskning får en 
additiv effekt som minskar förutsättningarna 
att uppfylla miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap. 
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Omvandling av naturområden påverkar 
biologisk mångfald 
Till följd av att flertalet naturområden tas i 
anspråk för möjliggörande av utbyggnad av 
städer riskerar viktiga arter och livsmiljöer att 
försvinna. Exploateringsvärdet för städerna 
ökar inom Stockholmsområdet vilket i 
förlängningen leder till förlorade habitat och 
möjlighet till viktiga spridningssamband arter 
emellan. Det är svårt att kompensera för 
förlorad natur vilket i ett större perspektiv 
förväntas ge upphov till negativa 
konsekvenser på naturen och dess samspel. 
 
Exploatering inom riksintresse för 
kulturmiljövården 
Flera områden såsom östra och västra Rindö, 
Skarpö, norra Tynningö och östra Vaxön, vilka 
pekats ut som utvecklingsområden för ny 
bebyggelse och omvandling, ligger inom 
riksintresseområdet.  
 
Exploateringstrycket är stort och en 
utveckling av dessa områden pågår redan 
idag. Permanentning av fritidshusområden 
och utbyggnaden av bostäder ställer krav på 
åtgärder för förbättrad service och 
infrastruktur. Sådana åtgärder påverkar 
platsens kulturvärden. Utan förkunskaper om 

de utpekade områdenas kulturvärden, 
riskerar dessa att gå förlorade. 

6 SOCIAL OCH EKONOMISK 

HÅLLBARHET 

6.1 SOCIAL HÅLLBARHET 

Ingen socialkonsekvensanalys (SKA) eller 
barnkonsekvensanalys (BKA) är genomförd i 
samband med framtagandet av planförslaget. 
Det är därför viktigt att en SKA eller BKA 
genomförs vid planprogram eller 
detaljplaneläggning av nya områden.  

6.2 EKONOMISK HÅLLBARHET 

Inga ekonomiska konsekvenser utifrån 
planförslagets genomförande beskrivs i 
planen.  
 
Planförslagets ekonomiska konsekvenser är 
svåra att förutse och beräkna. Möjligheten till 
ökade skatteintäkter genom ökad inflyttning 
till attraktiva boendemiljöer skapas av 
planförslaget. Kollektivtrafiknära bostäder 
och service ger förutsättningar till bättre 
nyttjande av kollektivtrafiken och möjligheter 
till effektiv pendling till arbete och studier. 
Kommunens attraktivitet ökar inte bara 

genom goda boendemiljöer med närhet till 
kommunal och kommersiell service utan 
också genom satsningar på mötesplatser, 
gång- och cykelvägar, grönstruktur och 
bevarade av natur- och kulturmiljöer. 

7 UPPFÖLJNING 

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en 
redogörelse göras för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av 
den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför.  
 
Detta kan hanteras genom 
miljökontrollprogram för kommande 
exploateringar och hanteras lämpligen i 
kommande detaljplanearbeten. Syftet med 
miljökontrollen är att upptäcka brister och 
hot så tidigt som möjligt under 
genomförandet så att man kan avhjälpa dem 
innan skadan hunnit bli stor. 
Miljöuppföljningen syftar även delvis till att 
upptäcka brister som behöver rättas till, men 
också till att i efterhand utvärdera effekten av 
de genomförda åtgärderna.  
 
För vissa åtgärder kan det krävas särskild 
prövning enligt miljöbalken eller 
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kulturmiljölagen. Uppföljningen omfattar då 
även kontroll av att dessa prövningar fullföljs 
och därefter att lämnade tillstånd och 
dispenser, inklusive villkor och redovisade 
skyddsåtgärder, efterlevs och genomförs. Det 
bör klargöras i samband med detaljplanering 
om särskilda tillstånd eller dispenser krävs. 
Uppföljning av sådana tillstånd och dispenser 
sker lämpligen i samband med uppföljning av 
respektive detaljplan.  
 
Bedömningarna grundar sig i flera fall på 
genomförande av antagna planer och 
strategier. Här behöver kommunen följa upp 
dessa och korrigerande åtgärder vidtas om 
utvecklingen går åt fel håll.  
 
Den miljöpåverkan som uppstår bedöms 
främst beröra buller, risker, markföroreningar 
och dagvattenhantering i samband med 
anläggningsarbeten. Kontroll och uppföljning 
bör ske för att kontrollera att arbetena utförs 
på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat 
sätt som möjligt. 
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BILAGA 1 – Artlistor för respektive utbyggnadsområde 
Arter vilka återfinns inom respektive utbyggnadsområde och kan komma att påverkas av föreslagen översiktsplan, redovisas i tabellerna nedan. 

RINDÖ 
Röd – Djur 
Grön – Växt  

Art Rödlistad Åtgärdsprogram 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Habitatdirektivets 
arter 

Nationellt 
fridlysta 

Signalarter 
skogsstyrelsen 

TUVA-
signalart 

Typiska arter 
Natura 2000 

Vitkindad gås 
  

x 
 

x 
   

Nordfladdermus NT 
  

x x 
   

Fransfladdermus NT 
  

x x 
  

x 

Vattenfladdermus 
   

x x 
  

x 

Fisktärna 
  

x 
 

x 
  

x 

Havsörn NT x x 
 

x 
   

Gråsäl 
   

x x 
  

x 

Vildpersilja 
 

x 
      

Blåsippa 
    

x x 
 

x 

Vårärt 
     

x 
 

x 

Tvåblad 
    

x x 
  

Gullviva 
    

x 
 

x x 

Skogsknipprot 
    

x x 
 

x 

Ormbär 
     

x 
 

x 

Svart trolldruva 
     

x 
 

x 

Lundelm 
     

x 
  

Rankstarr 
     

x 
 

x 
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RESARÖ 
Röd – Djur 
Grön – Växt 

Art Rödlistad Åtgärdsprogram 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Nationellt 
fridlysta 

Signalarter 
skogsstyrelsen 

TUVA-
signalart 

Typiska arter 
Natura 2000 

Kungsörn NT x x x 
   

Fiskgjuse 
  

x x 
  

x 

Spillkråka NT 
 

x x 
  

x 

Vitkindad gås 
  

x x 
   

Fisktärna 
  

x x 
  

x 

Brun kärrhök 
  

x x 
   

Skräntärna NT x x x 
   

Törnskata 
  

x x 
  

x 

Havsörn NT x x x 
   

Storrams 
    

x 
 

x 
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NORRA BOGESUND 
Röd – Djur 
Grön – Växt 

Art Rödlistad 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Habitatdirektivets 
arter Nationellt fridlysta 

Signalarter 
skogsstyrelsen 

TUVA-
signalart 

Typiska arter 
Natura 2000 

Tandrot     x  x 

Ormbär     x  x 

Lönnlav     x  x 

Guldlockmossa     x  x 

Gulpudrad spiklav     x  x 

Grönpyrola     x  x 

Fällmossa     x  x 

Brun nållav     x  x 

Hasselticka     x  x 

Vätteros     x  x 

Vårärt     x  x 

Tallticka NT    x  x 

Fläcknycklar    x x x x 

Vippärt NT    x  x 

Grön sköldmossa   x x x  x 

Svart trolldruva     x  x 
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Underviol     x  x 

Blåsippa    x x  x 

Tibast     x  x 

Adam och Eva    x   x 

Storrams     x  x 

Rostticka     x  x 

Orre  x  x   x 

Fisktärna  x  x   x 
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Kulturmiljöprogram: Hantering av motion om bevarandefrågor i 
översiktsplanen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilket typ av kulturmiljöunderlag som är 
nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta 
fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för politisk beredning för framtagandet av 
kulturmiljöprogram och återkomma med detta till kommunstyrelsen hösten 2021. 

Sammanfattning 
Sedan 2017 §19 finns ett uppdrag att ta fram ett kulturmiljöprogram för kommunen. Med anledning av 
beslut KF 2021 §35 har uppdraget utökats till att innefatta nya inventeringar av kulturmiljövärdena i 
kommunen. Vidare innebär beslutet en ny prioritering där ett kulturmiljöprogram ska tas fram för att 
kunna ge vägledning till den nya översiktsplanen. Förvaltningen saknar i nuläget resurser för att arbeta 
med båda uppdragen parallellt. 

Avgränsningar vad gäller omfattning, kostnader och tid är i dagsläget svåra att göra i någon större detalj 
med anledning av att förvaltningen saknar tillgång till sakkunnig kompetens inom kulturmiljövård. Viss 
vägledning går att få med hjälp av miljökonsekvensbeskrivningen för förslag till ny översiktsplan 
Vaxholm 2040. Preliminärt bedöms arbetet ta i anspråk cirka 1,6 miljoner kronor och ta minst två år att 
genomföra.   

Under de närmaste månaderna kommer det i begränsad omfattning finnas tillgång till konsult med 
kulturmiljökompetens som kan bistå i att närmare avgränsa det fortsatta arbetet. Förvaltningen 
bedömer det därför som lämpligt att återkomma i ärendet under hösten 2021.  

Bakgrund 
En motion om bevarandefrågor i översiktsplanen bifölls av kommunfullmäktige 2021-04-19 (2021 §35). 
Motionen innehöll följande tre yrkanden: 

 att kommunen sammanställer befintligt kulturhistoriskt underlag och tar fram nya nödvändiga 
inventeringar m.m. för att få fram en samlad bild av kommunens kulturvärden i ett s.k. 

Förvaltningsnamn 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 
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kulturmiljöprogram enligt den nuvarande Översiktsplanens intentioner, och som konsekvens av 
detta inarbetas i den kommande Översiktsplanen. 

 att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i skrivningen till den nya 
Översiktsplanen. 

 att kommunen anordnar offentliga samråd i god tid när det gäller processen med den nya 
Översiktsplanen. Samråd i dialog med medborgarna, möten som protokollförs och där 
medborgarnas synpunkter också tas med i planarbetet. 

 

Ärendehistorik kulturmiljöprogram 

Motionssvar, beslut KF 2017 §19  
1. Ett utbildnings- och kunskapsseminarium kring kulturmiljöfrågor genomförs för en bred grupp 

politiker och tjänstemän. 
2. Ett kulturmiljöprogram utarbetas därefter utifrån tidigare och eventuellt nya ställningstaganden. 
3. Motionen anses besvarad med hänvisning till ovanstående. 

ÖP-seminarium om kulturmiljö 
2017-11-22 hölls ett ÖP-seminarium om kulturmiljö med KS ordinarie ledamöter och ersättare samt en 
representant för Vänsterpartiet. 
 
Motionssvar, beslut KF 2019 §66 
Förvaltningen svarade på en motion om Genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram med en sammanfattande beskrivning av arbetet med kulturmiljöprogram 
dittills samt vilka avgränsningar som gjorts. I svaret framkommer att förvaltningens arbete är inriktat på 
att sammanställa befintligt underlag, ge en samlad beskrivning av regelverk för kulturmiljöfrågor, 
tydliggöra kommunens förutsättningar samt föreslå strategier för kommunens kulturmiljöarbete med 
syftet att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med riktlinjer och rutiner.  
 
Förvaltningen har inte längre någon sakkunnig handläggare inom kulturmiljövård. Arbetet med 
kulturmiljöprogrammet har varit vilande sedan våren 2020 då tidigare sakkunnig avslutade sin tjänst.  
 
Ny översiktsplan 

Det finns sedan KS 2018 §89 ett uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan för 
Vaxholm. En landskapsanalys med fokus på kulturmiljö har gjorts för Tynningö, den färdigställdes våren 
2020. Förvaltningen har i uppdrag att genomföra samråd om ett förslag översiktsplan, Vaxholm 2040, 
enligt KSPU 2021 §13. Till samrådshandlingarna hör en miljökonsekvensbeskrivning. Av denna framgår 
att det finns brister i hur såväl planförslaget som gällande översiktsplan tillvaratar kommunens 
kulturmiljövärden. 

Ärendebeskrivning 
Kulturmiljöprogram och andra kulturmiljöunderlag 

Vad som menas med kulturmiljöprogram finns inte reglerat i någon lagstiftning, men det bedöms enligt 
av Boverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet vara ett slags kunskapsunderlag om kulturmiljöer 
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då de tas fram för att ge generell kunskap och riktning kring kulturmiljöns egenskaper och värden utan 
ett specifikt planarbete eller beslut i åtanke.  

Kulturmiljöunderlag åldras liksom många andra underlag för beslut om mark- och vattenanvändning och 
bebyggelse. Så väl länsstyrelsen i Stockholms län, som konsulterna som tagit fram 
översiktsplaneförslagets miljökonsekvensvensbeskrivning, har påtalat att kommunens befintliga 
kulturmiljöunderlag i många delar av kommunen är föråldrade. 

I stor utsträckning har kommunen under 2010-talet framför allt arbetat med att ta fram vad Boverket 
och Riksantikvarieämbetet benämner som planerings- respektive beslutsunderlag inom 
kulturmiljöområdet. Däremot saknas det i stor utsträckning aktuella kunskapsunderlag som ger en mer 
generell kunskap om kulturmiljöernas egenskaper och värden. Detta beskrivs som en riskfaktor i den 
miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för samrådsförslag till ny översiktsplan Vaxholm 2040.  

Med anledning av beslut KF 2021 §35 finns ett förändrat uppdrag att utreda kulturmiljövärdena i 
kommunen, samt en ny prioritering där ett kulturmiljöprogram ska tas fram för att kunna ge vägledning 
till den nya översiktsplanen. Förvaltningen saknar i nuläget resurser för att arbeta med båda uppdragen 
parallellt. Figur 1 Underlagstrappan, Illustration: Boverket1 

Tidigare arbete med kulturmiljöprogram 

Följande beskrivning av arbetet med kulturmiljöprogram gavs vid motionssvaret kopplat till beslut KF § 
2019 §66:  

” […] Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som identifierar och beskriver 
kulturvärdena inom ett visst område/plats. Ett förberedande arbete med 
kulturmiljöprogrammet är påbörjat med ställningstaganden om innehåll och utformning i 
det interna GIS-verktyget. Programmet kommer att vara övergripande och i en enkel 
utformning, däri kommer beskrivas om Vaxholms historia och gällande regelverk mm. 

Ett bärkraftigt program kräver implementering i förvaltningens planerings- och 
byggprocesser för att uppnå hållbarhet. Förvaltningen anser därför att en övergripande 
strategi bör tas fram på sikt. En kulturmiljöstrategi är ett inriktningsdokument och ska 
komplettera samt fördjupa det översiktsplanen lyfter fram gällande arkitektur och 
kulturvärden. 

Strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp om arkitektur- och kulturmiljöfrågorna och 
utveckla kommunen i en mer hållbar inriktning. Strategins styrka är att tydliggöra 
kommunens förutsättningar hur tillvaratagande av natur- och kulturvärden ska förbättras. 
Strategin ger också möjlighet att riktlinjer tas fram som förtydligar och säkerställer goda 
och tydliga rutiner för agerandet vid olika skeden i plan- och byggprocessen. En sådan 
strategi tar hänsyn till globala, nationella och regionala mål. Detta för att uppnå en hållbar 
bebyggelseutveckling med omtanke om Vaxholms kulturmiljöer.” 
 

 
1  
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Omfattning och avgränsningar  

Det finns inte klarlagt vad ”nödvändiga inventeringar” omfattar, men det går att få viss vägledning från 
de brister som påtalas i miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplaneförslaget Vaxholm 2040. Det 
saknas inventeringar och underlag som beskriver kulturmiljövärden i bebyggelse och miljöer inom 
riksintresset, vilket särskilt saknas i de delar av kommunen som kan bli aktuella för förändringar. 
Miljökonsekvensbeskrivningen betonar också bristen av strategier som beskriver hur kulturmiljövärden 
ska tillvaratas. Vidare formuleras ett av de sammanlagt fem åtgärdsförslagen för att säkerställa att 
kulturmiljövärden tillvaratas som följer:  

”Kommunen bör ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram för hela kommunen som 
innehåller utpekade kulturhistoriska miljöer, vilka representerar och berättar om 
kommunens historiska utveckling samt en strategi för hur kommunen avser att bevara och 
utveckla dessa miljöer.” 

 
Kostnader och tidsåtgång 

Erfarenheter från andra kommuner pekar på att kulturmiljöprogram ofta tar lång tid att utarbeta.  

Upphandling av arbetet bedöms ta upp emot ett halvår. Utredningsarbete för att ta fram inventeringar 
och analyser bedöms ta upp emot ett år. Vidare arbete med kulturmiljöprogram och strategier bedöms 
ta minst ett år men sannolikt mer än så. Kostnader för detta arbete bedöms i preliminärt uppgå till cirka 
1,6 miljoner kronor. 

Kompetens och resurser 

Förvaltningen saknar som tidigare beskrivet sakkunnig tjänsteperson inom kulturmiljöområdet. Mellan 
den 17 maj och 15 september kommer en konsult med kulturmiljökompetens finnas tillgänglig för 
översiktsplaneprojektet i totalt 70 timmar. Dessa kan preliminärt omfördelas till arbetet med 
upphandling av nytt kunskapsunderlag inom kulturmiljö. Utöver detta har planenhetens begränsade 
resurser för att beställa nya underlag under år 2021.  

Bedömning 
Uppdraget att ta fram ett kulturmiljöprogram bedöms ha förändrats i den mening att det nu förväntas 
att nya underlag tas fram om kommunens kulturmiljöer. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma vad 
som vore ”nödvändiga” underlag i någon närmare detalj, men för att det ska vara möjligt att säkerställa 
ekonomiskt utrymme i nästa års budget görs här en uppskattning om omfattningen. Det är däremot 
mycket viktigt att förvaltningen får undersöka detta vidare och återkomma efter sommaren.  

Preliminär bedömning 

Mot bakgrund av de brister som påtalats i miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplanen bedöms 
det preliminärt vara nödvändigt att utreda kulturmiljövärden i miljöer och bebyggelse särskilt inom 
riksintresset för kulturmiljö. Utöver det finns det också behov av en översiktlig kulturmiljöanalys för 
kommunen som helhet. Förutom behovet av förbättrat underlag om befintliga kulturmiljövärden finns 
det också ett behov av strategier för hur dessa värden ska kunna tillvaratas. 
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Mot bakgrund av att förvaltningen inte har någon sakkunnig tjänsteperson inom kulturmiljövård är det 
även nödvändigt att handla upp konsultstöd för själva programarbetet. 

Arbetet med kulturmiljöprogram bedöms ta sammanlagt minst 2 år att slutföra efter att konsulter har 
handlats upp. Konsultuppdraget bedöms möjligt att starta tidigast vintern 2021. Arbetet bedöms ta i 
anspråk cirka 1,6 miljoner kronor.  

Att utreda vidare 

Mot bakgrund av att en mycket stor andel av arbetet behöver utföras av konsulter behöver ett 
förfrågningsunderlag tas fram för upphandling. För att ett förfrågningsunderlag ska gå att utforma 
behövs en tydligare avgränsning av arbetet vad gäller ambitionsnivå, detaljeringsgrad, tidplan och ramar 
för politisk beredning. Det bedöms möjligt att återkomma med förslag till detta efter sommaren 2021. 

Finansiering 
Preliminärt bedöms uppdraget ta i anspråk cirka 1,6 miljoner kronor för konsultuppdrag över två års tid. 

Kommunen har möjlighet att ansöka om medfinansiering från länsstyrelsen för upp till 400 000 kronor 
när ett kulturmiljöprogram är antaget och godkänt av Länsstyrelsen.  

Förslagets konsekvenser 
Uppdraget kommer inte vara möjligt att genomföra utan att arbetet med ny kommunövergripande 
översiktsplan pausas, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för vissa detaljplanearbeten.  

Uppföljning och utvärdering 
Beslutet ska följas upp med vidare utredning i ärendet, till att börja med under hösten 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-05-06 
Beslut KF 2021-04-19 Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö, 2021-04-23 
Motion om bevarandefrågor i översiktsplanen_3, 2020-08-12 
Miljökonsekvensbeskrivning för Vaxholm Översiktsplan Samrådshandling inklusive bilaga, 2021-02-23 
Beslut KF 2019-11-11 Svar på motion (V) gällande genomförande av en kulturinventering och 
upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram, 2019-11-11 
Beslut KF 2017-04-03 Svar på motion (V) gällande genomförande av en kulturinventering och 
upprättande av ett hållbart kultumiljöprogram, 2017-04-03 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Matilda Karlström, sbf 
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Protokoll Kommunfullmäktige 
2021-04-19 

Änr KS 2020/148.212 
1 av 1

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 35 Svar på motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun bifalls. 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av den enligt kommunfullmäktige beslutade minskningen av kommunstyrelsens budget 
med 2,4 miljoner kronor för 2021 (KF/2020-12-14 § 78) samt avsaknad av antikvarisk kompetens inom 
förvaltningen bedöms möjligheterna att vidare utreda kommunens kulturmiljövärden att vara mycket 
begränsade under 2021 och skjuts fram till 2022. 

Möjlighet att lämna förslag till hur kulturmiljövärdena bör stärkas i översiktsplanen kommer att finnas 
under samrådet.  

En utökad dialog rörande översiktsplanen bedöms ha genomförts under 2019. Protokollförda möten 
under samrådet bedöms inte möjligt att genomföra på grund av rådande pandemi.  

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Lars Arb Zackrisson (-) yrkar bifall till motionen.  

Sara Strandberg (V), Lars Lindgren (M) samt Rickard Gille (-) yrkar bifall till motionen.  

Proposition  
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger, bifall mot avslag till motionen.  

Ordföranden ställer proposition på de båda beslutsförslagen var för sig och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition  
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:  

Ja-röstar: den som avslår motionen.  

Nej-röstar: den som bifaller motionen.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 15 nej-röster mot 13 ja-röster, 1 som avstår, 1 
frånvarande (i enlighet med bilaga 2 till protokollet) beslutar att bifalla motionen.  

Handlingar 
Protokollsutdrag PLU 2021-03-10/§ 12 
Tjänsteutlåtande 2020-09-25 
Motion från Lars Arb Zackrisson (då WP) gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms 
kommun, 2020-08-12 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Motion gällande översiktsplanen och kulturmiljö inom Vaxholms kommun 
KF måndag 21 september 2020 
 
Bakgrund 
I översiktsplan 2030 anges följande riktlinjer för att stärka våra kulturmiljöer: 
• Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.  
• För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska skyddas genom 
bl.a. bestämmelser i detaljplaner.  
• Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen av 
byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen.  
• Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt beaktas.  
• Områden med militärhistoriska byggnader och anläggningar, sommarnöjesbebyggelse och 
skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas. 
 
På sidan 64 i översiktsplanen står: kommunen ska sammanställa befintliga inventeringar m.m. för att 
få en samlad bild av värden samt för att hitta generella principer och riktlinjer för 
kulturmiljön. Befintliga underlag ger t.ex. allmänna råd för utformning av bebyggelse. Vid större 
förändringar inom kulturhistoriskt värdefull miljö ska kommunen i möjligaste mån anlita antikvarisk 
kompetens för att få fram nödvändiga underlag. Områden som är värdefulla och ska bevaras bör 
pekas ut. 
 
En företrädare för vaxholmspolitiken med särskilt intresse för stadsbyggnadsfrågor återkommer ofta 
med vilseledande argument att kommunen måste ersätta fastighetsägare för att göra inskränkningar 
i detaljplaner. Så här skriver Länsmuseet: 
Ekonomisk ersättning till fastighetsägare pga skyddsbestämmelser eller rivningsförbud är mycket 
ovanligt. Om en detaljplan ändras under genomförandetiden och det i den processen tillkommer nya 
sådana bestämmelser kan det berättiga till ersättning. ”4 kap 7§ Rätten till ersättning gäller dock 
endast om den skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningsförbudet medför är betydande i 
förhållandet till värdet av den berörda delen av fastigheten”. Merkostad för ett fördyrat underhåll 
utgör inte någon grund för ersättning. Ersättningsanspråk kan aktualiseras om förvaltningskostnader 
påverkar så att byggnadens marknadsvärde sjunker med mer än 5-10% pga skyddsbestämmelser 
eller mer 15% pga ett rivningsförbud. I ett populärt område med höga marknadspriser är det alltså 
mindre troligt att ersättning kommer att utgå. 
 
Boverket understryker också vikten av att varsamhetskraven finns dokumenterade när det gäller 
kulturmiljö:  
Det finns inget krav på att kommunen i förväg har tydliggjort innebörden av varsamhetskravet. 
Oberoende av om det finns ett sådant underlag eller inte så ska kraven tillämpas. Det ligger dock i 
sakens natur att kommunens ståndpunkt får större tyngd om kraven har kommit till uttryck i en 
antagen plan eller till exempel i ett bevarandeprogram. Vid ett flertal tillfällen har lagstiftaren också 
understrukit vikten av att kommunerna ändå tar fram ett sådant underlag. Genom att i förväg sprida 
kännedom om de värden kommunen önskar slå vakt om så kan man öka förståelsen för dem och 
underlätta hanteringen för såväl den enskilda som för byggnadsnämnden. Det bästa skyddet för en 
plats värden är om de är välförankrade hos kommuninvånarna. Sker en samlad redovisning i till 
exempel ett kulturmiljöprogram eller i anslutning till ett översiktsplanearbete som hanteras i en 
demokratisk process ger det fastighetsägare och övriga medborgare möjligheter till inflytande och en 
offentlig debatt. (Jämför proposition 1985/86:1 sid 231 och 482f samt proposition 2009/10:170 sid 
166 och 416) 
 
Bedömning 
Vi kan idag konstatera att kommunen direkt motverkar översiktsplanens intentioner när det gäller 
kulturmiljö, men inte när det gäller okänslig exploatering. Det finns åtskilliga exempel på detta: 
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rivningen av kruthuset, rivning av 1700-talshus i centrala Vaxholm, aluminiumfönster på Hamngatan, 
att ta bort Norrberget från det av länsstyrelsen avgränsade området för riksintresse etc. 
Varsamhetskraven har inte beaktats i nya detaljplaner, nu senast när det gäller bebyggelse på Rindö 
och på Norrberget. Vaxholmspolitiken har också aktivt motarbetat att en ny uppdaterad 
kulturmiljöbeskrivning skulle tas fram trots beredvillighet till ekonomisk medverkan från 
Länsstyrelsen samt många påstötningar i form av motioner etc. 
 
Inte heller lever Vaxholms kommun upp till Boverkets skrivning om samråd, som görs pliktskyldigast 
och utan att bli protokollförda. Riktlinjer för en samrådsprocess för översiktsplan finns angivna i 
Boverkets detaljplanehandboken: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/samrada/ 
Detta är en skrivning som också trycker på vikten av medborgardialog: Det är en fördel om 
kommunen tar initiativ till en medborgardialog långt innan några ställningstaganden är gjorda. Det 
gör att kommuninvånarnas kunskap, erfarenheter och behov kan ligga till grund för och väsentligt 
förbättra beslutsunderlaget.  
 
 
Jag yrkar: 
- att kommunen sammanställer befintligt kulturhistoriskt underlag och tar fram nya nödvändiga 
inventeringar m.m. för att få fram en samlad bild av kommunens kulturvärden i ett s.k. 
kulturmiljöprogram enligt den nuvarande Översiktsplanens intentioner, och som konsekvens av detta 
inarbetas i den kommande Översiktsplanen.  
- att kulturmiljövärden och varsamhetskrav stärks ytterligare i skrivningen till den nya 
Översiktsplanen.  
- att kommunen anordnar offentliga samråd i god tid när det gäller processen med den nya 
Översiktsplanen. Samråd i dialog med medborgarna, möten som protokollförs och där medborgarnas 
synpunkter också tas med i planarbetet.   
 
Lars Arb Zackrisson ( - )  
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Vaxholm kommun är belägen i Stockholms 
län och består av halvön Bogesund och 10 
större öar, Vaxön, Resarö, Rindö, Tynningö, 
Skogsö, Ramsö, Skarpö, Stegesund, Edholma 
och Kullön. Totalt inom kommunen finns det 
cirka 70 öar. Av dessa är 57 bebodda.  
 
Vaxholm kännetecknas av en unik 
kombination av vatten, natur, storstad och en 
pittoresk stadskärna. Vaxholm har en tydlig 
historisk koppling, där staden har vuxit upp 
kring befästningen med militär närvaro sedan 
Gustav Vasa och fram till regementsflytten 
2004 vilket har bidragit till den karaktäristiska 
utformningen av staden. 
 
Fastboende i kommunen är cirka 12 000 
personer (2019), men under året kommer 
cirka en miljon besökare, varav många 
båtledes. 
 

Planförslaget 
Vaxön där kommunens centralort är 
lokaliserad har idag både sammanhängande 
bostadsbebyggelse och mångfunktionell 
bebyggelse. Öns serviceutbud är viktigt för 

hela kommunen och ska i första hand 
koncentreras till stadskärnan som fortsatt bör 
kunna utvecklas som mångfunktionell 
bebyggelse. I andra hand ska service 
koncentreras till de två kommundelscentrum 
som föreslås få markanvändningen ändrad till 
mångfunktionell bebyggelse. Dessa områden 
har identifierats som strategiska för att 
möjliggöra en mer blandad bebyggelse med 
hänvisning till lokalisering, kollektivtrafik och 
befintlig bebyggelsestruktur. Kommunen 
argumenterar fortsatt för en omklassning av 
väg 274 genom kommunen från primär till 
sekundär led för farligt gods. På norra Vaxön 
finns ett verksamhetsområde med 
anläggningar för handel, gods, transporter 
och teknisk försörjning som ska kunna 
utvecklas på sikt. Kompletterande utveckling 
och viss förtätning föreslås i övrig 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 
 
På Kullön föreslås ett avgränsat område för 
utveckling av handel.  
 
Inom delar av Killingen som till största delen 
är naturmark föreslås ny bebyggelse med 
bostäder och arbetsplatser. Inom Resarö mitt 
föreslås en utveckling av mångfunktionell 
bebyggelse. På öns sydvästra del inom 

Storäng föreslås utveckling av ytterligare 
bostadsbebyggelse och tekniska 
anläggningar.  
 
På norra Bogesundslandet, längs väg 274, 
som idag är landsbygd med skogsbruk och en 
mindre andel jordbruk förslås att området 
utreds för en förändring till 
sammanhängande bebyggelse. 
 

På lång sikt ska detaljplanering för en 
fritidshusomvandling, där kulturmiljövärden 
tas till vara, prioriteras i samband med VA-
utbyggnad på Tynningö. 
 
På västra Rindö, öster om Rindö redutt, 
föreslås ändrad markanvändning till 
sammanhängande bostadsbebyggelse i ett 
idag obebyggt område. Här föreslås även en 
ny anslutningsväg till Skarpö för att förbättra 
trafiksituationen för så väl motortrafikanter 
som fotgängare och cyklister vid färjeläget på 
västra Rindö. Öster om det här området finns 
flera större sammanhängande 
fritidshusområden där bebyggelsen utvecklas 
för permanentboende i samband med 
utbyggnad av vatten och avlopp. Inom Oskar-
Fredriksborg på östra Rindö föreslås att den 
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mångfunktionella bebyggelsen fortsätter 
utvecklas och förändras. 
 
Kommunens planer för hantering av 
avloppsvatten är i första hand inriktade på ett 
samarbete där avloppsvatten från Vaxholm 
leds till Nya Margretelunds reningsverk i 
Österåkers kommun. Det alternativet bygger 
på att de lokala reningsverken i Vaxholm 
byggs om till pumpstationer, samt att en 
ytterligare pumpstation byggs på Tynningö.  
 
Prioriterade förändringar av 
transportsystemet handlar om att 
åstadkomma en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken och att förbättra den lokala 
cykelinfrastrukturen. 
 

Miljökonsekvenser 
Planens redovisning av påverkan och effekter 
på identifierade miljöaspekter bedöms som 
rimlig vad gäller detaljeringsnivå och 
slutsatser. Frågor som bör hanteras i 
relaterad planering eller formell prövning 
redovisas tydligt. Här nedan redovisas kort de 
konsekvenser som Översiktsplanen 2040 
bedöms medföra: 
 
 

Naturmiljö 
Områden med höga naturvärden som har 
formellt skydd så som naturreservat, Natura 
2000-område och biotopskydd bedöms 
påverkas indirekt till följd av föreslagen 
översiktsplan. Effekterna av detta bedöms 
dock som obetydliga till små. Däremot 
innebär översiktsplanen att vissa värdefulla 
naturområden och skogsmiljöer kommer att 
tas i anspråk vilket bedöms få negativa 
effekter för redan hotade arter.  
 
Bedömningen är att översiktsplanen generellt 
omfattar naturområden med mindre värden 
vilket medför att risken för stora 
konsekvenser minskar vid genomförandet. 
 
Kulturmiljö 
Inom kommunens finns ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården. Vissa i 
planen utpekade utvecklingsområden, ligger 
inom riksintresset och innehar kulturvärden 
utpekade som uttryck för riksintresset.  
Eftersom översiktsplanen inte redovisar hur 
riksintresset ska tillgodoses i den fysiska 
planeringen, bedöms översiktsplanen ge 
mycket stora negativa konsekvenser och 
riskerar att påtagligt skada på riksintresset.  
 

Vatten 
Planförslaget innebär en ökad 
befolkningsutveckling med ett större 
transport- och bostadsbehov vilket orsakar 
ett ökat tryck på Vaxholms vattenområden. 
Risk finns att statusen i omgivande kustvatten 
försämras om inte förbättringsåtgärder utförs 
i snabb takt. Planförslaget bedöms ge upphov 
till måttligt negativa konsekvenser. 
Planförslaget medger en ökad 
bebyggelseutveckling som medför en ökad 
belastning på avloppsreningsverk och 
enskilda avlopp.  
 
Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket kan 
medföra problem med översvämning och en 
snabbare avrinning om inte dagvattennätet 
dimensioneras för de nya förutsättningarna. 
 
Under förutsättning att tillstånd ges till ett 
nytt avloppsreningsverk i Österåker fås en 
effektivare reningsgrad på avloppsvattnet och 
ökad möjlighet till anslutning av undermåliga 
avlopp. Detta leder till minskade utsläpp 
totalt sett till Östersjön vilket bidrar till en 
bättre ekologisk status i många 
vattenförekomster i Vaxholm och 
angränsande kommuner. 
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Under förutsättning att dagvattenstrategins 
ambitioner att skapa infiltration och 
fördröjning av dagvatten följs kan 
belastningen till havet minska jämfört med 
idag trots ökade mängder dagvatten som 
tillkommer med en högre andel hårdgjorda 
ytor. 
 
Hälsa, risk och säkerhet 
Föreslagen översiktsplan förväntas främst ge 
upphov till buller i närhet av väg 274 samt vid 
de större färjelägen. Utbyggnadsområden 
vilka är lokaliserade i närhet till väg 274 samt 
färjelägen kan komma ges negativa effekter 
av trafikbuller samt motortrafik i samband 
med färjeavgångar. Vägfärjorna planeras i 
framtiden att elektrifieras vilket ger lägre 
bullernivåer i hamnlägena.  
 
Det finns inga kända förorenade områden 
vilka skulle medföra att bebyggelse inte är 
möjlig. Generellt anses problematiken knuten 
till förorenade områden som små inom 
Vaxholms kommun.  
 
Sammanfattningsvis bedöms störningar ge 
små negativa konsekvenser utifrån 
översiktsplanens genomförande. Förorenad 
mark och transporter av farligt gods bedöms 

ge positiva konsekvenser medan buller ger 
små till måttlig negativa för bostäder i 
anslutning till större vägar inom kommunen. 
 
Klimat 
Utvecklingen av gång- och cykelvägnätet 
samt kollektivtrafiken innebär positiva 
effekter för både miljön och folkhälsan. 
Genom att skapa goda förutsättningar för 
invånare att kunna gå, cykla och resa 
kollektivt minskas utsläppen till luft och 
därmed begränsas klimatpåverkan inom 
kommunen. Med en växande befolkning 
tillkommer dock mer biltrafik inom 
kommunen vilket ger negativa effekter på 
klimatet. 
 
Klimatanpassning 
Uppdateras efter samråd 
 
Hushållning med naturresurser 
Att bygga på jordbruksmark medför att 
naturresurser för livsmedelsproduktion och 
lokala försörjningsresurser går förlorade på 
markområdet. Vaxholms kommun har relativt 
lite jordbruksmark sett till den totala ytan så 
varje yta jordbruks- och betesmark som går 
förlorad ger en negativ effekt på den lokala 
livsmedelsproduktionen.   

Om hela Norra Bogesundslandet som är 
utpekat i översiktsplanen exploateras ger det 
måttlig negativa effekter på värdet för skogen 
som en naturresurs. 
 
Sammanhängande skogsområden tas även i 
anspråk på Resarö och Rindö. Dessa är dock 
inte utpekade som produktionsskog men har 
ett viktigt rekreativt värde på öarna.  
Ianspråktagandet av skogen kopplat till 
naturresurser bedöms ge en liten negativ 
konsekvens då man väljer att ta ett 
sammanhängande område i anspråk.  
 
Sammantaget bedöms aspekten hushållning 
med naturresurser få måttligt negativa 
konsekvenser av planförslagets 
genomförande, främst kopplat till i 
anspråkstagande av jordbruks- och 
betesmark. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Flera områden för rekreation och friluftsliv 
tas i anspråk för utveckling men varken 
riksintresset för friluftsliv eller 
Bogesundskilen bedöms påverkas negativt av 
planförslagets genomförande. Störst 
konsekvenser blir det på Resarö där ett 
närrekreativt område tas i anspråk. På Rindö 
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exploateras två större naturområden men 
exploateringen leder till att resterande 
skogsområden blir mer tillgängliga för 
allmänheten. Sammantaget bedöms 
rekreation och friluftsliv få små negativa 
konsekvenser. 
 

Sammantagen bedömning 
För miljöaspekterna Natur- och vattenmiljö, 
Klimat och Rekreation och friluftsliv bedöms 
konsekvenserna bli liten negativ. För Vatten 
och Hushållning med naturresurser bedöms 
konsekvenserna bli måttlig negativa. 
Miljöaspekten Kulturmiljö bedöms få stora 
negativa konsekvenser medan miljöaspekten 
Risker för människors hälsa och miljö får 
positiva konsekvenser. 
 
Översiktsplanen har strävat efter att 
tillgodose riksintressen, strandskydd och 
Natura 2000-områden i sin planering av 
mark- och vattenanvändning. Ett par 
undantag finns för strandskyddet i 
Översiktsplanen.  
 
Miljökvalitetsnormer för luft och buller 
bedöms inte överskridas.  
 

När det gäller miljökvalitetsnormer för 
ytvatten bedöms dessa uppfyllas och på sikt 
förbättras om planens ambitioner fullföljs när 
det gäller bättre rening och fördröjning av 
dagvatten, ökad avloppsreningskapacitet 
med färre enskilda avlopp samt samlade 
åtgärder av båtplatser, utsläpp och övriga 
störningar från båttrafiken. 
 
Ställningstaganden i översiktsplanen visar god 
överrensstämmelse med beslutade nationella 
miljömål. I vissa övergripande frågeställningar 
finns målkonflikter samt kumulativa effekter 
som kräver en fördjupad analys i den 
fortsatta planeringen.   

413



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

7(80) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING ........................................ 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................... 7 

1 INLEDNING ............................................... 8 

1.1 ÖVERSIKTSPLANENS SYFTE .......................... 8 
1.2 MILJÖBEDÖMNING OCH 

BEDÖMNINGSGRUNDER ........................................ 8 
1.3 AVGRÄNSNING ...................................... 10 

2 PLANFÖRSLAGET OCH ALTERNATIV ....... 12 

2.1 PLANFÖRSLAGET .................................... 12 
2.2 NOLLALTERNATIV ................................... 14 

3 SKYDDADE OMRÅDEN, MILJÖMÅL OCH 
MILJÖKVALITETSNORMER ............................ 15 

3.1 RIKSINTRESSEN ...................................... 15 
3.2 SKYDDADE OMRÅDEN .............................. 19 
3.3 SKYDDADE ARTER ................................... 20 
3.4 STRANDSKYDD ....................................... 20 
3.5 EKOSYSTEMTJÄNSTER .............................. 21 
3.6 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING .................... 23 
3.7 MILJÖMÅL ............................................ 23 
3.8 MILJÖKVALITETSNORMER ........................ 24 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER
 26 

4.1 NATUR- OCH VATTENMILJÖ ...................... 26 
4.2 KULTURMILJÖ ........................................ 33 
4.3 VATTEN ................................................ 40 

4.4 HÄLSA, RISK OCH SÄKERHET ......................47 
4.5 KLIMAT ................................................53 
4.6 KLIMATANPASSNING ...............................57 
4.7 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER .........60 
4.8 REKREATION OCH FRILUFTSLIV ...................64 

5 SAMLAD BEDÖMNING ........................... 69 

5.1 SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN ..69 
5.2 UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLEN ...................73 
5.3 AVSTÄMNING MILJÖKVALITETSNORMER ......75 
5.4 AVSTÄMNING RIKINTRESSEN .....................76 
5.5 STRANDSKYDD .......................................76 
5.6 KUMULATIVA EFFEKTER ...........................77 

6 SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET .. 78 

6.1 SOCIAL HÅLLBARHET ...............................78 
6.2 EKONOMISK HÅLLBARHET .........................78 

7 UPPFÖLJNING ......................................... 78 

8 REFERENSER ........................................... 80 

BILAGA 1 – ARTLISTOR FÖR RESPEKTIVE 
OMVANDLINGSOMRÅDE 

  

414



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

8(80) 

 

1 INLEDNING 

Vaxholm kommun är belägen i Stockholms län 
och består av halvön Bogesund och 10 större 
öar, Vaxön, Resarö, Rindö, Tynningö, Skogsö, 
Ramsö, Skarpö, Stegesund, Edholma och 
Kullön. Totalt inom kommunen finns det cirka 
70 öar. Av dessa är 57 bebodda. Kommunens 
nu gällande översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige 2013-12-16. 
Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018-06-
18.   
 
Vaxholm kännetecknas av en unik 
kombination av vatten, natur, storstad och en 
pittoresk stadskärna. Vaxholm har en tydlig 
historisk koppling, där staden har vuxit upp 
kring befästningen med militär närvaro sedan 
Gustav Vasa och fram till regementsflytten 
2004 vilket har bidragit till den karaktäristiska 
utformningen av staden. 
 
Fastboende i kommunen är cirka 12 000 
personer (2019), men under året kommer 
cirka en miljon besökare, varav många 
båtledes. 
 

1.1 ÖVERSIKTSPLANENS SYFTE 

Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Den ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattning och beslutas av 
kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte 
bindande men ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

1.2 MILJÖBEDÖMNING OCH 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska 
kommunen göra en strategisk 
miljöbedömning när en översiktsplan, 
detaljplan eller ett program ska upprättas 
eller ändras. Den strategiska 
miljöbedömningens första steg, enligt 6 
kapitlet 5–6 §§ MB, är att undersöka om 
genomförandet av översiktsplanen, 
programmet eller ändringen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § MB 
kräver tillstånd eller om planen förutsätter 
verksamhet enligt 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2 §, 
punkt 2 och 6 § eller bilagan till denna 
förordning antas planen alltid medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
 
Genomförandet av en översiktsplan antas 
alltid medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap MB 3§ och ska därför 
miljöbedömmas.  
 
En strategisk miljöbedömning genomförs 
därför parallellt med framtagandet av 
förslaget till ny översiktsplan enligt 
lagstiftningen i 6 kap. miljöbalken. Syftet med 
en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande 
så att en hållbar utveckling främjas. En del av 
miljöbedömningen innebär att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken ska 
ingå som beslutsunderlag till översiktsplanens 
samrådshandling. (Kap 6 1§ MB). 
 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) är att möjliggöra en samlad bedömning 
av påverkan på människors hälsa och miljön 
till följd av förslaget till ny översiktsplans 
genomförande. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska även ange 
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hur förslaget till ny översiktsplan påverkar 
möjligheten att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen. I 
miljökonsekvensbeskrivningen lämnas förslag 
på åtgärder för att förhindra eller minimera 
negativa miljöeffekter av föreslagna 
inriktningar och åtgärder i översiktsplanen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen och 
översiktsplanen är idag i ett skede där den ska 
samrådas med allmänheten där de har 
möjlighet att lämna synpunkter på 
översiktsplanens genomförande.  
 

Bedömningsgrunder och 

bedömningsmatris 
Bedömningen av miljökonsekvenserna till 
följd av förslaget till den nya översiktsplanens 
genomförande har utgått från det berörda 
områdets förutsättningar och värden samt 
bedömd omfattning av störningen eller 
ingreppet (effekten). Om en aspekt i ett 
område med stort värde avseende aktuell 
aspekt störs i stor omfattning innebär det 
stora negativa konsekvenser medan en liten 
störning på ett område med litet värde 
innebär små negativa konsekvenser. Positiva 
konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett 
område är positiv. För aspekten kulturmiljö är 
positiva effekter definierat som effekter som 

direkt eller på sikt förstärker kulturvärdena 
och ökar läsbarheten av de värdebärande 
berättelserna som identifierats inom 
kulturmiljön, och därmed ger positiv 
konsekvens. För föroreningar knutna till 
dagvatten uppstår positiva effekter och 
konsekvenser när belastningen av 
förorenande ämnen minskar och när den 
minskade föroreningshalten bidrar till att 
förbättra vattenförekomstens statusklassning 
för MKN. För buller uppstår positiva 

konsekvenser när bullernivåerna minskar och 
att gällande riktvärden uppnås. 
Områden med stora värden är till exempel 
riksintressen eller andra intressen som gäller 
på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden eller 
överskridande av miljökvalitetsnormer. 
Områden med måttliga värden utgörs av 
regionala och större kommunala intressen. 

Figur 1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Områden med låga värden är områden med 
lokala och mindre kommunala intressen.  
Omfattningen av påverkan/effekten som 
förslaget till ny översiktsplan antas medföra 
för respektive miljöaspekt har bedömts på en 
skala: ingen – liten negativ – måttligt negativ 
– mycket negativ. Konsekvenserna har sedan 
bedömts utifrån en sammanvägning av värdet 
och omfattningen av effekten, se Figur 1.  
 
Förslaget till den nya översiktsplanen bedöms 
utifrån att den är genomförd. En 
konsekvensbedömning görs även utifrån 
förändringen mellan gällande översiktsplan 
(nollalternativet) och förslaget till ny 
översiktsplan, båda fullt utbyggda. 
 
Osäkerheter 
MKB:n genomförs utifrån bedömningar om en 
framtida situation som i detta fall sträcker sig 
fram till år 2040. Eftersom framtiden är 
osäker finns det i bedömningarna alltid en 
viss osäkerhet. Osäkerheter utgörs av 
oförutsedda fynd eller förutsättningar. Den 
här MKB:n bygger på information som har 
varit känd under processen.  
Förslaget till ny översiktsplan, som MKB:n är 
underlag till, är utformad på ett övergripande 
sätt för att skapa flexibilitet i genomförandet. 

Perspektivet för översiktsplanen är även långt 
och geografiskt omfattande samt förknippad 
med stora finansiella beslut. Dessutom 
kommer ny översiktsplan byggas ut under 
lång tid i olika etapper. Det är därför viktigt 
att ha med sig att det finns osäkerheter i vilka 
konsekvenserna av förslaget till ny 
översiktsplan kan bli. 
 
Specifika osäkerheter som påverkar 
översiktsplanen är om riksväg 274 inte klassas 
om från primär led för farligt gods till 
sekundär led. När och om det sker möjliggörs 
byggnation av bostäder närmare vägen. 
 
Hur vatten- och avloppsfrågan i framtiden ska 
hanteras i kommunen är fortsatt under 
utredning där två lösningar fortsatt studeras.  
 
Kapitlet om klimatrisker är inte komplett då 
underlagsmaterialet fortsatt är under 
framtagande vid samrådstillfället. 

1.3 AVGRÄNSNING 

Tidsmässig avgränsning 
Tidsmässigt tar översiktsplanen sikte på år 
2040, men beaktar även längre tidsperspektiv 
för enstaka frågor. För VA-planeringen 

sträcker sig perspektivet till ungefär år 2050, 
och för klimatanpassning till år 2100.  
 

Geografisk avgränsning 
Översiktsplanen omfattar hela Vaxholms 
kommun, men kan påverka 
kustvattenvattenförekomsterna inom 
vattenförvaltningens åtgärdsområden 
Stockholms inre skärgård, Åkerströmmen och 
Trälhavet, se Figur 2. Översiktsplanens 
genomförande berör även omkringliggande 

Figur 2.Geografisk avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 
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kommuner, Österåker, Täby, Danderyd, 
Lidingö, Värmdö samt Stockholm.  
 

Miljöaspekter 
Den 23 november 2020 genomfördes ett 
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar 
bedömning av de betydande miljöaspekter 
som beslutades vid avgränsningssamrådet. 
Den sakliga avgränsningen omfattar följande 
områden: 

• Natur- och vattenmiljö 

• Kulturmiljö 

• Vatten 

• Hälsa, risk och säkerhet 

• Klimat 

• Klimatanpassning 

• Hushållning med naturresurser 

• Rekreation och friluftsliv 
 

Planens effekter har även analyserats utifrån 
nationella mål, formella skydd och 
miljökvalitetsnormer samt kumulativa 
effekter. Avslutningsvis görs en samlad 
bedömning av planens konsekvenser och 
eventuella målkonflikter.  
 

Miljökonsekvensbeskrivningens 
detaljeringsnivå har anpassats utifrån 
översiktsplanens syfte. Frågor som hanteras i 
relaterad planering bedöms endast på en 
översiktlig nivå i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
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2 PLANFÖRSLAGET OCH 

ALTERNATIV 

2.1 PLANFÖRSLAGET 

Planeringsstrategier och 
utvecklingsinriktning 
Planförslaget för ny översiktsplan för 
Vaxholms stad anger följande 
placeringsstrategier och utvecklingsinriktning: 
 

• Eftersträva en klimatsmart och 
varsam förtätning. Utveckla och stärk 
centralorten i Vaxholms stadskärna, 
samt utveckla kommundelscentrum 
vid Resarö mitt och på östra Rindö 
med sikte på en trygg och levande 
småstad. 

 

• Bidra till robusta ekosystem genom 
att betona de ekologiska sambanden 
så väl över som mellan öarna i 
kommunens områden för natur och 
friluftsliv, men också utveckla en mer 
mångfunktionell grönstruktur inom 
bebyggelsen.  

 

• Säkra att Vaxholm är en attraktiv del 
av Stockholmsregionen genom att 
främja näringslivet och en förbättrad 

tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet 
och cykelvägnätet. 

 
Ändrad och utvecklad mark- och 
vattenanvändning  
Vaxön där kommunens centralort är 
lokaliserad har idag både sammanhängande 
bostadsbebyggelse och mångfunktionell 
bebyggelse. Öns serviceutbud är viktigt för 
hela kommunen och ska i första hand 
koncentreras till stadskärnan som fortsatt bör 
kunna utvecklas som mångfunktionell 
bebyggelse. I andra hand ska service 
koncentreras till de två kommundelscentrum 
som föreslås få markanvändningen ändrad till 
mångfunktionell bebyggelse. Dessa områden 
har identifierats som strategiska för att 
möjliggöra en mer blandad bebyggelse med 
hänvisning till lokalisering, kollektivtrafik och 
befintlig bebyggelsestruktur. Kommunen 
argumenterar fortsatt för en omklassning av 
väg 274 genom kommunen från primär till 
sekundär led för farligt gods. Detta är 
avgörande för att markanvändningen ska 
kunna förändras inom de avsedda lägena. På 
norra Vaxön finns ett verksamhetsområde 
med anläggningar för handel, gods, 
transporter och teknisk försörjning som ska 
kunna utvecklas på sikt. Kompletterande 

utveckling och viss förtätning föreslås i övrig 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 
  
På Kullön finns sammanhängande 
bostadsbebyggelse av främst småhuskaraktär, 
samt naturområden, ett mindre jordbruk och 
ett värmeverk liksom en nedlagd 
handelsträdgård. I ett avgränsat område 
föreslås utveckling med handel. För att det 
området ska gå att genomföras behöver en ny 
trafiklösning studeras för av- och påfart till 
väg 274.  
 
På ön Resarö finns stora områden med 
sammanhängande bostadsbebyggelse som 
tidigare varit fritidshusområden. Inom delar 
av Killingen som till största delen är 
naturmark föreslås ny bebyggelse med 
bostäder och arbetsplatser. Inom Resarö mitt 
föreslås en utveckling av mångfunktionell 
bebyggelse. På öns sydvästra del inom 
Storäng föreslås utveckling av ytterligare 
bostadsbebyggelse och tekniska anläggningar.  
 
På norra Bogesundslandet, längs väg 274, som 
idag är landsbygd med skogsbruk och en 
mindre andel jordbruk förslås att området 
utreds för en förändring till sammanhängande 
bebyggelse. 
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På lång sikt ska detaljplanering för en 
fritidshusomvandling, där kulturmiljövärden 
tas till vara, prioriteras i samband med VA-
utbyggnad på Tynningö. Inom riksintresset på 
öns norra delar föreslås utvecklingen vara 
särskilt varsam.  
 
På Rindö finns så väl fritidshusområden, som 
områden av landsbygdskaraktärer och 
bebyggelse för åretruntboende. På sikt 
planeras ön utvecklas till en plats med 
huvudsakligen åretruntboende. På västra 
Rindö, öster om Rindö redutt, föreslås ändrad 
markanvändning till sammanhängande 
bostadsbebyggelse i ett idag obebyggt 
område. Här föreslås även en ny 
anslutningsväg till Skarpö för att förbättra 
trafiksituationen för så väl motortrafikanter 
som fotgängare och cyklister vid färjeläget på 
västra Rindö. I samband med detta behöver 
även ett dupliceringsfärjeläge säkras. Öster 
om det här området finns flera större 
sammanhängande fritidshusområden där 
bebyggelsen utvecklas för permanentboende 
i samband med utbyggnad av vatten och 
avlopp. I samband med detta ska 
kulturmiljöinventeringar göras i området. 
Inom Oskar-Fredriksborg på östra Rindö 
föreslås att den mångfunktionella 

bebyggelsen fortsätter utvecklas och 
förändras utöver de första etapperna inom 
Rindö hamn.  
 
I vissa delar finns inget strandskydd vilket kan 
öppna för ny bebyggelse närmre strandlinjen. 
Men här liksom i övriga delar behöver hänsyn 
tas till uttrycken för riksintresset för 
kulturmiljö, liksom möjligheterna att hantera 
klimatrelaterade risker. För friluftslivets skull 
bör den nya bebyggelsen utformas och 
placeras på ett sådant sätt att det även i 
fortsättningen går att röra sig längs 
strandlinjen. 
 
Inom de kommundelar där detaljplanering 
kommer att dröja eller inte är aktuellt föreslås 
att områdesbestämmelser tas fram för att 
säkerställa ett grundläggande skydd för 
kulturmiljövärden. 
 
Kommunens planer för hantering av 
avloppsvatten är i första hand inriktade på ett 
samarbete där avloppsvatten från Vaxholm 
leds till Nya Margretelunds reningsverk i 
Österåkers kommun. Det alternativet bygger 
på att de lokala reningsverken i Vaxholm 
byggs om till pumpstationer, samt att en 
ytterligare pumpstation byggs på Tynningö.  

Två andra möjliga alternativ är att de lokala 
avloppsreningsverken rustas upp och 
eventuellt kompletteras, alternativt att på 
nytt söka samarbete och anslutning till 
Käppala reningsverk på Lidingö. 
 
Prioriterade förändringar av 
transportsystemet handlar om att 
åstadkomma en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken, säkra ett 
dupliceringsfärjeläge på Rindö för 
Vaxholmsleden och att förbättra den lokala 
cykelinfrastrukturen. 
 
Riksintressen och andra värden enligt 
miljöbalken 
Inom riksintresset för kulturmiljövården kan 
upprättande av områdesbestämmelser med 
syfte att lyfta fram och tydliggöra 
kulturmiljövärden ge en vägledning om hur 
utpekade kulturvärden ska hanteras i 
kommunens fysiska planering av 
skärgårdsöarna.  Det finns ett politiskt beslut 
om att ta fram ett kulturmiljöprogram för 
stadskärnan på östra Vaxön.  
 
En stor andel av kommunens jordbruksmark 
ligger inom något av kommunens två 
naturreservat. Inom begränsade områden på 

420



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

14(80) 

Norra Bogesund och Resarö föreslås ett visst 
ianspråktagande av jordbruksmark och mark 
för skogsbruk. 
I mindre utsträckning föreslås ett visst 
ianspråktagande av strandskyddade områden 
på Rindö och Vaxön för att möjliggöra 
förtätning av bebyggelse i lägen med god 
tillgång till kollektivtrafik.  

2.2 NOLLALTERNATIV 

Nedan redogörs för hur nollalternativet skiljer 
sig från planförslaget. 
 
Utredningsområden 
Stora delar av Vaxön med befintlig 
bebyggelse, parker och grönområden har 
markerats som utredningsområde.   
 
Vaxöns utveckling ska studeras i en 
fördjupning av översiktsplanen eller i ett 
program. Inför detta arbete behövs 
planeringsunderlag som tillsammans med 
översiktsplanens riktlinjer ger förutsättningar 
för utformning och omfattning av nya 
bebyggelseområden. I första hand bör en 
övergripande analys av nuvarande 
stadsstruktur med bebyggelse, gator och 
grönområden tas fram för att hitta lämpliga 
områden för utveckling.   

Södra delarna av Resarö föreslås som 
utredningsområde. Utvecklingen av området 
vid Engarn utöver trafikplatsen ska studeras. 
Tidigare uppdrag om framtagande av program 
ska återupptas.  
 
Delar av västra Rindö föreslås som 
utredningsområde för bebyggelse. 
Kommande planering ska bland annat 
möjliggöra verksamhetsbebyggelse. Den kan 
också bidra till att förstärka kopplingen till 
stadskärnan samt lyfta fram området kring 
Rindö redutt som besöksmål och mötesplats.  
 
Ett område norr om väg 274 vid Bogesund 
pekas ut som utredningsområde på lång sikt. 
Inom området kan det på lång sikt vara 
aktuellt att studera möjlighet för annan 
markanvändning. Kommunen har alltså inte 
tagit ställning till vilken markanvändning det 
handlar om samt om det är möjligt, dock 
behöver det lyftas fram i ett tidigt skede.  
 
Verksamheter, arbetsplatser och service 
Översiktsplanen från 2013 redovisar befintliga 
områden som i olika omfattning inrymmer 
service, verksamheter, arbetsplatser, turism, 
varv, marina med mera. För vissa delar av 
kommunen har ett antal områden pekats ut 

som är strategiska för olika typer och 
omfattning av samhällsservice med mera. 
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3 SKYDDADE OMRÅDEN, 

MILJÖMÅL OCH 

MILJÖKVALITETSNORMER 

3.1 RIKSINTRESSEN 

Riksintressen är geografiska områden som 
anses innehålla värden och kvaliteter som är 
viktiga på nationell nivå. Riksintressen kan 
antingen bestämmas av riksdagen enligt 4 
kap. miljöbalken eller av en av de 12 
myndigheter som ansvarar för riksintressen 
inom olika sektorer enligt 3 kap. miljöbalken. 
Ett område kan pekas ut som riksintresse med 
syfte att bevara ett värde eller för att 
säkerställa en framtida möjlighet till 
exploatering. 
 
Översiktsplanen för Vaxholm påverkar 6 
riksintressen, se Figur 3. 
Konsekvensbedömningar av riksintressen 
bedöms i kapitel 5 eller under vissa 
miljöaspekter i Kapitel 4. 
 

Riksintresse för kust- och 

skärgårdsområdena i Stockholms län (4 

kap. 1 – 2 §§ MB)  
Vaxholm stad ingår i Stockholms läns kust- 
och skärgårdsområden som är av riksintresse Figur 3. Kartbild över Riksintressen och naturskydd inom Vaxholm stad.  
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med hänsyn till områdenas samlade natur- 
och kulturvärden. Bestämmelserna innefattar 
såväl den yttersta skärgården som 
tätbebyggda områden ända in i centrala 
Stockholm. Avsikten med riksintresset är inte 
att hindra utveckling i området som helhet 
utan att de stora natur- och kulturvärdena ska 
tas tillvara. Bedömningar ska göras utifrån en 
helhetssyn på områdenas värden och ska inte 
främst se till enstaka miljöer. Detta 
riksintresse ska inte utgöra hinder för 
tätortsutveckling. 
 

Riksintressen för kulturmiljövården (3 

kap 6 § MB) Norra Boo-Vaxholm-

Oxdjupet-Lindalssundet  
Områden av riksintresse för kulturmiljövården 
är miljöer av särskilt stor betydelse ur ett 
nationellt perspektiv. Ett riksintresse för 
kulturmiljövården är en miljö eller ett 
landskap som särskilt väl återspeglar viktiga 
historiska skeenden och samhällsprocesser. 
Inom riksintresseområden väger de 
kulturhistoriska värdena därför särskilt tungt 
vid beslut om ändrad mark- eller 
vattenanvändning och den fysiska miljön i 
övrigt. Att tillvarata kulturmiljövårdens 
riksintressen handlar dels om att förhindra att 
värdena skadas, dels om att områdets 

kulturhistoriska värden och potential ska vara 
fortsatt tongivande vid förändringar. 
 
Följande riksintressebeskrivning utgår från 
den del av texten som omfattar Vaxholms 
kommun. Den kompletta 
riksintressebeskrivningen finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida. 
 
Motivering:  
Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via 

Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för 

huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning 

och rekreationsliv, som speglar 

levnadsbetingelserna för innerskärgårdens 

befolkning och dess behov av färdstråk till 

staden alltsedan medeltiden, och som 

berättar om Stockholms utbyggnad och 

försvarsansträngningar med tillhörande 

samhällsbildningar. Här kan 

levnadsförhållandena för olika sociala skikt 

utläsas, liksom utvecklingen inom industri, 

transportteknik, försvar och arkitektur. 

Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och 

skärgårdsmiljö, Fästnings- och 

skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, 

småstadsmiljö, […] sommarnöjesmiljö  

Uttryck:  

Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och 

skärgårdsmiljö […]. 

Naturhamnar/ankringshamnar från 

segelfartygsepoken med vrak och andra 

fornlämningar samt spår efter förtöjningar 

och landuppehåll. Sjömärken, fyrar och andra 

fysiska lämningar för farledens behov att 

vägleda sjöfarten fram till sekelskiftet 1900. 

Sjökrogsbyggnader […] och andra lämningar 

efter sjögästgiverirörelsen fram till 

sekelskiftet 1900. Hamnar och varv. 

Ångbåtsbryggor med tillhörande 

kringbyggnader som till exempel väntkurar. 

Tullhus (Vaxholm). Sprickdalsbetonad 

skärgårdsterräng som speglar 

skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser 

och förutsättningarna för odling och 

bebyggelse. Vårdkase- och telegrafberg med 

lämningar. Fästnings- och skansmiljöer – 

befästningssystem […].  

Lämningar efter avspärrningar, skansar och 

befästningssystem från 1500-talet fram till 

1900-talets mitt som speglar 

befästningskonstens utveckling. Mur- och 

vallanläggningar. Fredriksborgs fästning med 

tillhörande byggnader från 1700-talet vid 

Oxdjupet (Värmdö kn). Vaxholms kastell och 
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Rindö redutt samt batteriplatser. Oskar-

Fredriksborg och Byviksfortet vid Oxdjupet. 

Befästningslinjen Vaxholmslinjen med 

batteriplatser och fort (Vaxholms kn).  

[…] 

Militära miljöer (Vaxholms kn och Värmdö 

kn). Kasern- och stabsbyggnader, 

officersbostäder, förråd, militärläger med 

tillhörande byggnader fram till 1900-talets 

mitt. Vaxholms kustartilleriregementsområde 

på Rindö med olika typer av 

regementsbyggnader, till exempel kaserner 

och chefsbostäder (Vaxholms kn).  

Småstadsmiljö – Vaxholm […]. 

Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön, framväxt 

som ett servicesamhälle till 1500-talets 

fästningsbygge med uttryck för den 

förindustriella skärgårdsstaden med inslag av 

befästningar och militära byggnader. Orten 

som tullstation och knutpunkt för handel, 

kommunikation och krogrörelse för den 

centrala delen av skärgården. Tullhus från 

1700-talet vid fästningssundet. Stadskärnans 

rätvinkliga gatunät speglande den äldsta 

stadens utbredning med ursprung i 1600-

talets gatureglering. Återstående äldre 

träbebyggelse från tiden före det sena 1800-

talets expansion. Fiskarbefolkningens 

småskaliga stugbebyggelse i Norrhamn med 

oregelbundet gatunät, små tomter samt 

bryggor och sjöbodar. Avläsbara 

hamnlägen/hamnvikar. Torg med rådhus i 

centrala delen, stadskärnans 

sammanhängande bebyggelsesiluett med 

inslag av kuperad skärgårdsterräng. Kyrka vid 

rutnätsstadens västra utkant. Kastellets och 

Rindö redutts roll som landmärkesbyggnader. 

Den expansiva utbyggnadsfasens bebyggelse 

från 1800-talets senare hälft fram till omkring 

1920 som uttrycker bad- och 

sommarnöjesortens historia. Parkmiljöer och 

det s k Lägret, militär övningsplats på stadens 

tidigare ängs- och åkermarker som 

omvandlats till stadspark. Villabebyggelse för 

sommargäster i stadens utkanter, bland annat 

Ekudden-Västerhamn. Sommarnöjesepokens 

bebyggelseuttryck, såsom badhus och 

Vaxholms hotell. Vaxholms vattentorn, 

kommunalteknisk anläggning med 

landmärkesroll för innerskärgården.  

Sommarvillor från 1800-talets mitt fram till 

1900-talets början utmed ångbåtslederna 

samt mindre fritidshus/sportstugor från 1900-

talets första hälft. Naturtomter och luftiga 

bebyggelsegrupper. Brygglägen med 

tillhörande mindre byggnader i form av 

badhus och väntkurer. Inslag av 

parkvegetation. Byggnader för förnöjelse, till 

exempel lusthus och paviljonger. Avläsbar 

arkitekturstilutveckling från de rikt 

dekorerade schweizer- och cottagestilarna 

från 1800-talets senare hälft med verandor 

och pittoreska utbyggnader, till det tidiga 

1900-talets mer strama villor som utvecklats 

till en nationalromantisk stilinriktning med 

robusta detaljer och allmogeinspirerade 

detaljer och färgsättningar. Mindre 

sportstugor med drag av nationalromantiken 

eller 1900-talets modernism, speglande 

rekreationslivets utveckling. […]. 

Riksintresse för naturvård Ytterby gruva 

(3 kap. 6§ MB)  
Internationellt välkänd fältspatförekomst 

genom sin rikedom på mineral, bland annat 

gadolinit som är källa till grundämnen som 

yttrium, erbium, terbium och ytterbium. 

Dessa tillhör de sällsynta jordartsmetallerna 

och har fått sina namn efter Ytterby. 

Huvudkriterier: A Förutsättningar för 

bevarande: Områdets karaktär som viktigt 
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geologiskt objekt bevaras. Ingrepp såsom 

bebyggelse, vägbygge, anläggningar, upplag 

och schaktning skadar områdets 

geovetenskapliga värde.  

Varphögarna är skyddade som naturminne. 

Områdets huvuddrag: Grundämnena yttrium, 

erbium, terbium och ytterbium upptäcktes i 

slutet av 1700-talet i gadolinit från Ytterby 

gruva. Ytterligare sällsynta jordartsmetaller 

utvunna i Ytterby ur mineralet gadolinit är 

gadolinium, scandium, tulium, lutetium och 

holmium (uppkallat efter Stockholm). Gruvan 

som är ombyggd för oljelagring är ej tillgänglig 

för besök. Den södra och mycket branta 

slänten är tillgänglig. På denna finns rester av 

bergartsmaterial och varphögar sedan 

brytningsperioden. Området ingår i 

Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Den 

internationella materialföreningen ASM satte 

år 1990 upp en minnesskylt vid gruvan för att 

markera betydelsen av de grundämnen som 

upptäckts i dess mineral. Kommunens 

informationsskylt finns även på platsen. 

 

Riksintresset för det rörliga friluftslivet (3 

kap. 6 § MB) 
FAB 04 Bogesund 
Stora delar av Bogesund är utpekat som 

riksintresse för friluftsliv. 

Riksintresseområdets landområde 

överensstämmer i stort med 

Bogesundslandets naturreservat från vilket 

mindre delar av halvön är undantagna. I 

nordväst inkluderas ett område mot 

Rydboholm, Fågelnäs och Sandviken i 

Österåkers kommun, som leder ut till halvön 

Bogesundslandet genom ett näs. Mot havet 

avgränsas riksintresset naturligt av Stora 

Värtan, Askrikefjärden och Trälhavet. 

Huvudkriterierna för utpekandet av 

riksintresset är att området har särskilt goda 

förutsättningar för berikande upplevelser i 

natur- och/eller kulturmiljöer, 

friluftsaktiviteter samt goda förutsättningar 

för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 

därmed berikande upplevelser. Syftet med 

riksintresset är att bevara och vårda ett 

område av stor betydelse för friluftslivet, 

naturvården och kulturmiljövården. Området 

är därmed skyddat från exploatering, och 

endast kompletterande byggnader för att 

upprätthålla och utveckla befintliga 

verksamheter får tillkomma. 

Riksintresseområdet utgörs av ett varierande 

landskap med omfattande vattenkontakt. Det 

tätortsnära läget bidrar till att området fyller 

en viktig funktion för många människors 

friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket. På 

Bogesundslandet finns stora 

sammanhängande skogsområden, ett rikt 

kulturlandskap samt ett flertal långa spår och 

leder. Området upplevs på många platser som 

tyst och i de mest välbevarade partierna kan 

skogen upplevas trolsk och orörd. De långa 

stränderna har en varierande karaktär. 

Förutsättningar enligt värdebeskrivningen:  
Områdets värden för friluftslivet kan påtagligt 
skadas av nyetablering av bebyggelse och 
anläggningar som inte främjar friluftslivet 
inom områdets oexploaterade delar, minskad 
hävd av odlingslandskapet, bullerstörande 
verksamheter och åtgärder samt omfattande 
kalavverkning. Området har ytterligare 
potential beträffande friluftsliv. 
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Riksintressen avseende energi och 

kommunikationer (3 kap. 8 § MB)  
Farleden till Stockholms hamn  
Farleden in till Stockholm är av riksintresse för 
sjöfarten. Farledsmiljön speglar skärgårdens 
betydelse för huvudstadens sjöfart, 
livsmedelsförsörjning och rekreationsliv. 
Längs med den södra/sydvästra sidan av 
Tynningö så löper en av Sveriges mest 
trafikerade farleder (klass 1) och innefattas av 
riksintresset för sjöfart med en buffertzon på 
cirka 200 meter. Denna zon överlappar delvis 
markområden på Tynningö. Syftet med 
buffertzonen är försäkra sig om att 
säkerheten på leden kan upprätthållas. Det 
innebär att inga verksamheter eller dylikt får 
införas som kan ha negativa konsekvenser för 
riksintressets syfte. Detta innefattar 
verksamheter som exempelvis skulle kunna 
öka båttrafiken för mycket eller kunna ha en 
bländande effekt mot leden (även att betänka 
här är temporärt uppställda strålkastare, 
parkeringar där fordon med helljus vistas med 
flera som har fri siktlejd mot leden). 
I vissa fall så ligger punkter som är viktiga för 
farledens säkerhet utanför markerat område 
men dock inom influensområdet och ska 
därför beaktas. Exempel på detta är fyrar vars 
siktlinjer ska skyddas men inte heller ska de 

kunna förväxlas eller påverkas av andra 
ljuspunkter eller konstruktioner som kan 
påverka dessas nautiska funktion 
 

Riksintresseområde för totalförsvaret (3 

kap. 9 § MB)  
Delar av Vaxholm ingår i riksintresse för 
militär vädertjänst. Det handlar om att det 
finns skyddsvärd meteorologisk infrastruktur i 
närområdet som ägs av SMHI men kravställs 
av Försvarsmakten. 
 
Sveriges samtliga väderradarsystem ingår i 
det gemensamma väderradarnätet SWERAD, 
som ger SMHI och Försvarsmakten tillgång till 
väderradarinformation som är avgörande för 
att utföra sitt samhällsansvar avseende 
vädertjänst. Information används bland annat 
för de prognoser som SMHI framställer för 
samhället och för Försvarsmaktens 
prognosverksamhet inför militära flygningar. 
Riksintresset kan skadas av störande 
verksamheter, exempelvis 
vindkraftsetableringar för nära 
väderradaranläggningarna. Störningarna kan 
medföra att tillförlitligheten i väderprognoser 
minskar. Det finns därför en internationell 
överenskommelse att inga vindkraftverk ska 
uppföras inom 5 km radie och i Sverige 

används en bortre max-gräns på cirka 50 km 
där särskilda analyser måste genomföras.  

3.2 SKYDDADE OMRÅDEN 

Natura 2000 
Enligt 4 kap 8§ MB utgör Natura 2000-
områden även riksintresse för naturvård. I 
Sverige regleras Natura 2000 i Miljöbalken 7 
kap 27 – 29§§ samt förordningen om 
områdesskydd. Sverige har förbundit sig att 
bevara den biologiska mångfalden genom att 
följa de så kallade fågel samt art- och 
habitatdirektiven.  
 
På Bogesund finns Vaxholms enda Natura 
2000-område, Dammstakärret, som valts ut 
med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv. 
En konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 

Naturreservat 
Bestämmelserna om naturreservat finns i 
miljöbalken. Skyddet kan ha flera syften: att 
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
för friluftslivet. I Vaxholm finns det två 
naturreservat, Kullö naturreservat, som 
inrättades år 2005 med syfte att tillgodose 
behovet av områden för närrekreation och 
Bogesundslandet som beslutades bli 
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naturreservat år 2013 med syftet att bevara 
ett stort och välbesökt friluftsområde. 
 
I båda naturreservaten bedrivs areella 
näringar med ett aktivt jord- och skogsbruk.  
 
En konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 
 

Biotopskyddsområde och andra 
naturskydd 
Biotopskyddsområde används för små mark- 
och vattenområden, så kallade biotoper. Det 
är områden som på grund av sina särskilda 
egenskaper är värdefulla livsmiljöer för 
hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är 
också viktiga för vanligare arter, samt för 
omväxling i landskapet. Det finns två olika 
former av biotopskyddsområde; generellt 
skydd för vissa biotoptyper samt skydd för en 
särskild biotop (beslutas i varje enskilt fall) 
(Naturvårdsverket 2018). Biotopskydd 
skyddas enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken.  
 
Särpräglade naturföremål som flyttblock, 
jättegrytor eller gamla och storvuxna träd kan 
skyddas som naturminne enligt 7 kap. 10 § 
Miljöbalken. 
 

Vaxholm kommuns blåplan (2017) möjliggör 
att ett marint biotopskydd i en känslig grund 
vik, Sivikien i Överbyfjärden på Resarö 
inrättas.  

 
I Vaxholm finns det 20 nyckelbiotoper varav 
de flesta är belägna på Bogesund. De flesta av 
nyckelbiotoperna har inrättats för att skydda 
äldre skog och skog med höga hydrologiska 
värden. 
 
Utöver dess områden finns det även två 
naturminnen i kommunen, Ytterby varphögar 
och Rindö by.  
Vid Yttervarphögar är det förbud mot att: 

• bortföra bergart eller mineral. 

• bedriva täkt eller annan verksamhet 
som förändrar områdets topografi. 

• anordna upplag, uppföra ny byggnad 
eller annan anläggning. 

En konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 

3.3 SKYDDADE ARTER 

En viktig miljöaspekt att beakta är även 
bestämmelserna i artskyddsförordningen. 
Kommunen behöver bedöma om planerade 
åtgärder kan komma att påverka arters 
bevarandestatus. Om åtgärder riskerar att 

försvåra upprätthållande av en arts 
bevarandestatus behöver kommunen 
beskriva vilka skyddsåtgärder som avses att 
vidtas för att undvika eller minimera sådan 
påverkan så att förbuden i artskydds-
förordningen inte ska utlösas. Sker trots 
skyddsåtgärder en negativ påverkan på någon 
arts bevarandestatus, oavsett nivå, är 
åtgärden förbjuden enligt 
artskyddsbestämmelserna. En 
konsekvensbedömning för skyddade arter 
finns i Kapitel 4.1. 

3.4 STRANDSKYDD 

Det råder generellt strandskydd vid kust, sjöar 
och vattendrag på land- och i vatten på en 
sträcka av 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd. I vissa fall kan 
strandskyddet utökas till 300 meter om det 
behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften.  
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allmänhetens 
tillgång till strandområdet, samt att bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurliv. Inom 
strandskyddat område råder det förbud att 
vidta åtgärder som hindrar friluftsliv eller 
förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv. 
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I samband med att en detaljplan upphävs 
eller ersätts av en ny återinträder 
strandskyddet. Om man då vill upphäva 
skyddet eller få dispens måste det prövas på 
nytt mot nu gällande lagstiftning.  
Dispens och upphävande av strandskyddet 
helt eller delvis inom detaljplan kan medges 
om det finns särskilda skäl och om åtgärden 
inte motverkar strandskyddets syften.  
 

Vaxholms stad består av flera öar med 
tätorten på Vaxö som är utpekad som 
strategiskt stadsutvecklingsläge. Kommunen 
har speciella förutsättningar med många 
intressen, väg och verksamheter som kräver 
skyddsavstånd. Detta medför att 
strandskyddat område på Vaxö och inom 
andra utpekade utvecklingsområden kan 
behöva tas i anspråk för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen som 
exempelvis bostadsförsörjning. 

 
Det råder utökat strandskydd inom stora 
delar av Bogesund samt på Resarö vid 
Killingen. Inom vissa delar av Vaxholm, 
exempelvis Oskar-Fredriksborg och Edholma, 
råder det inget generellt strandskydd enligt 
särskilt beslut från länsstyrelsen år 1975 då 
områden utan värden för allmänhetens bad 
och friluftsliv såsom militära områden, 
industriområden och hamnar undantogs, se 
Figur 4.  

3.5 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster 
som människor får från naturens olika 
ekosystem. Landskapet inrymmer en rad 
värden för människan: ekologiska, kulturella, 
sociala och ekonomiska. Värdena är 
sammanlänkade med varandra och finns 
spridda över hela landskapsrummet. Om 
funktioner och egenskaper i landskapet 
identifieras och värderas kan de nyttor 

Figur 4. Kartbild över strandskyddat område (röd), upphävt strandskydd (grönt) och områden som ej 
omfattas av strandskydd (grått 
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människan får av naturen synliggöras. Det är 
naturens så kallade ekosystemtjänster.  
Vilka ekosystemtjänster som är viktiga på en 
plats är beroende av naturtyper i landskapet, 
markförhållanden och förekomsten av 
ekosystemtjänsten både lokalt och i ett större 
perspektiv. Dessutom är det viktigt att beakta 
vem som får nytta av tjänsten idag eller i 
framtiden och hur denne påverkas om 
tjänsten försvinner. Ekosystemtjänster är alla 
produkter och tjänster som ekosystemen ger 
människan och som bidrar till vår välfärd och 
livskvalitet.  
 
Internationellt och nationellt är 
ekosystemtjänsterna definierade och 
indelade i fyra olika typer utifrån vilken 
funktion de har. Dessa typer kallas 
försörjande, reglerande, kulturella och 
stödjande ekosystemtjänster, se Tabell 1  
 
Värdefulla områden för natur och friluftsliv 
ska värnas och utvecklas. Vid planering, 
exploatering och förvaltning ska stor hänsyn 
tas till naturområden med höga sociala, 
kulturella och ekologiska värden.  
Naturområdenas förmåga att leverera 
ekosystemtjänster ska värnas och förstärkas. 
Genom att sträva efter att bevara områden 

med tillräcklig storlek och kvalitet säkerställs 
ekosystemtjänster så som exempelvis 
dagvattenhantering, luftrening, beskuggning,  
temperaturutjämning, pollinering, friluftsliv 
och biologisk mångfald. 
 
Kompensationsprincipen ska tillämpas i 
planprocessen vilket innebär att negativa 
konsekvenser vid en exploatering i första 
hand ska undvikas och minimeras. Värdefulla 
funktioner och höga värden som ändå går 
förlorade vid en exploatering ska, så långt det 
är möjligt, återskapas i närområdet eller på 
annan plats i kommunen.  
 
Vid planering och lovgivning ska stor hänsyn 
tas till platsens landskapsbild, naturvärden 
samt till friluftslivets intressen. Planering i 
naturområden ska inriktas på att höja 
kvaliteten, där områdets naturgivna 
förutsättningar och karaktärsdrag tillvaratas 
och förstärks.  
 
Kulturarvet rymmer kunskaps- och 
vetenskapliga värden som vittnar om platsers 
och människors historia. Kulturarvet bidrar 
med perspektiv och sammanhang och är 
identitetsskapande för såväl grupper som 

Tabell 1. Lista över ekosystemtjänster.  
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individer. Landskapets karaktärsdrag, 
kulturmiljöer och lämningar påminner oss om  
våra historiska rötter och ger oss en känsla av 
kontinuitet och förståelse för den tid vi lever 
i. Kulturarv kan vara traditioner, seder och 
bruk, som har överförts mellan generationer 
eller spegla andliga eller symboliska värden  
förr och nu. Upplevelsevärden och estetiska 
värden hos kulturarvet utgör en viktig resurs 
för rekreation, friluftsliv och turism.  
Slutligen kan kulturarv vara nära förknippat 
med biologisk mångfald. I landskap som 
brukas är ekologiska värden som artrikedom 
och artsammansättning ett resultat av den 
historiska markanvändningen och av hävd. 
Genom bibehållen markanvändning kan 
ekosystemtjänster kopplade till denna 
biologiska mångfald bibehållas. 
 
Naturens förmåga att producera mat är 
grundläggande för att människan ska kunna 
leva. Antalet människor på jorden ökar och 
maten ska räcka till alla. Det innebär en ökad 
efterfrågan på mat i Sverige såväl som globalt. 
Jordbruks- och betesmarker är de platser som 
främst används för produktion av grödor för 
mat och djurhållning. I skogsmarken finns  
även mat i form av vilt, bär och svamp. 
 

Där slutavverkning av skog sker till följd av 
byggnation förloras möjligheten till 
produktion av material och bioenergi från 
skogen. För att de producerade 
ekosystemtjänsterna ska kunna producera  
behövs det stödjande och reglerande tjänster 
som exempelvis kretslopp av näringsämnen, 
reglering av vattenflöden, naturlig biologisk 
kontroll och pollinering. 

3.6 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 

Enligt vattendirektivets artikel 7 ska 
vattenförekomster som används för 
dricksvattenuttag större än 10m3 per dag i 
snitt eller som förser fler än 50 personer med 
dricksvatten, skyddas för att garantera 
tillgången på vatten av god kvalitet. Även 
reservvattentäkter kan omfattas av skydd. 
 
I dagsläget har ungefär 75% av Vaxholms 
befolkning tillgång till kommunal 
vattenförsörjning via Roslagsvatten.  
Vaxholm försörjs med dricksvatten genom 
medlemskap i Kommunalförbundet 
Norrvatten. Dricksvattnet produceras vid 
Norrvattens vattenverk Görväln i Järfälla och 
har Mälaren som råvattentäkt. För 
reservvatten, det vill säga vatten som 
kommer från en annan källa/ledning än den 

som normalt levererar vattnet, har 
Norrvatten fyra grundvattenverk. 
 
Inom kommunen finns det inga enskilda 
vattentäkter.  
 
Översiktsplanens genomförande bedöms inte 
påverka dricksvattenförsörjningen negativt.  

3.7 MILJÖMÅL 

Sverige har antagit 16 nationella miljömål 
som visar vägen mot ett hållbart samhälle. 
Målen konkretiseras i 21 miljökvalitetsmål. 
För fysisk planering är framförallt miljömålet 
God bebyggd miljö vägledande. Hur vi bor och 
lever påverkar miljön på många sätt. Den 
kommunala översiktsplanen är ett avgörande 
verktyg för att skapa förutsättningar för ett 
hållbart samhälle.  
 
Enligt miljöbalken ska en 
miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 
beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål 
och annan miljöhänsyn beaktas i planen. 
Tillsammans med avgränsningen av MKB:n 
avgränsades även relevanta miljömål till de 
som är svarta nedan: 
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1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Rikt växt- och djurliv 

 
De förutsättningar för mark- och 
vattenanvändning som översiktsplanen 
innehåller bedöms inte vara väsentliga 
drivkrafter för miljömålen Bara naturlig 
försurning, Skyddande ozonskikt samt Säker 
strålmiljö. För dessa är framförallt nationella 
och internationella styrmedel av betydelse. 
Myllrande våtmarker och storslagen fjällmiljö 
är ej aktuella inom kommunen.  
 

En bedömning om hur översiktsplanen 
uppfyller Miljömålen finns i avsnitt 5.2. 

3.8 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i 5 kap 
MB. De beskriver lägsta godtagbara 
miljökvalitet inom ämnesområdena 
utomhusluft, omgivningsbuller och vatten. 
MKN omfattar dels gränsvärden som ej får 
över- eller underskridas, dels riktvärden som 
skall eftersträvas och ej bör överskridas. 
Miljökvalitetsnormerna med 
åtgärdsprogrammen fungerar som styrmedel 
för att styra i riktning mot de nationella 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna 
anger även en högsta acceptabel 
föroreningsnivå till skydd för människors 
hälsa och miljön.  
 
Kommunerna är skyldiga att i sin fysiska 
planering samt prövning enligt plan- och 
bygglagen agera så att miljökvalitetsnormerna 
kan följas. 
 
En bedömning av hur översiktsplanen 
uppfyller Miljökvalitetsnormerna finns i 
avsnitt 5.3.  
 

Vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten är 
bestämmelser om kvalitén på vatten i en 
vattenförekomst. Miljökvalitetsnormer finns 
beslutade för Sveriges fem vattendistrikt: 
Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, 
Södra Östersjön, och Västerhavet. 
Vattenförvaltningen och 
miljökvalitetsnormerna är en konsekvens av 
EU:s ramdirektiv för vatten som införlivats i 
svensk lagstiftning genom 
vattenförvaltningsförordningen. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt 
bindande styrmedel i miljöbalken. De anger 
uppsatta gränsvärden för störningar eller 
föroreningar som naturen eller människan 
bedöms kunna utsättas för utan att ta allt för 
stor skada.  
 
Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer 
krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt, 
till exempel ”god status 2021”. I vissa fall 
finns det skäl att acceptera en mindre sträng 
miljökvalitetsnorm i en vattenförekomst eller 
att tidpunkten för när god vattenstatus ska 
vara uppnådd skjuts fram. Det övergripande 
målet för vattenförvaltningen är att uppnå 
god vattenstatus till år 2021, eller senast till 
år 2027. Ett undantag från regeln är motiverat 
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om det är tekniskt omöjligt att eller orimligt 
dyrt att vidta de åtgärder som krävs för att nå 
god status till det angivna målet. Undantag 
kan också motiveras om det av naturliga skäl 
inte är möjligt för vattenmiljön att återhämta 
sig trots att åtgärder sätts in. För kustvattnen 
har en tidsfrist lämnats till 2021 då 
problematiken är särskilt komplicerad och 
bedöms inte kunna lösas inom en kortare 
tidsrymd. God status innebär god ekologisk 
och vattenkemisk status i alla inlands- och 
kustvatten. Det är kommunerna och 
myndigheter som har ansvarsskyldighet att 
följa miljökvalitetsnormer. 
 
Se avsnitt 4.3 Vatten för beskrivning av 
vattenförekomster och påverkan på 
miljökvalitetsnormer i avsnitt 5.3.  

Buller  
Kommuner med färre än 100 000 invånare 
omfattas inte av krav på åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller. Alla kommuner ska dock i 
sitt uppdrag verka för att begränsa buller med 
utgångspunkt från miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler.  
 
I Vaxholm finns inte heller några större vägar, 
järnvägar eller civila flygplatser som kräver 
åtgärdsprogram. 

Bullerpåverkan från trafiken på länsväg 274 
och övriga vägar inom kommunen är inte 
närmare utredd. Trafikverket hävdar normalt 
ett skyddsavstånd på 30 meter till sina vägar, 
vilket bör räcka för tillkommande bebyggelse 
men är problematiskt sett till dagens 
bebyggelse och dess närhet till vägen.  
Inom kommunen förekommer det idag utöver 
färjelägen inga verksamheter som bör orsaka 
buller som skulle kunna utgöra ett 
miljöproblem för intilliggande fastigheter. 
  
En ökad befolkningstillväxt skulle generera 

mer biltransporter och troligen mer 

nybyggnation som skulle öka lastbilstrafiken 

på öarna. Möjliga ställen som kan uppleva 

ökade bullernivåer är fastigheter i anslutning 

till färjelägen där trafik samlas.  
 

En utvecklad kollektivtrafik och bättre 

förutsättningar för gång- och cykelvägar 

skulle på sikt kunna minska den lokala 

användningen av bil. 

 

Vägbuller bör utredas i samband med 

detaljplaner som tas fram i närheten av väg 

274 som sträcker sig genom kommunen. Vid 

detaljplanering ska eventuellt buller från 

båtar och vägfärjor utredas, speciellt i 

områden som ligger i närheten av farleder.  

Luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och 
bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel 
och bens(a)pyren. Om det finns risk för att 
värdena överskrids ska åtgärder vidtas. 
 
Vaxholm stad ingår i Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund vilket är en plattform för 
luftkvalitetsarbetet där kommunerna 
samarbetar för att kartlägga luftmiljön och 
arbeta för bättre luft.  
 
Mätningar inom luftvårdsförbundet har 
genomförts och beräknats med 2015 års 
utsläpp. Mätningar visar att inga halter för 
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) 
överskrids på dygns- och årsmedelvärde.  
Luftkvaliteten i Vaxholm stad är god. 
 
En bedömning av luftkvaliteten och MKN för 
luft görs i kapitel 4.5.  
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 

KONSEKVENSER 

4.1 NATUR- OCH VATTENMILJÖ 

En stor framtida utmaning vad gäller natur 
och friluftsliv är att säkerställa kvantitet och 
kvalitet i den gröna och blå infrastrukturen. 
Ny bebyggelse ökar konkurrensen om 
markytor och grönytor, och i anslutning till 
tätorter är dessa känsliga för fragmentering. 
Vid förtätning riskerar kvantiteten av grönytor 
per invånare att minska vilket ställer större 
krav på höjd kvalitet, både ur ett ekologiskt 
och rekreativt perspektiv, på kvarvarande 
grönytor.  
 
Att säkerställa tillräcklig kvantitet och kvalitet 
på den gröna infrastrukturen har en 
avgörande betydelse för biologisk mångfald 
samt möjligheten att kunna förse kommunens 
invånare med de ekosystemtjänster som 
samhället är beroende av.  
 
Genom att skapa mångfunktionella ytor kan 
kommunen bidra till ett mer effektivt 
markutnyttjande utan att viktiga värden går 
förlorade. 
 

Vaxholms mest värdefulla naturmiljöer utgörs 
främst av Bogesundslandet, tätortsnära äldre 
skog, havet och den blå strukturen samt 
skyddad natur. 

4.1.1 NULÄGE 

Vaxholm är ett ölandskap med speciell natur 
och variationer i växtlighet och artrikedom. En 
del av öarna är mer karga med klippor och 
hag- och betesmarker medan andra utgörs av 
frodiga skogslandskap. I Vaxholm kan 
förändrad markanvändning, ofta kopplad till 
expanderande bebyggelse, innebära förlust av 
livsmiljöer, störning och obalans i ekosystem 
om inte hänsyn tas till den gröna 
infrastrukturen vid fysisk planering på såväl 
lokal som regional nivå. 
 
Vaxholms kommun har flertalet större 
naturområden, primärt återfinns dessa på 
Bogesund, Resarö och Rindö. Nuvarande 
översiktsplan tillåter utbyggnation inom norra 
Bogesund, dock ej inom området för 
naturreservat samt på Resarö och Rindö. 
 
Inom ramen för Vaxholms översiktsplan finns 
i nuläget två naturreservat, dessa är 
lokaliserade till större delar av Bogesund samt 

till ett mindre område på Kullö.  
 
Bogesundslandet 
Bogesundslandet är ett utpekat riksintresse 
för friluftsliv där större delar av Bogesund 
utgörs av naturreservat. Dammstakärret, se 
Figur 5, utgör ett Natura 2000-område inom 
naturreservatet och omfattas därmed av 
särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten enligt 4 kap. 8 §. Potentiella 
hot såsom skogsbruksåtgärder annat än i 
naturvårdsyfte, dräneringar, införsel av 
främmande arter och olika typer av 
exploatering är förbjudna eller kräver tillstånd 
av länsstyrelsen enligt föreskrifterna för 
naturreservatet.  
 
Inom hela Bogesundslandet råder även utökat 
strandskydd vilket är ett uttryck för områdets 
skyddsvärde. Naturreservatet är även 
förenligt med kommunens gällande 
översiktsplan, Vaxholm 2030. 
 
Bogesundslandet ingår även i ett större 
område av betydelse för hydrologisk 
forskning.  
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.  

Figur 6. Kartbild från artportalens artdatabank.  Figur 5. Naturtypskarta Dammstakärret, kartunderlag Länsstyrelsen 

434



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

28(80) 

Kullö Naturreservat  
Kullö Naturreservat instiftades kommunalt 
och har som främsta syfte att tillgodose 
behovet av områden för närrekreation. 
Reservatet syftar även till att bevara 
värdefulla livsmiljöer vilka tillkommit genom 
det gamla kulturlandskapet. Betesdjur inom 
området ser till att igenväxta ängar öppnas 
upp och bidrar till att återställa det historiska 
öppna landskapet. Inom Kullö Naturreservat 
finns dokumenterade nyckelbiotoper och 
rödlistade arter. Naturen i området växlar 
mellan hällmark, hagar och ängar. 
 
Skyddsvärda arter 
I Bilaga 1 redovisas resultatet av artuttaget 
från Artportalen i respektive område 
(artportalen 2020). Artuttaget gjordes för 
åren 2000–2020, se Figur 6. För fåglar har 
endast fynd med registrerade 
häckningsindikationer tagits med då dessa är 
mest relevanta fynd att ta hänsyn till. 
Artuttaget har begränsats till så kallade 
naturvårdsarter och delas in i kategorin växt 
eller djur. Arterna som redovisas visar på 
naturvärden och skyddsvärd natur samt att 
flera även behöver hanteras i ett juridiskt 
perspektiv genom att de är upptagna i 
Artskyddsförordningen. De arter som finns 

inrapporterade i Artportalen är en indikation 
på vilka arter som förekommer i närområdet 
och beroende på var exploateringen planeras 
kommer det sannolikt att krävas ytterligare 
inventeringar och utredningar. 
 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
arter som behöver uppmärksammas inom 
naturvården; arter som är extra skyddsvärda, 
antingen genom att själva vara av särskild vikt 
eller genom att peka på att områden 
eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett 
naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår 
rödlistade arter, fridlysta arter och sådana 
som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, 
signalarter (indikerar artrikedom), 
ansvarsarter (sådana som har en stor andel av 
sin population i Sverige), samt nyckelarter, 
arter som bär upp artsamhällen, 
(Artdatabanken 2020). 
 
Biotopskydd 
Biotopskyddsområden skiljer sig från andra 
skyddsformer som exempelvis naturreservat 
genom att det enbart är vissa biotoptyper 
som får skyddas. Det finns två olika former av 
biotopskyddsområde varav det ena är ett 
generellt skydd för vissa biotoptyper medan 

det andra är ett skydd för en särskild biotop 
enligt ett enskilt beslut. 
 
Skog 
Kommunen har en hög förekomst av äldre 
tallskogar och ädellövskogar vilket är utpekat 
som regionala ansvarsmiljöer.  
 
Bogesundslandets västra del har under lång 
tid upplåtits för skoglig forskning.  
 
Genom den stora variationen av olika trädslag 
som planterats utgör Bogesundslandet en 
genbank för skoglig forskning. Enligt 
riksdagsbeslut från 1947 ska denna genbank 
anläggas och bevaras för all framtid. 
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Stora delar av Rindö och Skarpö utgörs av 
hällmarkstallskog, blandskog och barrskog. 
Förekomsten av lövskog och framförallt 
ädellövskog är högre på Rindös sydöstra sida 
respektive Skarpös östra sida. Skyddsvärda 
miljöer är ädellövskog, fuktlövskog, 
sandtallskog, hällmarkstallskog, strandskog 
och brandskadad skog. Förekomsten av 
fuktlövskog och blötare sumpskogar med 
stort inslag av lövträd är särskilt skyddsvärda 
och bör värnas särskilt i framtida utveckling.  
 
Resarö är till stora delar skogbeklätt och 
domineras av blandskog.  Killingeskogen 
vilken utgör en stor del av öns skogsområden 
utgörs främst av barrskog med rikt inslag av 
lövträd och hasselbuskar.   
 
Sjöar, våtmarker och havsvikar  
De flesta sjöar och våtmarker inom Vaxholms 
stad återfinns på Bogesund, Resarö och 
Tynningö, se Figur 7.  
 
Resarö har två våtmarker som båda har höga 
värden för landskapet och för djur- och 
växtlivet. Överby våtmark håller idag på att 
växa igen till ett ogenomträngligt sälgkärr. 
Vegetationen här utgörs av fuktäng, kärr, 
buskmark och vass med en mindre öppen 

vattenyta i centrum. Det är en värdefull 
biotop för groddjur och fåglar.  
 
Resarö våtmark har tidigare haft en blandning 
av tät björk- och alskog men består idag helt 

av alskog (klibbal). Det finns inga så kallade 
socklar utvecklade kring alarnas stambaser, 
vilket indikerar att detta inte är en våtmark i 
egentlig mening utan snarare en aldunge på 

Figur 7 Kartbild från Vaxholms Blåplan 2017–2030. 
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strandnära, periodvis fuktig mark mer likt en 
sumpskog.  
 
Dammstakärret är ett Natura 2000-område. 
Sjön ligger i ett bergsområde omgivet av 
hällmarkstallskog på Bogesundslandet. 
Området består av en näringsfattig sjö med 
en öppen vattenspegel på 4,3 ha och 
naturtyper som småvatten, öppna svagt 
välvda mossar, fattiga och intermediära kärr 
(kärr som är fattiga på mineraler), gungflyn, 
hällmarkstallskog samt skogbevuxen myr.  
 
Vattenvegetation i sjön är sparsam. Runt sjön 
finns två områden av sumpskogskaraktär. I 
kärren finns ett källutflöde som ger området 
höga botaniska kvalitéer. Vattenområdet och 
omkringliggande kärr är en värdefull 
fågellokal. Fiskfaunan i sjön är okänd. 
Bevarandeplanen för ett Natura 2000-område 
anger vilka måI som ska uppnås i bevarandet 
av området och vilka bevarandeåtgärder som 
planeras. För Dammstakärret anges bland 
annat att arealen för de olika naturtyperna 
inte får minska, biotoperna inte får försämras 
samt att hydrologin och hydrokemin ska vara 
oförändrad. 
 

På Tynningö återfinns kommunens större 
sjöar, Stora Maren och Myrholmsmaren men 
även flertalet våtmarker. 
 
Vissa år händer det att syrerikt ytvatten från 
Saltsjön rinner in i Stora Maren genom 
Marenbäcken. Detta vatten lägger sig då på 
botten i Stora Maren, och ytvatten pressas in i 
Myrholmsmaren, som alltså inte får något 
tillskott av nytt vatten. Detta syrerika vatten 
gör att det läcker mindre fosfor från 
sjöbottnen. Fosfor blir då en begränsande 
faktor och vissa år växer knappt något sjögräs 
i Stora Maren. Det finns uppgifter om flera 
arter av fisk och musslor i sjöarna. 
 
I vattnet utgör grunda havsvikar en särskilt 
skyddsvärd miljö. Många arter, såväl växter 
som fiskar och fåglar, är under någon fas i sin 
livscykel beroende av denna miljö som värms 
upp snabbt på våren då tillgången på föda är 
god. Det är därför ytterst viktigt att värna om 
dessa miljöer och begränsa miljöpåverkan och 
exploatering. 
 
 

4.1.2 PÅVERKAN 

Planförslaget  
Naturmiljö  
Planförslaget kommer att medföra 
förändringar av befintliga grönområden.  De 
största utbyggnadsområdena är lokaliserade 
till Norra Bogesund samt delar av Resarö och 
Rindö. Inom samtliga omvandlingsområden 
och utbyggnadsområden som anges i 
översiktsplanen återfinns arter vilka bedöms 
som nära eller akut hotade. Det är av stor vikt 
att se sambanden i landskapet, hur olika 
miljöer påverkas av de förändringar som 
föreslås. För att bibehålla sin funktion och 
värde är det viktigt att det finns ett nätverk av 
angränsande områden, så kallade värde-
kärnor, sammanbundna av spridningszoner.  
 
Skog 
Översiktsplanen för Vaxholm förutsätter att 
skogsområden tas i anspråk, framförallt vid 
utbygganden av Norra Bogesund och på 
Resarö. Förutsättningarna för bevarande av 
värdefulla skogs- och trädmiljöer påverkas 
starkt både av skogsbruket och av 
bebyggelseexpansionen.  
 
Tätortsnära skogar har en särskilt stor 
betydelse för flera ekosystemtjänster, 
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exempelvis naturupplevelser, rekreation och 
klimatreglering och ska i möjligaste mån 
bevaras.  
  
Sjöar och våtmarker 
Planförslaget berör möjligen en våtmark på 
Resarö, där föreslaget utbyggnadsområde kan 
komma att medföra konsekvenser för arter 
vilka vistas i våtmarksområdet.   
 

Nollalternativet 
För nollalternativet återges Norra Bogesund 
som utvecklingsområde på lång sikt samt 
delar av Resarö och Rindö. För omvandlingen 
kommer viktiga skogs- och naturområden tas i 
anspråk vilket medför negativa konsekvenser 
för redan hotade arter.  

4.1.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  
Områden med höga naturvärden som har 
formellt skydd så som naturreservat, Natura 
2000-område och biotopskydd bedöms 
påverkas indirekt till följd av föreslagen 
översiktsplan. Effekterna av detta bedöms 
dock som obetydliga till små. Däremot 
innebär översiktsplanen att vissa värdefulla 
naturområden och skogsmiljöer kommer att 

tas i anspråk vilket bedöms få negativa 
effekter för redan hotade arter.  
 
I Vaxholm kan förändrad markanvändning 
kopplad till expanderande bebyggelse 
innebära förlust av livsmiljöer, störning och 
obalans i ekosystem om inte hänsyn tas till 
den gröna infrastrukturen vid fysisk planering 
på såväl lokal som regional nivå. 
 
Planförslaget förväntas ge påverkan på 
naturområden såväl direkt som indirekt 
genom artsamband och 
spridningsmöjligheter. Bedömningen är att 
översiktsplanen generellt omfattar 
naturområden med mindre värden vilket 
medför att risken för stora konsekvenser 
minskar vid genomförandet. Vid bedömning 
med avseende på naturvärden förväntas 
planförslaget i relation till nollalternativet få 
liten negativ konsekvens då såväl planförslag 
som nollalternativ i stor utsträckning 
behandlar samma utbyggnadsområden och 
förväntas påverka likvärdiga naturområden.  
 

Nollalternativet 
Aktuella utvecklingsområden kommer att ta 
mark och naturmiljö i anspråk och bedöms ge 
små till måttligt konsekvenser på den 

biologiska mångfalden. Samspelet mellan 
arter inom naturreservatet på Bogesund och 
den del vilken avses bebyggas kommer att 
försvåras i och med gällande översiktsplan, 
detsamma gäller generellt för sambanden 
mellan områden vilka spelar en stor roll för 
arters fortplantning och överlevnad. 
Nollalternativet bedöms ge små till måttliga 
konsekvenser på naturreservat och Natura 
2000-området.  

4.1.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Generellt är kunskapen kring arter 
och biotoper begränsad och delvis 
bristfällig. För områden där värdefulla 
naturmiljöer planeras att tas i anspråk 
är det nödvändigt med ytterligare 
utredningar för att titta på arter och 
livsmiljöer specifikt men också utreda 
de ekologiska sambanden i 
landskapet. 

 

• Arbetet med att ta fram en grönplan 
för Vaxholm stad kan komma att ge 
svar på en del av de frågeställningar 
som inte kunnat besvaras i detta 
skede.  

 

438



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

32(80) 

• Genomföra en analys av öppna 
gräsmarker samt eventuellt 
övergripande NVI, analys av 
spridningssamband som en 
uppföljning av den nu relativt 
inaktuella ängs- och 
betesmarksinventeringen.  
 

• Genomföra en analys av samband för 
pollinatörer där både öppna och 
urbana miljöer ingår. 
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4.2 KULTURMILJÖ 

Kulturmiljö är ett av flera allmänna intressen 
som ska hanteras i den kommunala 
planeringen. I arbetet med en översiktsplan 
ska, liksom vid all planläggning, hänsyn tas till 
stads- och landskapsbilden liksom platsens 
natur- och kulturvärden. Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer ska skyddas och kommunen ska 
redovisa i översiktsplanen, hur kommunen 
avser att ta hänsyn till områden av 
riksintresse i den fysiska planeringen.  
 
Bevarande och utveckling av 
kulturmiljövärden regleras av följande lagar 
och förordningar: 
 

• Plan- och bygglagen 

• Miljöbalken 

• Kulturmiljölagen 

• Förordning om Statliga 
byggnadsminnen 

4.2.1 NULÄGE 

Vaxholm har en rik historia, vilket avspeglas i 
den fysiska miljön. Inom kommunen finns i 
huvudsak tre tydliga parallella berättelser, 
skärgårdsliv, småstadsliv och militär närvaro. 
Dessa berättelser har präglat och präglar 
kommunens utveckling. De kulturmiljövärden 

Figur 8. Kulturmiljövärden inom kommunen. För området av Riksintresse för kulturmiljövården, se karta 
på s. 15. 
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som är kopplade till dessa berättelser är även 
bärande för kommunens enda område av 
riksintresse för kulturmiljövården, Norra Boo-
Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet [AB 51, 58].  
 
I översiktsplanen redogörs för de statliga och 
enskilda byggnadsminnena, kyrkliga 
kulturminnen, fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar som finns inom 
kommunen. Vidare redogörs för kommunalt 
utpekade kulturmiljöer, se Figur 8. 
Redogörelsen baseras inte på något 
kommunövergripande kulturmiljöprogram 
eller någon strategi för bevarande och 
utveckling av kommunens kulturmiljöer.  
Det finns enligt översiktsplanen, dock en 
intern kartläggning av så kallade 
kulturreservat och andra typer av skydd för 
kulturmiljö i befintliga detaljplaner.  
 
För östra Vaxön finns ett bevarandeprogram 
från år 1979 och kulturmiljöutredningar som 
utgjort underlag för detaljplaner inom 
centralorten, se Figur 9. 
 
En landskapsanalys har även gjorts för 
Tynningö, Kulturmiljöunderlag och 
landskapsanalys Tynningö, Vaxholms stad, år 
2020. Här redovisas bland annat öns 

kulturhistoriska värden och 
bebyggelsekaraktärer. 
 
I kommunens ställningstagande för 
kulturmiljövärden ska hänsyn tas till befintliga 
kulturmiljövärden vid förtätning eller tillägg 
och ändringar av befintlig bebyggelse, vägnät, 
trädgårdar med mera inom äldre 
bebyggelseområden. Kunskap om 
kulturmiljöer ska enligt översiktsplanen 

sammanställas i utredningar inom 
prioriterade bebyggelseområden i samband 
med detaljplaneläggning. 
 
Utformning och gestaltning i kulturhistoriska 
miljöer, ska främst styras genom 
bestämmelser i detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. Utveckling och 
planering inom riksintresset ska enligt 
kommunen ske på ett varsamt sätt, med 

Figur 9. Bevarandeprogram för Vaxholms stad. 

Figur 10. Bevarandeplan för Vaxön.  
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hänsyn till de värden som beskrivs i 
riksintresset. 
 
Enligt planförslaget avser kommunen att 
fortsätta verka för och underlätta bevarandet, 
tillgängliggörandet och utvecklingen av 
byggnadsminnen och kulturmiljöer i 
kommunen. 

4.2.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Kulturmiljövärden hanteras inom ramen för 
utvecklingsinriktningen för Bebyggelse. I 
ställningstagande för utbyggnadsområden är 
det främst två typer av områden för 
förändring av bebyggelse som lyfts fram. Den 
ena är fritidshusområden som planeras för 
omvandling, främst på västra Rindö och 
Tynningö. Den andra typen rör förtätning i 
anslutning till centralort, i ställningstagande 
för kommundelscentrum på östra Vaxön, 
Resarö mitt och Rindö hamn.  
 
I ställningstagande för större besöksmål 
redogörs för de fyra mest välbesökta 
platserna inom kommunen. 
 
 
 

Tynningö 
Enligt översiktsplanen är Tynningös strandbild 
betydelsefull för denna del av skärgården. Ön 
innehar höga kulturvärden, med dess 
traditionella skärgårdsbebyggelse. Norra ön 
ingår i riksintresse för kulturmiljövården. 
Enligt Kulturmiljö- och landskapsanalysen 
(SWECO 2020) innehar ön i dess helhet höga 
kulturvärden. Hela Tynningö, med undantag 
för den del som ligger inom riksintresset, 
pekas ut som ett av kommunens 
utvecklingsområden för omvandling av 
fritidshusområden. Kulturvärden riskerar att 
gå förlorade i samband med att antal 
permanentboende ökar på ön, med krav och 
behov av mer fullvärdig service som följd. 
 
Rindö och Skarpö 
Rindö hamn på östra sidan av ön, pekas ut 
som utvecklingsområde för 
kommundelscentrum. Västra Rindö planeras 
för ny bebyggelse. Ön innehar höga 
kulturvärden, med dess traditionella 
skärgårdsbebyggelse. På Rindö ligger Oskar-
Fredriksborgs fästning och Rindö redutt. 
Byggnaderna är statliga byggnadsminnen. 
Oskar-Fredriksborgs fästning ingår i en serie 
av äldre befästningar, som kan sägas börja 

med uppförandet av Fredriksborgs 
tornbefästning år 1726–33.  
 
Hela Skarpö och västra respektive östra Rindö 
ligger inom riksintresset för 
kulturmiljövården. Kulturvärden riskerar att 
gå förlorade i samband med en högre andel 
permanentboende på ön, med krav och 
behov av mer fullvärdig service. 
 
Östra Vaxön 
Enligt översiktsplanen är stadsmiljön på 
Vaxön kulturhistoriskt intressant, med smala 
gator, militärhistoriska lämningar, närhet till 
vattnet och inslag av natur. I 
ställningstagande för centralorten avser 
kommunen att stärka Vaxön som centralort, 
genom utveckling med blandad bebyggelse, 
ett mer varierat näringsliv, förbättrade 
kommunikationer och stärkta parkmiljöer.  
Kulturvärden riskerar påverkas och gå 
förlorade då avvägning kommer att ske 
mellan andra intressen än kulturmiljö, i 
samband med ny bebyggelse. 
 
Östra delen av Vaxön ligger inom riksintresset 
för kulturmiljövården. För den delen finns ett 
bevarandeprogram från år 1979. 
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Bevarandeprogrammet är dock så gammalt 
att det snarare kan ses som ett historiskt 
dokument och har spelat ut sin roll som 
planeringsunderlag. Enligt planförslaget har 
kommunen tagit ett beslut om ett nytt 
kulturmiljöprogram för stadsbebyggelsen på 
Vaxön, vilket är positivt. 
 
Resarö Mitt 
På ön finns värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer, funktioner och 
kulturlandskap. Mitt på ön finns utbud av 
service och handel samt kyrka och skola. Här 
finns det, enligt planen, goda förutsättningar 
att skapa ett kommundelscentrum. På ön 
finns Ytterby gruva som lyfts fram som ett av 
kommunens största besöksmål och Engarn 
som enligt kommunen är av särskilt 
kulturhistoriskt värde avseende bebyggelse- 
och odlingsmönster. Kulturvärden riskerar att 
gå förlorade i samband med att ett 
kommundelscenter förväntas dra till sig nya 
invånare, vilket också är en förutsättning för 
centrets överlevnad. 
 
Norra Bogesundslandet  
Den norra delen av Bogesundslandet pekas ut 
som ett område för omvandling och 
förtätning. Här finns ett antal förhistoriska 

lämningar, vilket talar för att området har 
lång bebyggelsekontinuitet. Någon 
dokumentation av områdets kulturmiljöer 
finns dock ännu inte framtagen. Okunskap om 
områdets kulturvärden kan komma att 
medföra att kommunens utvecklingsinriktning 
leder till att höga kulturvärden kan gå 
förlorade. 
 
Besöksmål 
I ställningstagandet Större besöksmål finns 
Vaxholms stadskärna, Vaxholms kastell, 
Ytterby gruva och Bogesunds slott 
omnämnda. För Ytterby gruva anser 
kommunen att det finns ett behov av vidare 
studier för en framtida utveckling av platsen 
som besöksmål.  
 
Bogesunds slott anses ha potential som ett 
besöksmål året runt. Enligt ställningstagandet 
för Stora besöksmål ska byggnader och 
områden med kulturhistoriskt värde beaktas 
som en av kommunens viktiga tillgångar, 
vilket är positivt för kulturmiljön. Det är 
positivt att kommunen avser att utveckla de 
besöksmål som finns inom kommunen. 
 

Nollalternativet 
Vaxön förstärks som kommunens tyngdpunkt 
för bostäder, arbetsplatser och service. 
Utvecklingen avser att öka Vaxholms 
attraktivitet bland annat som besöksmål, 
vilket kan tolkas som att man avser ta hänsyn 
till stadens kulturhistoriska karaktär. Östra 
Vaxön ligger inom ett riksintresseområde. Det 
saknas vägledning om kulturvärdena inom 
riksintresset ska bevaras på Vaxön, vilket är 
negativt för kulturvärdena. Beslut om ett 
kulturmiljöprogram har dock tagits i 
kommunfullmäktige, vilket är positivt för 
kulturvärdena.  
 
Södra Resarö föreslås som utredningsområde, 
för bostäder, verksamheter och kommunal 
service. Även området och trafikplatsen vid 
Engarn kommer att studeras. Det saknas 
kunskap om kulturvärden på ön. Den 
planerade utvecklingen riskerar att påverka 
befintliga kulturvärden negativt. 
 
Delar av västra Rindö som ligger inom 
riksintresset, föreslås som utredningsområde 
för bebyggelse. I planeringen kommer bland 
annat kulturmiljö och det statliga 
byggnadsminnet Rindö redutt, beaktas. Det är 
positivt för kulturvärdena.  
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Den norra delen av Bogesund pekas ut som 
utredningsområde för annan 
markanvändning, på lång sikt. I området 
saknas kunskap om befintliga kulturvärden, 
vilket är negativt för kulturvärdena. 
 
Områden med närhet till samhällsservice och 
infrastruktur prioriteras för omvandling. 
Rindö, Skarpö och Resarö anses som lämpliga 
för ändamålet. Stora delar av dessa öar ligger 
inom riksintresset. Det saknas kunskap om 
kulturvärden på öarna. Den planerade 
omvandlingen riskerar att påverka befintliga 
kulturvärden negativt.  

4.2.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Det finns inget kommuntäckande 
kulturmiljöprogram, med en redovisning av 
kommunens kulturmiljöer och en samlad 
strategi för hur kulturmiljövärden i den 
kommunala planeringen ska hanteras, vare 
sig i kommunen som helhet eller specifikt för 
de områden som pekas ut som 
utbyggnadsområden i översiktsplanen. 
Kommunen avser heller inte att ta fram något 
sådant underlag. Idag finns 
kulturmiljöunderlag för ett antal områden 

som tagits fram inför exploatering. Någon 
sammanställning finns dock inte. 
 
Att kommunen beslutat att först i samband 
med detaljplanearbete ta fram 
kulturmiljöunderlag, riskerar att medföra att 
ställningstaganden om kulturmiljövärden 
kommer för sent och därmed inte blir en 
planeringsförutsättning. Att kulturvärden går 
förlorade kan leda till att kommunens 
kulturhistoria blir svårare att avläsa i den 
fysiska miljön. 
 
I väntan på detaljplaneläggning av områden 
avser kommunen att upprätta 
områdesbestämmelser för områden med 
höga kulturmiljövärden, vilket är positivt. I 
dessa områden finns det bättre 
förutsättningar att tillvarata befintliga 
kulturmiljövärden 
 
I hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap 
(MB), ställs krav på att mark och vatten 
används för det eller de ändamål som de är 
bäst lämpade för. Översiktsplanen saknar en 
strategi för hur riksintressena ska hanteras i 
den fysiska planeringen. Att inte på förhand 
känna till platsens förutsättningar, kan 
medföra osäkerhet i planeringen och att höga 

kulturvärden som utgör en del av uttrycket 
för riksintresset kan leda till krav på omtag 
eller helt stoppar byggprojekt, på grund av att 
projekten påtagligt skadar riksintresset. 
 
Avsaknaden av strategier för bevarande och 
utveckling av kulturmiljövärden i kommunen 
och för hanteringen av riksintresset för 
kulturmiljövården, riskerar att medföra 
mycket stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljövärden. Att planen saknar en 
redogörelse för hur kommunen förhåller sig 
till riksintresset i sin planering av mark- och 
vattenområden, innebär att översiktsplanen 
inte uppnår sitt syfte avseende hanteringen 
av riksintressen. 
 
Tynningö 
Med undantag för den del som ligger inom 
riksintresset, är hela ön utpekad som 
utvecklingsområde för omvandling av 
fritidshus. Såvida hänsyn tas till de 
kulturmiljövärden som identifierats i 
Kulturmiljö- och landskapsanalysen (SWECO 
2020), bedöms planen ge små negativa 
konsekvenser för kulturmiljövärdena på 
Tynningö.   
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Rindö och Skarpö 
Västra respektive östra Rindö och hela Skarpö 
ligger inom riksintresset. Öarna saknar en 
heltäckande inventering av 
kulturmiljövärdena. Översiktsplanens 
genomförande riskerar att ge stora 
konsekvenser på de två öarnas 
kulturmiljövärden, vilket kan leda till att 
riksintresset påtagligt skadas.  
 
Östra Vaxön 
Östra Vaxön ingår i riksintresset. 
Bevarandeprogrammet för stadsmiljön är från 
år 1979 och kan inte längre användas som 
vägledning i den fysiska planeringen. Det finns 
dock ett politiskt beslut om att revidera 
programmet, vilket skulle ge positiva 
konsekvenser för kulturmiljövärden. 
 
Av översiktsplanens ställningstaganden för 
centralorten framgår dock inte att man avser 
att ta hänsyn till kulturmiljövärden i den 
fortsatta planeringen, vilket riskerar att ge 
stora negativa konsekvenser för kulturmiljön, 
vilket kan leda till att riksintresset påtagligt 
skadas. 
Resarö Mitt 
Den framtida planeringen för Resarö är att 
den ska utvecklas till kommundelscentrum. 

De två utpekade kulturmiljöerna Engarn och 
Ytterby gruva, ligger inte i anslutning till den 
del av ön som planeras för 
kommundelscentrum. Öns kulturvärden är 
ännu inte kända.  Under förutsättning att det 
inte finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
på öns mitt, får den avsedda utvecklingen 
inga eller små konsekvenser för kulturmiljön. 
Bogesundslandet 
Den norra delen av Bogesundslandet har en 
lång bebyggelsekontinuitet, med 
utgångspunkt från fornlämningsbilden. 
Områdets kulturvärden är ännu inte kända. 
På grund av okunskap om befintliga 
kulturvärden riskerar de att gå förlorade, 
vilket medför stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön.  
 
Besöksmål 
Enligt ställningstagandet för Stora besöksmål 
ska byggnader och områden med 
kulturhistoriskt värde beaktas som en av 
kommunens viktiga tillgångar, vilket är 
positivt för kulturmiljön, vilket ger positiva 
konsekvenser för kulturmiljö. 
 
Sammantagen bedömning 
Det saknas en strategi eller redogörelse för 
hur kommunen avser att hantera riksintresset 

för kulturmiljö i den fysiska planeringen, vilket 
medför att identifierade kulturmiljövärden 
som utgör uttrycken för riksintresset riskerar 
att påtagligt skadas. Översiktsplanen 
förväntas att ge stora negativa konsekvenser 
för kulturmiljövärdena i kommunen.  
Det saknas ett kommuntäckande 
kulturmiljöprogram. Kommunen avser att lösa 
detta med att ta fram områdesbestämmelser 
för områden med höga kulturmiljövärden i 
väntan på detaljplan. Hanteringen av 
kulturmiljövärden riskerar att enskilda 
byggnader och miljöer successivt förändras 
eller försvinner, på grund av okunskap. Det 
förväntas att ge måttliga negativa 
konsekvenser för kulturmiljövärdena i 
kommunen. 

Nollalternativet 
Flera av de föreslagna utvecklingsområdena 
för omvandling och ny bebyggelse ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården. Några 
kunskapsunderlag avseende kulturvärden 
finns inte framtagna för något av områdena.  
 
Det är endast på Rindö man uttryckligen avser 
att beakta kulturmiljön och det statliga 
byggnadsminnet Rindö redutt. 
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Att de utvecklingsområden som ligger inom 
riksintresseområdena för kulturmiljövården, 
avses att utredas innan de pekas ut som 
utvecklingsområden är positivt, under 
förutsättning att det tas fram ett 
kunskapsunderlag för hur befintliga 
kulturmiljövärden ska hanteras. Om ett 
sådant kunskapsunderlag tas fram, bedöms 
nollalternativet att ge små negativa 
konsekvenser på riksintresset för 
kulturmiljövården.    

4.2.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Av en översiktsplan ska framgå 
kommunens syn på hur de allmänna 
intressena, bland annat 
kulturmiljövärden, ska tillvaratas. 
Detta bör redogöras i 
översiktsplanen. 

 

• Enligt Plan- och bygglagen 3 kap 8 § 
ska det anges i en översiktsplan hur 
kommunen anser att bland annat 
kulturmiljövårdens riksintressen ska 
tillgodotas. En strategi för detta bör 
tas fram inom ramen för Vaxholms 
kommuns översiktsplanearbetet. 

 

• Översiktsplanen saknar en strategi för 
hur kommunens kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, objekt och 
miljöer ska hanteras och hur 
riksintresset i kommunens 
ställningstagande som mynnat ut i en 
rad planeringsstrategier som kan 
bidra till att nå målen för Agenda 
2030, finns åtminstone två, Attraktiv 
del av Stockholmsregionen och Trygg 
levande småstad där kulturmiljö är en 
viktig drivkraft för kommunen. Denna 
aspekt bör läggas till. 

 

• Genomföra vidare utredningar för en 
framtida utveckling av Ytterby gruva 
som besöksmål avseende 
tillgänglighet, kulturmiljö och 
naturvärden. 

 

• Kommunen bör ta fram ett 
kommunalt kulturmiljöprogram för 
hela kommunen som innehåller 
utpekade kulturhistoriska miljöer, 
vilka representerar och berättar om 
kommunens historiska utveckling 
samt en strategi för hur kommunen 
avser att bevara och utveckla dessa 
miljöer. 
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4.3 VATTEN 

Vaxholms kommun är omringad av vatten. 
Vatten är en värdefull resurs som måste 
hanteras med varsamhet och under 
beaktande av övergripande mål och relevant 
lagstiftning. 

4.3.1 NULÄGE 

Kust och hav 
Vaxholms kommun är präglad av skärgården 
och havet genom sitt havsnära läge och de 
många öarna som ingår i kommunen. Kring 
öarna finns gott om havsvikar och fjärdar som 
har stor betydelse för växter och djur samt för 
friluftsliv och rekreation. Havet är också 
viktigt för transporterna till och från 
kommunen.  Ett flertal av havsvikarna är 
grunda och utpekade som särskilt 
skyddsvärda i länet. Idag är tyvärr många av 
dessa havs- och kustmiljöer märkbart 
påverkade fysiskt av fragmentering, 
övergödning och miljögifter. 
 
I en naturvärdesbedömning av Vaxholms 
kustvatten från år 2014 angavs att de högsta 
naturvärdena generellt finns i kommunens 
västra del längs med Bogesunds kust.   
 

I östra delen av kommunen är stränderna 
brantare vilket naturligt medför färre 
vegetationsbevuxna grundområden samtidigt 
som kusten till stor del är påverkad av 
exploatering.  
 
Stora delar av kuststräckan längs med Resarö, 
Rindö, Vaxön och Tynningö präglas av 
bebyggelse, båtplatser och båtbryggor. Tio 
kommunala badplatser finns lokaliserade på 
Vaxön, Resarö, Rindö, Bogesund och 
Tynningö. 
 
Genom turismen och kommunens havsnära 
lägen är båttrafiken omfattande inom 
kommunen och antalet båtplatser behöver 
utökas, både i anslutning till tomter och vid 
allmänna platser. Sjöfarten är viktig för 
permanent- och fritidsboende samt turister. 
Den är även viktig för godshantering. 
 
Våtmarker, sjöar och vattendrag 
Våtmarker är skyddsvärd naturtyp som utgör 
viktiga livsmiljöer för en mängd arter som är 
beroende av tillgång och närhet till vatten. De 
har även en viktig uppgift för naturlig 
fastläggning av föroreningar, upptag av 
näringsämnen och fördröjning av vatten.  
 

Våtmarker finns på alla de större öarna i 
kommunen. Exempel är Resarö och Överby 
våtmark på Resarö, Eriksömaren på Vaxö 
samt de större våtmarkerna på Tynningö och 
centrala Rindö. På Bogesund finns det 
förutom Natura 2000-området 
Dammstakärret även ett geologiskt utpekat 
objekt av särskilt intresse i form av Stora 
Blåbärsmossen. 
 
Endast ett fåtal vattendrag och sjöar finns 
inom kommunen. 
 
Grundvatten 
Inga grundvattenförekomster finns inom 
kommunen. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Vaxholm kommun tillhör Norra Östersjöns 
vattendistrikt och har 14 vattenförekomster, 
se Tabell 2 och karta i Figur 7. Alla utom 
Dammstakärret tillhör kategori kustvatten. 
Dammstakärret utgörs av en sjö och ligger 
inom Bogesundslandets naturreservat. 
Samtliga vattenförekomster har fastställda 
miljökvalitetsnormer.  
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Ekologisk status 
Kustvattnen har generellt problem med 
övergödning från reningsverk, enskilda 
avlopp, jordbruk med mera. Den ekologiska 
statusen är otillfredsställande eller måttlig i 
de flesta vattenförekomster på grund av 
detta. Man kan även se att sjöfart samt 
friluftsliv och turism påverkar möjligheten till 
spridning och fria passager för djur, växter, 
sediment och organiskt material i vattnen. 
Dammstakärret bedöms ha god ekologisk 
status. 
 
Kemisk status 
Med undantag av kvicksilver och PBDE (se 
faktaruta nedan) uppnår flera av kommunens 
vattenförekomster god kemisk status men i 
vissa vattenförekomster påverkar miljögifter 
klassningen negativt. I vattenförekomsterna 
Askrikefjärden, Torsbyfjärden, Stora Värtan 
och Trälhavet finns tributyltennföreningar 
(TBT) i sediment i halter över gränsvärden. I 
Askrikefjärden har även halter över 
gränsvärdet av antracen analyserats i 
sediment. I förslag till ny miljökvalitetsnorm 
för förvaltningscykel 2017–2021 finns 
problem med TBT även i Överbyfjärden, 
Säbyvik och Solöfjärden. TBT sprids 
framförallt via båtbottenfärger. Antracen 

bildas vid ofullständig förbränning och 
sprids främst via luft. Enligt förslag till ny 
miljökvalitetsnorm för 2017-2021 
överskrids även gränsvärdet för PFOS i 
ytvatten i Torsbyfjärden och Stora Värtan. 

Några av vattenförekomsterna ligger inom 
eller omger det skyddsvärda området för 
Bogesunds naturreservat eller riksintresse för 
det rörliga friluftslivet Bogesund, såsom  
Tallaröfjärden, Vaxholmsfjärden, 
Askrikefjärden, Stora Värtan och Säbyvik samt 
Dammstaskärret. 

Trälhavet, Torsbyfjärden och Solöfjärden 
ligger delvis inom område för riksintresset 
Kustområdena och skärgården i Stockholms 
län.  
 
Genom att huvuddelen av 
vattenförekomsterna utgörs av kustvatten 
gränsar de till eller är gemensamma med 
andra kommuner. Åtgärder och påverkan i 

Tabell 2. Vattenförekomster och statusklassning enligt senaste 
beslutad miljökvalitetsnorm för förvaltningscykel 2010-2016. 

Kvicksilver och PBDE 
När det gäller statusen för kvicksilver 
och PBDE (Polybromerade 
difenyletrar) så har Havs- och vatten-
myndigheten utifrån en nationell 
analys gjort en bedömning att 
gränsvärdena för kvicksilver och PBDE 
överskrids i Sveriges alla 
vattenförekomster. Orsaken till detta 
är långväga atmosfärisk deposition av 
kvicksilver och PBDE till mark och 
vatten vilket resulterat i en belastning 
av dessa ämnen så att halterna i 
vatten överskrider sina respektive 
gränsvärden. Detta gäller även för 
Vaxholms vattenförekomster. 
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vattenförekomsterna får därmed betydelse 
utanför den egna kommungränsen. 
 
Dagvatten 
Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, smält- 
eller spolvatten samt tillfälligt framträngande 
grundvatten som avrinner från hårdgjorda 
ytor och genomsläpplig mark via diken eller 
ledningar till recipienter. 
 
Allmän dagvattenhantering finns i första hand 
på Vaxön och i vissa mindre områden på 
Kullön, Resarö och Rindö. Det finns inga 
anlagda reningsanläggningar för dagvatten 
inom kommunen men flera kärr och marar 
(avsnörda havsvikar) fungerar som 
sedimenteringsanläggningar innan dagvattnet 
når Östersjön.  
 
I mindre centrala delar i kommunen leds 
huvuddelen av dagvattnet från vägar och 
bostäder till diken och vidare ut i Östersjön. 
Genom avrinningen via diken sker viss 
fastläggning av föroreningar. 
 
Enligt en dagvattenanalys på Vaxön (Tyréns 
2012, rev. 2015) står centrumytorna på 
Vaxöns östra del med vägar, bebyggelse och 
övriga hårdgjorda ytor för cirka 60 till 70 

procent av de totala utsläppen från Vaxön. 
Det visar att en koncentration av reningen till 
dessa ytor skulle ge en stor effekt på 
utsläppsminskningen. 
 
Dagvatten beskrivs och hanteras vidare i 
Vaxholms stads dagvattenstrategi 2019.  
 
Vatten och avlopp 
Blynäs avloppsreningsverk har idag tillstånd 
att ta emot avloppsvatten motsvarande 8 000 
personekvivalenter. Kapaciteten i 
reningsverket närmar sig sitt tak och kommer 
att överskridas inom de närmaste åren om de 
områden som enligt vattentjänstlagen har 
rätt till allmänt VA ska kunna anslutas.  
 
För att lösa kapacitetsbristen för kommunens 
avloppsvattenrening har flera alternativ 
studerats och utvärderats; en utbyggnad av 
Blynäs avloppsreningsverk, anslutning av 
Blynäs och Margretelunds reningsverk 
(Österåker) till Käppalaverket på Lidingö samt 
utbyggnad av ett gemensamt 
avloppsreningsverk för Österåker och 
Vaxholm i Österåkers kommun.  
 
Utgångspunkten har varit att hitta en lösning 
som klarar av all kommande 

samhällsutveckling fram till år 2050, inklusive 
anslutning av befintliga områden som idag 
har rätt till men saknar allmänt VA. Det tredje 
alternativet, ett gemensamt 
avloppsreningsverk för Österåkers och 
Vaxholms kommuner i Margretelund, 
Österåker, har bedömts vara det mest 
lämpliga alternativet. Ett beslut om detta togs 
i fullmäktige i juni 2020. 
 
Till skillnad från alternativet att bygga ut 
Blynäs skulle ett gemensamt verk i Österåker 
innebära att kapacitetsfrågan är löst för en 
lång tid framöver. En anslutning till 
Käppalaverket har bedömts bli svår med 
anledning av Käppalaförbundets nya hårdare 
tillståndskrav.  
 
Om projektet får tillstånd och kan genomföras 
kommer Blynäs avloppsreningsverk att läggas 
ner och ersättas av en pumpstation som leder 
vattnet via sjöledningar till Margretelund. 
 
Även Vaxholms mindre avloppsreningsverk 
planeras på kort eller lång sikt att läggas ner 
och kopplas om till det nya 
avloppsreningsverket.  
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Inga definitiva beslut har tagits om tidplanen 
för respektive reningsverks nedläggning. En 
lösning med ett gemensamt 
avloppsreningsverk i Österåker förutsätter att 
tillstånd enligt miljöbalken kan erhållas. 

4.3.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Planförslaget medger en ökad utveckling och 
bebyggelse framför allt i anslutning till redan 
befintlig centrumbebyggelse och infrastruktur 
på Vaxön, Resarö och Rindö. Ny 
bostadsbebyggelse på naturmark föreslås på 
Resarö, Rindö och norra Bogesundslandet. 
Planerna för Rindö är en utveckling mot 
huvudsakligen åretruntboende. I övrigt förblir 
bebyggelsen relativt utspridd inom 
kommunen där en stor andel av kommunens 
öar är bebyggda med fritidshus. 
Utbyggnaden innebär bland annat mer 
hårdgjorda ytor med ökad dagvattenavrinning 
och fler anslutningar till vatten- och 
avloppsnätet. 
 
Kollektivtrafiken per båt ska utvecklas och 
samordnas regionalt för att öka möjligheten 
till arbetspendling året runt för boende och 
verksamma i skärgården. Kapaciteten på 
Vaxholmsleden ska säkerställas genom att 

etablera ytterligare ett färjeläge på västra 
Rindö. 
 
I planförslaget kommer fortfarande 
intentionerna enligt kommunens gällande 
blåplan och dagvattenstrategi att följas. I 
blåplanen finns en strategi för kommunens 
utveckling kring frågor som gäller havs- och 
vattenmiljöer med bland annat förslag till 
åtgärder för att förbättra statusen i 
kommunens vattenförekomster. I 
dagvattenstrategin visas bland annat förslag 
till förbättringsåtgärder för dagvatten så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås 
2027. Det är således viktiga dokument i 
arbetet med att uppnå fastställda och 
kommande miljökvalitetsnormer. 
 
Nollalternativet 
Även i nollalternativet kommer intentionerna 
enligt blåplanen och dagvattenstrategin att 
gälla. Utvecklingstakten när det gäller ny 
bebyggelse blir mindre och mer koncentrerad 
till centrala delar av Vaxön jämfört med 
planförslaget. 
 
Befintligt reningsverks kapacitet för att ta 
emot avloppsvatten är snart slut vilket 
innebär att en anslutning av fler enskilda 

befintliga avlopp och anslutning av fler nya 
hushåll inte är möjligt. Detta gör det svårt att 
påverka miljökvalitetsnormerna om en 
förbättrad ekologisk status. 
Avloppsreningskapaciteten måste öka även i 
nollalternativet då kapaciteten inte kommer 
att räcka till för befintlig bebyggelse. 
Samarbetet med ett nytt avloppsreningsverk i 
Österåker gäller även nollalternativet. 

4.3.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Planförslaget medger en ökad 
bebyggelseutveckling som medför en ökad 
belastning på avloppsreningsverk och enskilda 
avlopp. Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket 
kan medföra problem med översvämning och 
en snabbare avrinning om inte 
dagvattennätet dimensioneras för de nya 
förutsättningarna, särskilt i tätortsbebyggelse 
där det finns ont om naturmark att leda 
dagvattnet till. Vid en snabbare avrinning 
hinner inte partiklar och föroreningar 
sedimentera och fångas upp innan det når 
havet. En ökande befolkning ger upphov till 
ett ökat transportarbete och en högre 
föroreningsgrad i vägdagvattnet. Mer 
avlopps- och dagvatten kommer att belasta 
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vattenförekomster som redan idag har 
problem med övergödning och föroreningar. 
 
Under förutsättning att tillstånd ges till ett 
nytt avloppsreningsverk i Österåker fås en 
effektivare reningsgrad på avloppsvattnet och 
ökad möjlighet till anslutning av undermåliga 
avlopp. Detta leder till minskade utsläpp 
totalt sett till Östersjön vilket bidrar till en 
bättre ekologisk status i många 
vattenförekomster i Vaxholm och 
angränsande kommuner. Idag belastas Norra 
Vaxholmsfjärden, som har en 
otillfredsställande ekologisk status, av renat 
utgående avloppsvatten från Blynäs 
avloppsreningsverk. Även vattenförekomster 
som är recipienter för de mindre verken 
kommer att avlastas vilket påverkar den 
ekologiska statusen gynnsamt. 
 
För Österåker innebär det nya 
avloppsreningsverket en ökad belastning till 
Trälhavet som har måttlig ekologisk status. 
Trälhavet har förhållandevis god omsättning 
med större utspädning i jämförelse med 
mindre och grundare fjärdar vilket är positivt. 
 

Nya sjöledningar kan skada naturvärden på 
bottnar och orsaka grumling vid anläggande 
av dessa. 
 
Under förutsättning att dagvattenstrategins 
ambitioner att skapa infiltration och 
fördröjning av dagvatten följs kan 
belastningen till havet minska jämfört med 
idag trots ökade mängder dagvatten som 
tillkommer med en högre andel hårdgjorda 
ytor. Dagvattenstrategin gäller inte bara att 
tillkommande dagvatten omhändertas och 
renas utan omfattar även befintligt 
dagvatten. I beaktande ska tas att ett 
förändrat klimat med ökad nederbörd och 
skyfall också bidrar till mer dagvatten.  
 
Vid anläggning av ny bostadsbebyggelse finns 
möjligheter att tidigt planera för att skapa 
tillräckliga fördröjnings- eller infiltrationsytor i 
större skala. I befintliga bebyggelsemiljöer får 
planteringar, parkmark och trädplanteringar 
etcetera användas i större utsträckning.  
Genom att omforma raka diken till 
meandrande diken skapas fördröjning och 
mer naturliga förhållanden som gynnar 
naturmiljön. En bättre hantering och 
framförhållning av dagvattnet är positiv för 
att minska närings- och 

föroreningsbelastningen till havet. Detta 
gynnar både ekologisk och kemisk status på 
omgivande vattenförekomster. 
 
Om dricksvattenförsörjningen även i 
fortsättningen kan ombesörjas via 
Norrvattens vattenverk i Järfälla istället för 
enskilda brunnar ses ingen påverkan på 
saltvatteninträngning i grundvattnet. 
 
En ökande befolkning och turism utnyttjar 
stränder och hav i större utsträckning än 
tidigare. Fler båtar och båtplatser behövs 
samt muddring för bryggor och stränder. 
Flera av vattenförekomsterna är påverkade av 
störningar från båttrafiken och föroreningar 
från båtar. Både den ekologiska statusen och 
kemiska statusen på vattenförekomsterna 
kan påverkas negativt om inte åtgärder och 
restriktioner inom vissa känsliga områden 
införs. 
 
Ett ökat antal resande med färjetrafiken 
medför en ökad trafik med fler båtar samt fler 
färjelägen, såsom på västra Rindö. Här 
kommer nya betongkonstruktioner påverka 
bottnar och grumling i södra 
Vaxholmsfjärden. 
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Nollalternativet 
Den ökade utveckling som planeras enligt 
nollalternativet ger i stort sett samma 
effekter och konsekvenser på kommunens 
vattenförekomster som i planförslaget, om än 
i något mindre omfattning. Skillnaden är en 
något annorlunda fördelning av var avlopps- 
och dagvattenökningen uppkommer. I 
nollalternativet sker en större ökning på 
Vaxön än i planförslaget och mindre på övriga 
öar. Koncentrationen av föroreningar i 
dagvattnet från Vaxön kommer därför öka 
med en högre befolkning och mer trafik. 
Detta skapar större utmaningar i att få plats 
med renings- och fördröjningsanläggningar i 
redan exploaterade områden jämfört med 
nybyggnad i mer lantliga 
naturmarksområden. 
 
Sammantaget innebär nollalternativet och 
planförslaget en ökad befolkningsutveckling 
med ett större transport- och bostadsbehov 
vilket orsakar ett ökat tryck på Vaxholms 
vattenområden. Risk finns att statusen i 
omgivande kustvatten försämras om inte 
förbättringsåtgärder utförs i snabb takt. 
 

Både planförslaget och nollalternativet 
bedöms ge upphov till måttligt negativa 
konsekvenser. 

4.3.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Åtgärdsförslag enligt Blåplan 2017–
2030 ska följas. Fokusområden inom 
blåplanen är framför allt åtgärder i 
våtmarker och grunda havsvikar, 
såsom inventering, restaurering och 
uppföljning. Samverkan med 
grannkommunerna är en viktig del av 
planen för att uppnå god status i kust- 
och havsområden. 

 

• Dagvattenstrategin från 2019 ska 
följas vilket innebär att 
dagvattenhanteringen ska vara robust 
och hållbar för att möta framtida 
klimatförändringar och förbättra 
statusen i omgivande 
vattenförekomster. Beredskap ska 
finnas för större och mer frekventa 
nederbördsmängder. Hanteringen av 
dagvatten ska vara baserad på 
infiltration och fördröjning som 
efterliknar naturlig avrinning.  
 

• Åtgärderna gällande befintligt 
dagvatten bör i ett inledande skede 
koncentreras till tätortsområden med 
hög andel hårdgjorda ytor där 
insatserna ger stor skillnad. 
Dagvattenhanteringen planeras så att 
den även skapar attraktiva 
stadsmiljöer genom att stärka stadens 
gröna infrastruktur. Exempel är att 
omforma raka diken till meandrande 
diken för att efterlikna vattendrag, i 
områden där förutsättningar finns. 
 

• Krav på dagvattenhantering och 
tillräckliga ytor för hantering och 
rening ska ställas tidigt i 
planeringsprocessen för nya bostads-, 
handels eller andra 
verksamhetsområden. 
 

• Innan förhandsbesked ges för ny 
bebyggelse utanför detaljplanerat 
område bör en hållbar vatten- och 
avloppslösning kunna säkerställas. 
 

• Åtgärdsprogram bör tas fram för 
enskilda avlopp som inte kan anslutas 
till kommunalt avloppsreningsverk. 

 

452



 

 

 

 

 2021-02-23 

  

 

 

46(80) 

• En översyn av bryggplatser inom 
kommunen bör göras där status, 
påverkan och framtida behov 
klargörs. Utredningen bör göras 
utifrån påverkan på havsmiljön och 
vattenkvaliteten samt eventuellt 
framtida muddringsbehov och föreslå 
förbättringsåtgärder. 

 

• Innan utbyggnad av nya båtplatser 
bör möjligheten att samla båtplatser 
vid gemensamma bryggor studeras 
för att orsaka mindre störning och 
eventuellt behov av muddring jämfört 
med enskilda bryggor. 
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4.4 HÄLSA, RISK OCH SÄKERHET 

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet bland annat med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet. I 
den fysiska planeringen skapas också nya 
möjligheter att erbjuda kommunens invånare 
hälsosamma och säkra miljöer utifrån 
befintliga förutsättningar. 
 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen 
och föremål som har sådana egenskaper att 
de kan orsaka skador på människor, miljö 
eller egendom, om de inte hanteras rätt 
under en transport. Det rekommenderade 
vägnätet för transport av farligt gods är 
uppdelat i ett primärt vägnät som används för 
genomfartstrafik, och ett sekundärt vägnät 
vilket är avsett för lokala transporter, 
framförallt leverantör eller mottagare av 
farlig verksamhet. 
 
Buller påverkar människor på olika sätt och 
har stor betydelse för hälsan och möjlighet till 
en god livskvalitet. En god boendemiljö 
förutsätter bland annat att störande buller 
inte förekommer.  
 

Förorenade områden kan vara av skiftande 
karaktär och härröra från bland annat 
båtvarv, båtuppläggningsplatser, 
handelsträdgårdar avfallsdeponier, 
plantskolor och skjutfält.  
 
Förorenad mark kan även finnas på platser 
där det inte har bedrivits någon verksamhet. 
Det kan exempelvis handla om områden som i 
perioder använts som upplag eller som består 
av fyllnadsmassor. Dessa områden kan vara 
svåra att känna till och fyllnadsmassorna kan 
komma från källor utan koppling till 
ursprungsplatsen. 

4.4.1 NULÄGE 

Transporter farligt gods 
Väg 274 är utpekad som primär transportled 
för farligt gods mellan Arninge och Vaxön, och 
som kompletterande regional viktig väg av 
länsstyrelsen. Nuvarande klassning av väg 274 
medför vissa restriktioner vid planering och 
nybyggnation intill vägen.  
 
Förutsättningar i både kommunen och 
regionen har förändrats sedan klassificeringar 
beslutades, och en omprövning av 
klassificeringen för väg 274 anses lämplig. 

Delen av väg 274 som sträcker sig över Rindö 
är utpekad som sekundärled för farligt gods, 
samt alternativ väg för breda och tunga 
transporter som ej kan gå på Essingeleden 
eller på färja mellan Ekerö och Norsborg.   
 

Generellt gäller att vid planering av 
bebyggelse och verksamheter inom 150 m 
från väg 274 ska riskerna beaktas. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram 
rekommendationer för riskhänsyn och 
skyddsavstånd vid fysisk planering intill 
transportvägar för farligt gods och 
bensinstationer. Områden nära väg 274 ska 
planeras med utgångspunkt i vägens 
transportfunktion. Generellt gäller att 
bostäder inte får förläggas inom 30 m från 
vägen enligt funktionen transportled för 
farligt gods. 
 
Buller 
Väg 274 går genom hela kommunen och är 
den största bullerkällan. Störningar kommer 
även från färjelägen med vägfärjor som 
alstrar buller. Bullerpåverkan från trafiken på 
länsväg 274 är inte närmare utredd. 
Trafikverket hävdar normalt ett 
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skyddsavstånd på 30 meter till sina vägar, 
vilket bör räcka för tillkommande bebyggelse.  
Inom kommunen förekommer det idag utöver 
färjelägena inga verksamheter som bör 
orsaka buller som skulle kunna utgöra ett 
miljöproblem för intilliggande fastigheter  
 
Förorenade områden  
I Vaxholm finns det mark som har förorenats 
av pågående och tidigare verksamheter. 
Föroreningarna är av skiftande karaktär och 
härrör från bland annat båtvarv, 
båtuppläggningsplatser, handelsträdgårdar 
avfallsdeponier, plantskolor och skjutfält.  
 
Totalt finns det 116 potentiellt förorenade 
områden, så kallade MIFO-punkter (Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden) i 
Vaxholm, varav 11 är inventerade och 
indelade i riskklasser, se Figur 10. 
 
Resterande objekt har inte inventerats och 
klassificerats av olika anledningar. 
Riskklassningen baseras på en fyrgradig skala. 
De potentiellt förorenade områdena finns 
utspridda över stora delar av kommunen med 
koncentration på Vaxön vid 
verksamhetsområden. 
 

Det finns tidigare noteringar att tippning har 
ägt rum i området runt Överby vårmark på 
Resarö, och att dessa massor bör avlägsnas. 
Om massorna avlägsnats är oklart. 
 
På Rindö återfinns ”Gamla tippen” även kallad 
”Harrys tipp”. Grundvattenprovtagning vid 
tippen visar att inga analysvärden för metaller 
eller organiska ämnen överstiger riktvärden.  

Alsumpskogen är den lägsta punkten i 
området och avrinnande vatten från 
omgivande skog samt ”Harrys tipp” samlas 
här under regniga perioder. Områdets träd 
har tydlig sockelbildning vilket tyder på 
kontinuerligt stående vatten. För tillfället 
pågår detaljplaneläggning av området 
(detaljplan för Rindö smedja) vilket inkluderar 
sträckningen av en ny tillfartsväg till Skarpö 
genom lågpunkten. Detta skulle eventuellt 

Figur 11. Utdrag ur Länsstyrelsens EBH-stöd 
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medföra avrinning från området till någon av 
recipienterna, vilket i så fall bör undvikas. 
 
Vaxholms kommun har som markägare 
ansvar för de förorenade områden som finns 
på kommunal mark eller som har orsakats av 
kommunal verksamhet. Kommunen har även 
ett tillsynsansvar över förorenade områden 
som inte omfattas av länsstyrelsens eller 
Generalläkarens (d.v.s. Försvarsmaktens) 
tillsynsansvar. 
 
Försvarsmakten genomför miljötekniska 
markundersökningar på samtliga områden 
där misstanke om förorening i marken finns, 
samt utför erforderliga 
efterbehandlingsåtgärder i samband med 
avveckling av militära förband. 
 
Markområden som Försvarsmakten 
överlämnar ska uppfylla Naturvårdsverkets 
generella riktvärden avseende ”mindre 
känslig markanvändning” efter genomförda 
åtgärder. I de fall ett område avses att 
exploateras med exempelvis bostäder krävs 
ytterligare saneringsåtgärder, dessa bekostas 
dock av exploatören och inte av 
Försvarsmakten. 
 

År 2006 undersökte Försvarsmakten 
misstänkta områden med förorenad mark. 
Utredningen visade att ett tiotal objekt på 
Rindö vara mer eller mindre förorenade och 
fördjupade undersökningar genomfördes på 
dessa objekt.  
 
I dagsläget återfinns de högst riskklassade 
förorenade områdena primärt på Resarö och 
Skarpö och bedöms tillhöra kategorin 
plantskola. Områdena för aktuella objekt är i 
dagsläget delvis bebyggda med bostäder och 
kommer således inte att förändras heller 
beröras av aktuell översiktsplan.  
 
Övriga identifierade områden är främst 
knutna till Vaxön där befintlig bebyggelse inte 
bedöms påverka dessa områden varken 
positivt eller negativt utifrån dagens 
användningsområde. Förorenade områden 
kan i sig innebära en viss risk om dessa är av 
okänd karaktär varför man inför en eventuell 
kommande förändring av områdena kring 
Vaxholm centrum behöver få mer kunskap 
om förorenade områden vilka identifierats 
men ej riskklassats.  
 
Det finns även flertalet identifierade 
förorenade områden på Rindö och Skarpö. 
Vissa av dessa är delvis undersökta, främst de 

äldre deponierna vilka återfinns på flera 
platser på ön. Till följd av påträffade 
föroreningar rekommenderas deponiområden 
samt den närmaste omgivningen beläggas 
med restriktioner inför framtida 
markanvändning.  
 
Övriga områden har ej riskklassats och 
ytterligare kunskap behövs för att kunna dra 
några slutsatser om objekten och dess 
föroreningsproblematik.  

4.4.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Transporter farligt gods 
Kommunen anser att nuvarande klassning av 
väg 274 ska omprövas och inte ingå i det 
primära vägnätet för farligt gods. Vägen bör 
inte heller ingå i omledningsvägnätet då den 
inte är lämpad för genomfartstrafik. Det är 
viktigt att vägen klassas om för att möjliggöra 
ny bostadsbebyggelse och bevara 
grönområden. I takt med att ny infrastruktur 
byggs ut i regionen – främst Förbifart 
Stockholm - anser kommunen att det inte 
finns ett behov att utnyttja väg 274 som 
omledningsväg och genomfartsled. 
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Buller 
Flera av de förslagna utvecklingsområdena för 
nya bostäder är belägna i anslutning till större 
vägar vilket ger en viss risk för bullerpåverkan. 
Detta gäller särskilt väg 274 på norra 
Bogesundslandet där det största 
utvecklingsområdet finns.  
 
Risk för påverkan från industribuller inom 
kommunen är låg.  
 
Förändringar i föreslagen översiktsplan 
omfattar bland annat befintligt 
avloppsreningsverk vilket planeras att 
ersättas med pumpstation med ledning till 
Nya Margretelund, denna åtgärd kan 
resultera i en mindre bulleralstrande 
verksamhet.  
 
Pendelbåtstrafiken inom kommunen önskas 
bli permanent och inom vissa sträckor 
utvecklas. Denna typ av förändring bedöms 
inte ge upphov till någon vidare bullerstörning 
då liknande trafikering kommer ske.   
 
Förorenade områden 
Planförslaget innebär delvis förändring av 
redan bebyggda områden, men också 
byggnation inom områden vilka i dagsläget 

utgörs av skog- och grönområden.  
Kommunens generella föroreningssituation 
anges i översiktsplanen och potentiellt 
förorenade områden är lokaliserade utifrån 
länsstyrelsens kartunderlag.  
 
I detaljplaneprocesser ska eventuell 
förekomst av förorenade områden tidigt 
utvärderas. Markens status avseende 
föroreningar ska kartläggas och värderas vid 
alla markarbeten med undantag för tillfälliga 
markarbeten under hårdgjord yta vid 
oförändrad markanvändning. Vid värdering av 
förorenade områden skall hänsyn även tas till 
att barn generellt är mer känsliga för 
föreningar än vuxna, samt att områden för 
bostadsbebyggelser kräver bättre 
förutsättningar än exploatering av 
industriverksamheter.  
 
För områden vilka ej omfattas av det 
kommunala VA-nätet är det av extra stor vikt 
att ha kännedom om förorenade områden i 
närmiljön vilka eventuellt kan bida med 
föroreningar i grundvatten och på så sätt 
försämra dricksvattenkvaliteten avsevärt.  
 
Inom Vaxholm återfinns generellt få 
förorenade områden. Det går dock inte att 

utesluta att vissa av dessa områden kan 
komma att hamna under vatten vid en 
eventuell höjning av havsnivån. Detta skulle i 
sådana fall föranleda en större spridning av 
föroreningar till omkringliggande mark och 
vatten. 
 

Nollalternativet 
Gällande översiktsplan från år 2013 påvisar 
att områden för bebyggelse omfattar Rindö, 
Vaxön, Resarö samt del av Bogesund. Utifrån 
detta bedöms potentiellt förorenade 
områden påverkas. 
 
Delar av södra Bogesund utgörs i dagsläget 
primärt av skog och grönområden. Tidigare 
antagen översiktsplan från år 2013 föreslår 
utökad bebyggelse i detta område likväl som 
föreslagen översiktsplan, varför nuläget 
bedöms bli detsamma som vid ett antagande 
av ny översiktsplan. Inga potentiellt 
förorenade områden har dokumenterats i 
detta område.  
 
Det finns även flertalet identifierade 
förorenade områden på Rindö och Skarpö. 
Dessa har ej riskklassats och ytterligare 
kunskap behövs för att kunna dra några 
slutsatser om områdena, huruvida de 
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påverkas av nuläge eller föreslagen 
översiktsplan.  

 
Exploatering inom områden vilka kan vara 
förorenade föranleder undersökningar och i 
värsta fall sanering av områden innan 
byggnation kan påbörjas. Nollalternativet 
bedöms ge positiva effekter på förorenade 
områden, då dessa vid en exploatering 
förmodas saneras och på så sätt minska den 
totala föroreningsbelastningen inom 
kommunen.  

4.4.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  
Transporter farligt gods 
Vid antagande om föreslagen översiktsplan 
önskar kommunen klassa om väg 274 till 
sekundär led för farligt gods vilket föranleder 
mindre restriktioner och mindre risker inför 
en exploatering i närhet av väg 274. Denna 
förändring väntas totalt sett ge positiva 
effekter på väg 274 och boende i närhet till 
denna. Positiva konsekvenser uppstår vid 
omklassning av väg 274.  
 
Buller 
Föreslagen översiktsplan förväntas främst ge 
upphov till buller i närhet av väg 274 samt vid 

de större färjelägen. Utbyggnadsområden 
vilka är lokaliserade i närhet till väg 274 samt 
färjelägen kan komma ges negativa effekter 
av trafikbuller samt motortrafik i samband 
med färjeavgångar. Vägfärjorna planeras i 
framtiden att elektrifieras vilket till viss del 
ger lägre bullernivåer i hamnlägena.  
 
Översiktsplanen föreslår även utbyggnad av 
industrier och omvandling av reningsverk. 
Beroende på utformning och lokalisering kan 
dessa typer av verksamheter ge negativa 
konsekvenser för boende i närområdet. 
 
Sammantaget bedöms bullerstörningar från 
översiktsplanens genomförande som små till 
måttligt negativa främst för nya och befintliga 
bostäder i anslutning till väg 274 och andra 
större vägar inom kommunen.  
 
Förorenade områden  
Förhoppningen är att exploatering inom 
områden där föroreningar potentiellt kan 
förekomma undersöks och bortskaffas vilket 
leder till en totalt sett mindre 
föroreningsbelastning inom kommunen samt 
att risker för människor och miljö minskas. 
Det finns inga kända förorenade områden 
vilka skulle medföra att bebyggelse inte är 

möjlig. Generellt anses problematiken knuten 
till förorenade områden som små inom 
Vaxholms kommun. 
Förorenade områden är kända och 
förhållandevis få inom kommunen. God 
framförhållning skapar bra förutsättningar för 
att dessa områden hanteras i enlighet med 
kommunens riktlinjer. Det ger även utrymme 
för dialog i samrådsfasen. Planförslaget 
bedöms medföra positiva konsekvenser för 
förorenade områden. 
 
Sammanfattningsvis bedöms störningar 
avseende samtliga aspekter (i ovan angivet 
kapitel) ge små negativa konsekvenser utifrån 
översiktsplanens genomförande. Förorenad 
mark och transporter av farligt gods bedöms 
ge positiva konsekvenser medan buller ger 
små till måttlig negativa för bostäder i 
anslutning till större vägar inom kommunen.  
  

Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser på förorenade områden då 
exploatering och eventuellt vidare utredning 
och sanering av områdena, vilka har 
identifierats som potentiellt förorenade, 
minskar kommunens totala 
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föroreningsbelastning och risker för människa 
och miljö.  
 
Negativa effekter bedöms som små till 
måttliga avseende buller och då främst i 
anslutning till bostäder i närhet till större 
vägar inom om kommunen.  

4.4.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Ytterligare utredningar förväntas i 
samband med en eventuell 
omklassning av väg 274. 

 

• Vägbuller bör utredas i samband med 
framtagande av detaljplan i områden 
som ligger i närheten av väg 274 som 
sträcker sig genom kommunen. 

 

• Vid detaljplanering ska även buller 
från båtar och vägfärjor utredas i 
områden som ligger i närheten av 
farleder.  

 

• De förorenade områdena bedöms 
inte utgöra någon akut fara, men vid 
exempelvis detaljplanering, 
schaktarbeten och byggnation ska 
föroreningarnas innehåll och 
omfattning utredas och vid behov 

saneras. Naturvårdsverket har tagit 
fram riktvärden för förorenad mark 
som ska följas. 

• Ytterligare utredningar av 
Försvarsmaktens objekt avseende 
förorenade områden där 
bedömningen gjort att åtgärder krävs, 
alternativt följa upp att föreslagna 
åtgärder genomförts.  
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4.5 KLIMAT 

Riksdagens vision är att Sverige ska nå noll 
nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050. 
Genom Parisavtalet har EU gjort ett 
gemensamt åtagande att senast 2030 minska 
växthusgasutsläppen från hela EU med minst 
40% jämfört med 1990. Av de territoriella 
utsläppen dominerar inhemska transporter 
tydligt med cirka en tredjedel av utsläppen. 
Vägtrafikens andel uppgår till 95 % av 
utsläppen från transportsektorn.  
 
Vaxholm stad ska samordna översiktsplanen 
med de nationella och regionala klimatmålen. 
Boverket definierar vad en kommun har 
rådighet över genom sin översiktsplanering. 

4.5.1 NULÄGE 

Transporter 
På grund av kommunens geografiska läge och 
förutsättningar har kommunen en hög andel 
pendlare och besökare. Trafikmiljön och 
trafikförsörjningen är därför mycket viktiga 
frågor för Vaxholm. 
 
Vaxholms invånare, verksamma och besökare, 
är beroende av privat bil för att ta sig fram. 
Detta kan bero både på individuella och 
allmänna omständigheter. Med sin splittrade 

geografiska utformning och fluktuerande 
trafikflöden har kommunen unika 
förutsättningar och utmaningar för biltrafik 
som även varierar i olika delar av kommunen. 
 
Biltrafik 
Väg 274 utgör den huvudsakliga förbindelsen 
inom kommunen och till resten av regionen. 
Den sträcker sig över Vaxholm i en östvästlig 
riktning, och förbinder väg 222 vid Ålstäket i 
Värmdö kommun med E18 vid Arninge i Täby 
kommun. Förbindelsen har en viktig funktion 
då den sammankopplar Vaxholm med övriga 
delar av Stockholmsregionen. Väg 274 
trafikerar två av kommunens tre vägfärjor, 
Vaxholmsleden och Oxdjupsleden. Trafik på 
sträckan kan påverkas av trafikstockningar 
utanför kommunen, men även av stötvisa 
flöden kopplade till vägfärjornas ankomster. 
Väg 274 är utpekad som primär transportled 
för farligt gods mellan Arninge och Vaxön, och 
som kompletterande regional viktig väg av 
länsstyrelsen. Nuvarande klassning av väg 274 
medför vissa restriktioner vid planering och 
nybyggnation intill vägen. Därtill är väg 274 
utpekad som omledningsväg för större 
transporter och övrig trafik när Essingeleden 
(E4/E20) inte är farbar. 
 

Väg 274 används även i viss utsträckning för 
genomfartstrafik mellan regionens sydöstra 
och norra delar.  
 
Lokal biltrafik sker främst på Bogesund, 
Resarö, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö och 
Tynningö. Övriga öar saknar väg- eller 
vägfärjeförbindelser till fastlandet. 
Den växande befolkningen i kommunen 
förväntas bidra till fler bilresor, vilket ställer 
högre krav på trafikplaneringen. En större 
bofast befolkning betyder samtidigt att det 
finns ett större underlag för att motivera 
tätare kollektivtrafik, och fler investeringar i 
kollektivtrafik, vägnät och trafiksäkerhet. 
 
Sjötrafik 
Den regionala kollektivtrafiken på vatten, 
sjötrafiken, har ett stort varierande resande 
under året. Tre fjärdedelar av alla resor under 
året görs under sommarmånaderna maj till 
september, och kännetecknas av en hög 
andel sällanresenärer. I Vaxholm trafikeras 
cirka 40 bryggor av sjötrafiken och 
kommunen äger och underhåller fem av dem. 
Övriga ägs av enskilda, Trafikverket eller 
Statens fastighetsverk. Flera öar är beroende 
av den kollektiva sjötrafiken då det inte finns 
några bro- eller vägfärjeförbindelser. 
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Gång- och cykeltrafik 
I Vaxholm samsas gång- och cykeltrafikanter 
oftast på gemensamma ytor, separering sker 
oftast genom markering eller planskildhet 
mot biltrafiken. Förutsättningarna för gång- 
och cykeltrafikanter varierar stort i 
kommunen. Det saknas vissa viktiga 
kopplingar i gång- och cykelvägnätet som 
behöver åtgärdas för att förbättra 
förutsättningar att cykla, framförallt till 
målpunkter som skolor, samhällsservice och 
natur. Cykelmöjligheterna inom kommunen 
och till andra delar av regionen stärks av att 
cykel kan medföras på den vattenburna 
kollektivtrafiken samt även transporteras på 
vägfärjor; den möjligheten finns inte på 
bussar. 
 
Förutsättningarna på Vaxön för att gå och 
cykla är goda då avstånden generellt är korta 
och vägnätet mer välutvecklat. Gång- och 
cykelvägar på övriga öar är inte lika 
utvecklade som på Vaxön.  
 
I övriga delar av kommunen sker gång och 
cykling i blandtrafik. Låga trafikvolymer gör 
det lämpligt på många platser, men vid 
fortsatt utbyggnad kan förhållanden för 

gående och cyklister behöva utredas och 
förbättras. 
 
Kollektivtrafik 
Vaxholms kollektivtrafik på land utgörs av sju 
busslinjer som trafikerar olika delar av 
kommunen och förbinder den med övriga 
regionen. Båtar utgör, utöver bussar, en viktig 
del av Vaxholms kollektivtrafikförsörjning, och 
förutsättningar.  
 

Luftmiljö 
Luftkvaliteten i Vaxholms kommun är 
förhållandevis god och 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
överskrids inte någonstans inom kommunen, 
varken räknat som årsmedelvärde eller som 
dygnsmedelvärde. Inte heller 
miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10 
respektive PM2,5) överskrids.  

4.5.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Transporter 
Den lokala och regionala 
transportinfrastrukturen ska utvecklas för att 
förbättra förutsättningarna för invånare och 
näringslivet att enkelt, säkert, tryggt och 

snabbt ta sig fram med så liten miljöpåverkan 
som möjligt.  
 
De flesta föreslagna områdena för utveckling 
av bostäder ligger nära teknikförsörjning och 
ger goda förutsättningar för gång- och cykel. 
Utvecklingen av Norra Bogesundslandet 
kräver dock en utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet för att på ett trafiksäkert sätt 
ansluta till Vaxön och andra viktiga 
målpunkter.  
 
Hållbara färdsätt prioriteras i planeringen. 
Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som ger 
prioritet till gångtrafikanter, cyklister och 
kollektivtrafik. Därtill är det viktigt att 
nyttotrafikens behov tillgodoses, vilket är 
möjligt att åstadkomma genom väl avvägda 
lösningar som bidrar till en god stadsmiljö. 
 
Väg 274 är det viktigaste stråket för 
kommunikationer i Vaxholm då det binder 
ihop många av kommunens större öar med 
varandra och med omvärlden. Vägen ska 
utvecklas till ett attraktivt stråk för samtliga 
trafikanter. Därför vill kommunen att väg 274 
genom Vaxön ska utvecklas till att bli en 
stadsgata med sänkt hastighet närmare 
stadskärnan och en förändrad trafikmiljö. 
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Gång- och cykelnätet ska utvecklas för att öka 
andelen resor som görs till fots eller på cykel. 
Genom att fler cyklar och går kan man uppnå 
minskade klimatutsläpp och bidra till att 
andra hållbarhetsmål uppnås så som minskat 
buller, folkhälsa, grönare utomhusmiljöer, 
minskade utsläpp av partiklar och möjlighet 
att skapa mer inkluderande miljöer för fler. 
Fokus är ett gång- och cykelvägnät för arbets- 
och skolresor, och därefter fritids- och 
rekreationsresor.   
 
Planförslaget innebär att Vaxholms stad ska 
arbeta långsiktigt för att förbättra 
möjligheterna att arbetspendla med 
kollektivtrafik till viktiga målpunkter och 
arbetsmarknader i regionen. För att 
åstadkomma det krävs ökad tillgänglighet och 
kapacitet i kollektivtrafiksystemet och att 
strategiska mark- och vattenområden för 
infrastruktur, som bidrar till ett hållbart 
transportsystem, säkras.  
 
En attraktiv och konkurrenskraftig kollektiv-
trafik, på vatten och land, ska åstadkommas 
genom att prioritera framkomlighetsåtgärder 
för kollektivtrafiken samt skapa väl utformade 
bytespunkter vilka tillåter snabba och enkla 
byten mellan olika trafikslag.  

Stombusstrafikstråken i regionen ska 
utvecklas för att hantera ett ökat 
kollektivtrafikresande, och syftar till att 
tydliggöra var det långsiktigt ska bedrivas en 
högkvalitativ och robust kollektivtrafik.  
 
Planförslaget möjliggör för att fler besökare, 
turister, sommargäster och deltidsboende 
enkelt kan resa med kollektivtrafik till  
kommunens olika delar för att minska 
behovet av resande med bil inom kommunen. 
 
Luftmiljö 
Trafikökningarna som kan komma ske med en 
utbyggnad av fler åretruntboende förväntas 
generellt sett inte påverkan luftkvaliteten 
negativt inom kommunen.  
 
Planförslaget verkar för att utveckla gång- och 
cykelvägnätet samt utveckla kollektivtrafiken 
inom kommunen för att motverka en ökad 
biltrafik.   
 

Nollalternativet 
För nollalternativet föreslås att väg 274 
genom Vaxön blir stadsgata likt planförslaget. 
Kommunens gång- och cykelvägnät ska 
förbättras och boende ska ha tillgång till 
attraktiva och trygga stråk.  

För nollalternativet ska bebyggelse planeras 
så att det ger goda förutsättningar för 
kollektivtrafiken.  
 
Luftmiljö 
Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 
liknande konsekvenser då likande åtgärder 
bedöms genomföras.  

4.5.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Utvecklingen av gång- och cykelvägnätet samt 
kollektivtrafiken innebär positiva effekter för 
både miljön och folkhälsan. Genom att skapa 
goda förutsättningar för invånare att kunna 
gå, cykla och resa kollektivt minskas 
utsläppen och därmed begränsas 
klimatpåverkan inom kommunen. Med en 
växande befolkning tillkommer dock mer 
biltrafik inom kommunen vilket ger negativa 
effekter på klimatet. En utbyggnad av gång- 
och cykelvägnätet från Norra 
Bogesundslandet är av största vikt för att 
utvecklingsområdet ska ges förutsättningar 
för en hållbar trafiksituation. Transporter 
bedöms bidra men små negativa 
konsekvenser med avseende på klimatet då 
antalet fordon bedöms öka, dock mildras 
konsekvensen av förutsättningarna som ges 
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av planförslagets utbyggnad av gång- och 
cykelnätet och en förbättrad kollektivtrafik.  
 
Omvandlingen av väg 274 till en stadsgata 
med sänkt hastighet ger positiva effekter på 
boendemiljön på Vaxön.  
 
Trafikverket som ansvarar för vägfärjorna i 
kommunen har beslutat att dessa ska 
elektrifieras vilket ger positiva effekter på 
luft- och bullerutsläppen lokalt.  
 
Den trafikökning som förväntas ske med en 
växande befolkning bedöms ge mindre 
negativa effekter på luftkvaliteten inom 
kommunen. Utvecklingen av gång- och 
cykelnätet samt kollektivtrafiken bedöms 
dock mildra dessa och inga konsekvenser 
bedöms uppstå på luftmiljön. MKN för luft 
kommer fortsatt att uppfyllas. 
 
Sammantaget bedöms aspekten klimat få små 
negativa konsekvenser med avseende på 
transporter och luftmiljö. Planförslaget ger 
förutsättningar till ett utvecklat gång- och 
cykelnät samt kollektivtrafik inom kommunen 
men väger inte helt upp den ökade 
trafikmängd som förväntas uppstå i och med 
en ökad befolkning. Luftmiljö inom 

kommunen bedöms dock som relativt 
oförändrad och i anslutning till färjelägena 
när vägfärjorna bedöms bli elektrifierade ges 
en bättre luftmiljö. 
 

Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms ge små negativa 
konsekvenser för klimatet. Nollalternativet 
innebär liknande förutsättningar som 
planförslaget med ett utbyggt gång- och 
cykelnät samt förbättrade 
kollektivtrafiklösningar dock bedöms 
biltrafiken ändå öka inom kommunen med ett 
fulltutbyggt alternativ.  
 
Nollalternativet och planförslaget bedöms ge 
liknande konsekvenser.  

4.5.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Ta fram nuvarande och framtida 
trafikprognoser över de större 
vägarna inom kommunen samt hur 
trafiken bedöms påverkas av 
översiktsplanens genomförande.  
 

• Möjligheten att genomföra 
förbättringsåtgärder för gång- och 
cykeltrafikanter bör utredas i 

samband med att det kommunala 
vägnätet underhålls.  
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4.6 KLIMATANPASSNING 

Klimatförändringarna kan medföra att risken 
för översvämning ökar på grund av ökad 
nederbörd. Höga flöden och översvämningar 
medför ökad risk för erosion och skred samt 
utlakning av markföroreningar. Höga 
temperaturer under långa perioder medför 
ökad risk för känsliga personer som barn, 
äldre och sjuka. Genom en god 
samhällsplanering kan risker förebyggas och 
konsekvenser begränsas. 

4.6.1 NULÄGE 

Årsmedeltemperaturen i Stockholms län 
förväntas öka med ca. 2 grader under 
perioden 2021–2050. Under perioden 2069–
2098 ökar årsmedeltemperaturen totalt med 
5 grader för RCP 8.5 jämfört med 
referensperioden 1961–1990. Den största 
temperaturökningen sker vintertid med ca. 6 
grader. Hösten håller i sig längre och våren 
bedöms komma tidigare än idag.   
I Stockholms län förväntas även antalet dagar 
med en dygnsmedeltemperatur över 20°C  
(värmeböljor) öka till ca. 25 dagar fram till 
2100 jämfört, dvs. en ökning med över 20 
dagar med referensperioden 1961–1990, se 
Figur 11. En effekt av temperaturökningen är 
att vegetationsperiodens längd ökar. Fram till 

2100 ökar vegetationsperioden med cirka 100 
dagar för RCP 8.5 
 
Nederbördsmönstret kommer att påverkas av 
den globala uppvärmningen. 
Klimatmodellerna förutspår att 
årsmedelnederbörden i Stockholms län ökar 
med ca. 30% för RCP 8.5 under perioden 
2069–2098 jämfört med referensperioden. 
Största förändring i Stockholms län sker på 
vintern med över 30–40% ökad nederbörd för 
RCP 8.5, på sommaren ökar nederbörd med 
ca 20%. I framtiden förväntas antalet dagar 
med kraftig nederbörd och extremt 
korttidsregn att öka i frekvens och intensitet. I 
takt med att klimatet och nederbördsmönster  

förändras kommer översvämningsrisken till 
följd av skyfall att öka. Risker kopplat till 
skyfall väntas att öka till följd av urbanisering. 
Vilken leder till förtätning och mer hårdgjorda 
ytor i urbana områden och minskar 
infiltration och fördröjning. Den totala 
årsmedeltillrinningen förväntas öka fram till 
mitten av seklet och därefter minska fram till 
2100. Den största ökningen sker på vintern 
med 10–40 % för RCP8.5. På våren och 
sommaren minskar den totala 
medeltillrinningen. 100-års tillrinningen 
minskar för de östra delarna av länet.  

Figur 12. Antal dagar med dagar med dygnsmedeltemperatur över 20°C, RCP8.5  
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4.6.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Översvämning 
Översiktsplanen ger förutsättningar för att 
längst grundläggningsnivå för ny bebyggelse 
och samhällsfunktioner inte ska placeras 
under 2,7 meter räknat i höjdsystemet 
RH2000 över havet i enlighet med 
länsstyrelsens rekommendationer. Om 
bebyggelse planeras under nivån ska 
kommunen visa på att exploateringen inte 
medför risk för hälsa och säkerhet eller att 
bebyggelsen tar skada.  
 
I de fall befintliga byggnader i ett 
sammanhängande kvarter ligger lägre än 
rekommenderad nivå kan det vara olämpligt 
att nya byggnader placeras på en väsentligt 
högre nivå och avsteg kan vara lämpliga. I 
dessa fall är det av stor vikt att det säkerställs 
att ny bebyggelse, som ska vara utformad för 
att klara översvämning, inte försvårar eller 
omöjliggör kommande skyddsåtgärder för 
den befintliga bebyggelsen. 
 
Ny bebyggelse ska även planeras så att den 
inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn.  
 

Risken för översvämning och 
framkomligheten till och från planområdet 
ska bedömas i detaljplaneskedet.  
 
Komplettera med resultat från rapporten om 
några områden ligger inom riskzonen.  
 
Ras, skred och erosion 
Översiktsplanen medger att ny bebyggelse 
inte ska lokaliseras så att den riskerar att 
utsättas för ras och skred. Översiktliga kartor 
visar områden där det förekommer en 
förhöjdrisk för bristande stabilitet. I dessa 
områden behöver stabiliteten utredas mer 
detaljerat om det ska planläggas och 
bebyggas.  
 
Vid planering av strandnära bebyggelse i 
erosionskänsliga områden bör en buffertzon 
bevaras mellan bebyggelsen och havet. Detta 
kan exempelvis säkerställas genom att 
bebyggelse inte tillåts inom strandskyddat 
område. Svallvågor från båttrafik kan bidra till 
ökad risk för erosion och om 
klimatförhållandena är ogynnsamma så kan 
detta ge risker. 
 
Vid all prövning av bebyggelse i 
erosionskänsliga områden bör försiktighet 

iakttas. I samband med byggnation behöver 
markarbeten och åverkan på vegetationen 
minimeras.  
 
Komplettera med resultat från rapporten om 
några områden ligger inom riskzonen 
 
Övriga klimatrelaterade risker 
Hårdgjorda ytor och förtätning av bebyggelse 
riskerar att leda till urbana värmeöar. 
Planförslaget ger riktlinjer för att vid 
planering av täta miljöer ska närhet till 
grönområden och tillgång till skuggande 
vegetation särskilt beaktas.  
 

Nollalternativet 
Gällande översiktsplan från år 2013 påvisar 
att områden för ny och utökad bebyggelse 
omfattar Rindö, Vaxön, Resarö samt del av 
Bogesund.  

4.6.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER  

Kapitlet uppdateras efter samråd då 
underlagsrapport för Klimatrisker finns 
tillgänglig.  
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Planförslaget 
 

Nollalternativet  

4.6.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
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4.7 HUSHÅLLNING MED 

NATURRESURSER 

Jordbruks- och skogsmarken i Sverige skyddas 
i Miljöbalkens Hushållningsbestämmelser, 3 
kap 4§ enligt nedan: 
 
”Jord- och skogsbruk av nationell betydelse 
som brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggning 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen om detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk” 

4.7.1 NULÄGE 

Jordbruk 
Idag består nästan 7 % av Vaxholms landyta 
av jordbruksmark, se Figur 12, av varierande 
kvalitet och funktion. Begreppet 
jordbruksmark inkluderar både åkermark och 
betesmark.  
 
Jordbruksmarken inom kommunen är klassad 
på en regional nivå. Klassningen utgår från 
genomsnittlig produktionsförmåga och är 
indelad i 5 klasser. Kommunen har 
jordbruksmark i klasserna 3–5 vilket innebär 

att produktionsförmågan är cirka 10 % bättre 
än genomsnittet i Stockholms län. 
 
Idag bedrivs det främst aktivt jordbruk på 
Bogesund, Resarö, Rindö och Skarpö. Det 
förekommer även mindre områden som 
antingen betas eller slås på Kullö och 
Tynningö. 
 

Skogsbruk 
Skogsmark upptar drygt 63 % av kommunens 
totala landareal och majoriteten av skogen är 
i statlig ägo. Merparten av det aktiva 
skogsbruket sker idag på Bogesund, inom det 
som i översiktsplanen anges som ett stort 
opåverkat område. 
 

Figur 13. Jordbruksmark inom kommunen visas i gult. 
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I stort sett all skog som finns i kommunen är 
påverkad av människan på ett eller annat sätt 
historiskt. Kommunens geografiska 
förutsättningar har dock medfört att områden 
lämnats orörda under längre perioder och 
utvecklat värden som naturskog. Det kan 
handla om områden som är för små eller 
svåra att nå för att ett rationellt skogsbruk ska 
anses lönsamt.  

4.7.2 PÅVERKAN 

Planförslaget 
Jordbruk 
Översiktsplanen avser att ta viss 
jordbruksmark i anspråk inom Norra 
Bogesundslandet och på Resarö. Enligt 
planförslaget ska brukningsvärd 
jordbruksmark värnas som en viktig 
samhällsresurs inför framtiden och i 
möjligaste mån undantas exploatering och 
fragmentering vid ny bebyggelseplanering.  
 

Möjligheten att fortsatt bedriva ett rationellt 
jordbruk ska beaktas vid utformning av vägar 
så att fordon kan framföras.  
 
Skogsbruk 
Produktionsskogen är en resurs och viktig 
nationell näring. Planförslaget avser att ta 

skogsmark i anspråk i Norra Bogesundslandet 
och på Resarö.  
 
Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen ska så långt som möjligt 
skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. Vaxholms 
stads skogsinnehav bör förvaltas aktivt. 
Förvaltningen ska bidra till att skogarna är 
mångfunktionella med höga och långsiktigt 
hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska 
värden.  
 
Kommunen ska följa den regionala 
skogsstrategin som är under framtagande av 
länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete 
med representanter för regionala aktörer 
med intressen i skogen. Den regionala 
skogsstrategin ska bidra till ökad delaktighet 
och förståelse för olika perspektiv och 
intressen med koppling till länets skog och 
dess nyttjande, till ett hållbart brukande och 
bevarande av skog, lönsamt företagande med 
koppling till skog och till en jämlik och 
jämställd tillgång till skog och mark bland 
länets befolkning och besökare. 
 

Nollalternativet 
För nollalternativet föreslås en utbyggnad av 
Norra Bogesundslandet som tar mark för jord- 
och skogsbruk i anspråk likt planförslaget. 
Även en liten del brukningsvärd jord tas i 
anspråk på Resarö och Rindö.  

4.7.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget 
Jordbruk 
Att bygga på jordbruksmark medför att 
naturresurser för livsmedelsproduktion och 
lokala försörjningsresurser går förlorade på 
markområdet. Detta i sin tur medför negativa 
konsekvenser för möjligheten till ett mer 
klimatanpassat samhälle med minskad import 
och transport av livsmedel. Vaxholms 
kommun har relativt lite jordbruksmark sett 
till den totala ytan så varje yta jordbruks- och 
betesmark som går förlorad ger en negativ 
effekt på den lokala livsmedelsproduktionen.   
 
Förlust av jordbruksmark kan i förlängningen 
även innebära att värden kopplade till natur- 
och kulturmiljön går förlorade. I många fall 
har långvarigt bete och hävd skapat värdefulla 
natur- och kulturmiljöer och förlust av dessa 
kan medföra minskad biologisk mångfald och 
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minskad förståelse för landskapets historiska 
utveckling. 
 
Planförslaget menar att brukningsvärd 
jordbruksmark ska värnas som en viktig 
samhällsresurs inför framtiden och i 
möjligaste mån undantas exploatering och 
fragmentering vid ny bebyggelseplanering. 
För de utbyggnadsområden som föreslås ske 
på jordbruksmark beskrivs hur avvägningen 
har gjorts och vilka skälen är för att ta 
jordbruksmark i anspråk, i enlighet med 3 
kap. 4 § MB. 
 
Planförslagets genomförande bedöms ge 
måttlig negativa konsekvenser då andelen 
jordbruks- och betesmark idag redan är 
begränsad inom kommunen. Om de odlade 
områdena främst på Norra Bogesundslandet 
kan sparas och ha fortsatt god tillgång mildras 
konsekvensen.  
 
Skogsbruk 
Om hela Norra Bogesundslandet som är 
utpekat i översiktsplanen exploateras ger det 
måttlig negativa effekter på värdet för skogen 
som en naturresurs. Större sammanhängande 
produktionsskog planeras att avverkas för 
utveckling av mångfunktionell bebyggelse. 

Stora skogsytor i skärgårdsmiljö förvinner och 
ger ett förändrat intryck i landskapet. Vid 
avverkning av skog är det viktigt att se till så 
att det finns större sammanhängande 
brukningsbara enheter för att minska 
effekten av förlusten av produktionsskog.  
 
Sammanhängande skogsområden tas även i 
anspråk på Resarö och Rindö. Dessa är dock 
inte utpekade som produktionsskog men har 
ett viktigt rekreativt värde på öarna.  
Ianspråktagandet av skogen kopplat till 
naturresurser bedöms ge en liten negativ 
konsekvens då man väljer att ta ett 
sammanhängande område i anspråk.  
 
Sammantaget bedöms aspekten hushållning 
med naturresurser få måttligt negativa 
konsekvenser av planförslagets 
genomförande, främst kopplat till i 
anspråkstagande av jordbruks- och 
betesmark. Förlust av större 
sammanhängande produktionsskog sker 
främst på Norra Bogesundslandet. Vid 
planering av områdena är det viktigt att spara 
sammanhängande brukningsbara enheter så 
att det är fortsatt lönsamt för markägaren att 
bedriva jord- och skogsbruk på kvarvarande 
mark.  

Nollalternativet 
Nollalternativet bedöms ge måttligt negativa 
konsekvenser för hushållning med 
naturresurser. Nollalternativet innebär 
liknande förutsättningar som planförslaget 
med en utbyggnad av Norra Bogesundslandet 
där jord- och skogsbruk tas i anspråk samt 
ianspråktagande av jordbruksmark på Resarö 
och Rindö. Nollalternativet bedöms ge 
måttligt negativa konsekvenser för 
hushållning med naturresurser då 
jordbruksmarken inom kommunen är 
begränsad och mycket brukningsvärd mark 
går förlorad på Norra Bogesundslandet. Stora 
skogsytor i skärgårdsmiljö förvinner på Norra 
Bogesundslandet och ger ett förändrat intryck 
i landskapet.  
 
Planförslaget och nollalternativet bedöms ge 
liknande konsekvenser. 

4.7.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Lämna en skogsridå mot vattnet för 
att minska den visuella påverkan på 
strandlinjerna från havet.  
 

• Spara den jordbruksmark som finns 
inom det utpekade området på Norra 
Bogesundslandet.  
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• Säkerställ att jord- och 
skogsbruksmark som sparas ges god 
tillgänglighet och är av sådan storlek 
att de fortsatt är attraktiva att 
bedriva jord- och skogsbruk på.   
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4.8 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Naturvårdsverket definierar friluftsliv som 
”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap 
utan krav på tävling”. Att kunna vistas ute i 
naturen har stor betydelse för hälsa och 
välbefinnande för människor i alla åldrar. 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god 
hälsoutveckling, och utgör också ett delmål 
inom Sveriges folkhälsomål. Det finns i 
Sverige sedan år 2012 tio mål för 
friluftspolitiken som bland annat innefattar 
tillgänglighet, tillgång till naturområden, 
samverkan, allemansrätten och friluftsliv för 
skola (Regeringens skrivelse 2012/13:51).  
 
Rekreation och friluftslivsvärden kan 
beskrivas ur två perspektiv: upplevelsevärde 
och tillgänglighet. Med upplevelsevärdet 
avses individers upplevelse av att vistas i ett 
rekreationsområde, det vill säga de kvaliteter 
som området har. Med tillgänglighet avses 
måttet av barriärer, vilka kan vara fysiska 
såsom en väg som skär av och försvårar 
tillgängligheten till området. Det kan också 
vara mentala barriärer såsom bristfällig 
information om att området finns och har 
höga rekreationsvärden, eller visuell påverkan 
som skapar upplevelse av en barriär.  

4.8.1 NULÄGE 

Större sammanhängande naturområden är 
viktiga för såväl rekreation och folkhälsa som 
för natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald 
och flera andra ekosystemtjänster. Områdens 
storlek ger förutsättningar för att bedriva 
friluftsliv.  
 

Bogesundslandet utgör det största och 
viktigaste området för natur och friluftsliv i 
kommunen. För att bibehålla sin funktion och 
sitt värde är det viktigt att det finns ett 
nätverk av angränsande områden, så kallade 
värdekärnor, sammanbundna av 
spridningszoner.  
 
På Resarö, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö och 
Tynningö finns det större sammanhängande 
områden som fyller en viktig roll i den 
övergripande gröna infrastrukturen. I 
kommunens östra och södra delar finns det 
även hela öar som, genom sina geografiska 
lägen och avsaknad av bebyggelse, utgör 
viktiga områden för friluftsliv. 
 
Fjärdar och vikar mellan Bogesund, Lidingö 
och runt Vaxholm utnyttjas i stor utsträckning 
för segling, kanotpaddling och andra 
vattenaktiviteter under sommarhalvåret. På 

vinterns isar sker promenader, skridsko- och 
skidåkning.  
 
Vaxön 
Till Vaxön kommer besökare från hela länet 
för att med båt ta sig vidare ut i skärgården 
eller för att beundra den småskaliga trästaden 
och den livliga sjötrafiken. 
 
Killingen  
Killingen består av ett cirka 100 hektar stort 
barrskogsområde på västra Resarö och utgörs 
av ett mosaikartat landskap med blandade 
skogstyper och topografi. Området används 
för idrottslektioner, motion, bär- och 
svampplockning samt hundrastning. Det finns 
även ett antal badplatser där enstaka båtar 
kan lägga till. De stigar och vägar som finns i 
området är väl använda men inte tillgängliga 
för rullstolar eller rullatorer. Det är möjligt att 
cykla och gå med barnvagn på de större 
stigarna. 
 
Eriksö  
Eriksö är ett av kommunens stora 
friluftsområden med en stor badplats med 
klippor och sandstrand. Förutom bad finns 
det ett antal andra olika aktiviteter att roa sig 
med. Runt området finns det ett elljusspår på 
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2 km. På Eriksö finns det bland annat kanot-, 
roddbåts- och cykeluthyrning samt en kiosk. I 
området finns det även campingplats där man 
kan övernatta i tält, stuga eller 
husvagn/husbil. 
 
Rindö 
Stora delar av centrala Rindö utgörs av ett 
större sammanhängande grönområde med 
omväxlande och varierande natur med 
barrskogar, lövskogar och öppet 
odlingslandskap. De relativt ostörda 
skogsområdet ger goda förutsättningar för 
biologisk mångfald och rekreation. 
 
Tynningö 
På Tynningö utgörs de centrala delarna av ön 
främst av ett sammanhängande grönområde. 
De dominerande skogstyperna på Tynningö är 
hällmarkstallskog och lövskog. Delar av 
naturområdet är tillgängliggjort med 
vandringsleder, utsiktsplatser och badplatser 
och har ett stort värde för både natur och 
friluftsliv.  
 
Skarpö  
På Skarpös norra sida finns ett större 
grönområde med stigar. Området utgörs 
främst av barrskog med inslag av lövträd. 

Jorddjupet är på många platser grunt vilket 
bidrar till att det finns många öppnare 
hällmarker där berget går i dagen. 
 
Bogesundskilen 
Bogesundskilen omfattar i RUFS 2001 
Bogesundslandet och det kulturhistoriska 
landskapet, norr om Stora Värtan; runt 
Rydboholm, se Figur 13.  

 
Figur 14. Stockholms gröna kilar. Bogesundskilen 
inklusive Lidingö markerat med svart. (Källa: 
Regionplane- och trafikkontoret, 2004). 

Bogesundskilen präglas av närheten till havet, 
med flera öar eller halvöar. Här finns vida 
utblickar, omväxlande jordbruks- och 
skogsbygder och olika aktivitetsområden med 
spår, leder och anläggningar. 
 
Hela Bogesundslandet är av riksintresse för 
friluftslivet. Statens fastighetsverk förvaltar 
området med utgångspunkt från friluftslivets 
värden. På Bogesundslandet finns tio olika 
spår och vandringsleder som har anlagts. 
Flera parkeringsplatser finns anlagda runt om 
på Bogesundslandet där lederna passerar. 
 
Väg 274 löper genom hela Bogesundslandet 
mot Vaxholm tätort. Trafiken på vägen är 
bullerstörande för områdena närmast vägen. 
Vägen utgör även en barriär mellan Bogesund 
och områdena i norr. Bogesundslandet är 
dock relativt ostört då vägen till större del 
passerar i dess nordliga kant. 
 
Riksintresse Friluftsliv FAB 04 Bogesund 
Stora delar av Bogesund är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. 
Riksintresseområdets landområde 
överensstämmer i stort med 
Bogesundslandets naturreservat från vilket 
mindre delar av halvön är undantagna.  
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Riksintresseområdet utgörs av ett varierande 
landskap med omfattande vattenkontakt. Det 
tätortsnära läget bidrar till att området fyller 
en viktig funktion för många människors 
friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket.  
 
Friluftsaktiviteter som finns inom riksintresset 
är bland annat vandring, längdskidåkning, 
ridning, bad, båtliv, kanot, bär- och 
svampplockning, cykling, fågelskådning och 
övernattning/tältning.  

4.8.2 PÅVERKAN 

Planförslaget  
Översiktsplanen anger att framtida 
bebyggelseutveckling inte ska påverka stora 
sammanhängande områden för friluftslivet 
negativt. Värdefulla funktioner och höga 
värden som ändå går förlorade vid en 
exploatering ska, så långt det är möjligt, 
återskapas i närområdet eller på annan plats i 
kommunen. Bebyggelse, barriärbildande 
infrastruktur och åtgärder som påtagligt kan 
skada värden eller begränsa rörligheten för 
friluftslivet ska undvikas. Ett större 
sammanhängande naturområde på varje ö 
med många fastboende pekas ut som extra 
viktigt för friluftsliv och rekreation. 
 

Tillkommande bebyggelse ska anpassas så att 
friluftslivets värden och rekreationsvärden 
består.  
 
Allmänhetens tillgänglighet till vattnet 
säkerställs i framtida fysisk planering. Fokus 
bör ligga på de områden som idag är allmänt 
tillgängliga samt övriga ostörda 
rekreationsområden i anslutning till vatten. 
Även de grönområden, vandringsleder och 
badplatser som finns ska läggas fast i den 
kommande detaljplaneringen. 
 
Killingen 
Killingen är en viktig tillgång och delar av 
området ska bevaras och utvecklas för att 
förbättra tillgängligheten. Området är en 
viktig tillgång för boende på Resarö men även 
för övriga Vaxholm. Delar av området 
närmast Resarö tätort är utpekad i 
planförslaget som utvecklingsområde för 
ändrad markanvändning. Resterande delar av 
naturområdet ska bevaras och utvecklas med 
till exempel stigar och elljusspår för att göra 
det mer tillgängligt. Planförslaget innebär att 
ett mindre grönområde som idag fungerar 
som lek, rekreation och skolverksamhet i 
riskerar att bebyggas men ett stråk som 

behåller kopplingen till restende grönområde 
sparas för att minska påverkan. 
 
Rindö 
Rindö har länge präglats av militärverksamhet 
vilket gjort flera av grönområdena på ön 
privata. I och med avvecklingen av den 
militära verksamheten och utvecklingen av ny 
bebyggelse skapas en större tillgänglighet till 
grönområden på ön.  Den nya bebyggelsen tar 
dock två större grönområden i anspråk men 
anpassas för att värna om 
spridningskorridorer mellan grönområdena.  
 
Övriga områden 
Större grönområden som används för 
rekreation och friluftsliv på bland annat 
Ramsö, Tynningö och Skogsön bevaras för att 
tillgodose möjlighet till bland annat 
rekreation och friluftsliv.  
 
Bogesundskilen 
Friluftslivsaktiviteter på främst 
Bogesundslandet göras mer tillgängliga för 
invånare och besökare som reser med andra 
trafikslag än bil. Hållbara transportmedel, 
speciellt gång och cykel, ska prioriteras i 
trafikplaneringen i dessa områden. 
Kommunen ska även verka för att 
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Trafikförvaltningen skapar fler bussavgångar 
till dessa områden.  
 
Planförslagets genomförande bedöms inte 
påverka Bogesundskilens koppling till 
närliggande gröna kilar inom Stockholms län 
då stora delar av Bogesundslandet föreslås få 
samma markanvändning som idag. Endast de 
norra delarna av Bogesundslandet i 
anslutning till väg 274 pekas ut som utvecklig 
för landsbygd. Den gröna kilens värdekärnor 
bedöms inte påverkas av denna utbyggnad.  
 
Riksintresse Friluftsliv FAB 04 Bogesund 
Inom riksintresset för friluftsliv FAB 04 
Bogesund planeras inte för någon ytterligare 
bebyggelse. Riksintressets värden påverkas 
inte av planförslaget då ingen ny etablering av 
bebyggelse eller anläggningar planeras inom 
riksintressets oexploaterade delar. Närmast 
väg 274 kan en mindre bullerökning ske i 
framtiden men områden inom riksintresset 
som idag upplevs som tysta bedöms inte 
påverkas negativt. 
 

Nollalternativet 
För nollalternativet föreslås liknande 
markanvändning av rekreations- och 
friluftsområden som i planförslaget för vissa 

områden. Nollalternativet innebär dock att 
området kring Engarn studeras om det är 
möjligt för utveckling samt att en större 
exploatering sker på Resarö i anslutning till 
Killingen. Delar av Killingen bevaras och 
utvecklas för att göras mer lättillgänglig.  
På Rindö är det endast det västra 
utvecklingsområdet som bedöms genomföras 
i jämförelse med planförslaget.  
 
Likt planförslaget bedöms inte nollalternativet 
påverka Bogesundskilens koppling till 
närliggande gröna kilar inom Stockholms län 
då stora delar av Bogesundslandet föreslås få 
samma markanvändning som idag.  
 
Inom riksintresset för friluftsliv FAB 04 
Bogesund planeras inte för någon ytterligare 
bebyggelse. Riksintressets värden påverkas 
inte av nollalternativet då ingen ny etablering 
av bebyggelse eller anläggningar planeras 
inom riksintressets oexploaterade delar. 

4.8.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  
Ett större viktigt område, Killingen, för 
rekreation och friluftsliv på Resarö pekas ut i 
planförslaget som ett område för ändrad 
markanvändning till sammanhängande 
bostadsbebyggelse. Ianspråktagande av 

marken bedöms ge måttligt negativa 
konsekvenser på närrekreationen i området 
om inte hänsyn tas till de rekreativa värden 
och kopplingen till dessa. Konsekvensen 
mildras om åtgärder görs som förbättrar 
tillgängligheten till området för flera 
målgrupper med bland annat gröna entréer.   
 
På Rindö pekas två större grönområden ut för 
ändrad markanvändning. Skogarna på Rindö 
är relativt orörda och har goda 
förutsättningar för rekreation och friluftsliv. 
Exploateringen bedöms ge små negativa 
effekter på rekreation och friluftsliv i 
området. Områdena är idag svårtillgängliga 
och inga uppmärkta leder finns. Planförslaget 
skulle innebära att skogsområden som inte 
exploateras får en ökad tillgänglighet vilket 
ger positiva effekter på friluftslivet. 
 
Bogesundskilen och kopplingen till 
närliggande gröna kilar inom Stockholms län 
bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget då markanvändningen kommer 
vara den samma som idag. Föreslagna 
exploateringsområden bedöms inte påverka 
kopplingen till intilliggande kilar.  
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Riksintresset för Friluftsliv FAB 04 Bogesund 
bedöms inte få några negativa konsekvenser 
av planförslaget då ingen mark inom 
riksintresset bedöms tas i anspråk.  
 
Sammantaget bedöms rekreation och 
friluftsliv få små negativa konsekvenser. Flera 
områden för rekreation och friluftsliv tas i 
anspråk för utveckling men varken 
riksintresset för friluftsliv eller Bogesundskilen 
bedöms påverkas negativt av planförslagets 
genomförande. Störst konsekvenser blir det 
på Resarö där ett närrekreativt område tas i 
anspråk. På Rindö exploateras två större 

naturområden men exploateringen leder till 
att resterande skogsområden blir mer 
tillgängliga för allmänheten.  
 

Nollalternativet  
Nollalternativet bedöms ge små till måttligt 
negativa konsekvenser. Liknande frilufts- och 
rekreationsområden tas i anspråk i båda 
förslagen men en större exploatering sker av 
Killingen i nollalternativet. Dock ska delar av 
Killingen bevaras och utvecklas vilket mildrar 
konsekvensen något.  
 

Nollalternativet bedöms ge en något mer 
negativ konsekvens än planförslaget.  

4.8.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

• Vid exploatering av 
närrekreationsområden så långt det 
är möjligt spara viktiga värden och 
stigar inom exploateringsområdet för 
att behålla kopplingen till 
kvarvarande rekreativa område.  
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5 SAMLAD BEDÖMNING 

5.1 SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

I Tabell 3 redovisas en samlad bedömning av 
bedömda konsekvenser vid genomförandet 
av planförslaget och för nollalternativet. 
Förutsättningen för bedömningarna av 
planförslaget är att alla åtgärder inarbetade i 
planen vidtas, dock ej att föreslagna åtgärder 

enligt MKBn vidtas. Vidtagande av föreslagna 
åtgärder skapar mer positiv konsekvens för 
planförslaget.  
 
Genomförande av planförslaget bedöms 
innebära både stora negativa till positiva 

konsekvenser. Nollalternativet innebär 
generellt positiva konsekvenser till stora 
negativ konsekvens men även måttligt 
negativa konsekvenser för två aspekter.  

 
 
Tabell 3. Samlad konsekvensbedömning för planförslaget och nollalternativet för samtliga aspekter. 

Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

Natur- och vattenmiljö Planförslaget förväntas medföra små negativa 
konsekvenser på naturmiljön då värdefulla naturområden 
och skogsmiljöer kommer att tas i anspråk vilket bedöms få 
små till måttliga negativa effekter för redan hotade arter. 
Områden med höga naturvärden som har formellt skydd så 
som naturreservat, Natura 2000-område och biotopskydd 
bedöms endast påverkas indirekt till följd av planförslaget 
genom påverkan på spridningssambanden och relationerna 
mellan områdena.  

Risk för små negativa konsekvenser då delar av föreslagen 
bebyggelse tar grönområden i anspråk och ökad trafik på 
väg 274 leder till en negativ barriäreffekt. 

Kulturmiljö Planförslaget förväntas att medföra måttligt negativa 
konsekvenser, för kulturvärdena, då kunskapsunderlag 
avseende kulturvärden saknas i de utpekade 
utvecklingsområdena för bebyggelse. Det riskerar att 

Flera av de föreslagna utredningsområdena för omvandling 
och ny bebyggelse ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Några kunskapsunderlag avseende 
kulturvärden finns inte framtagna för något av områdena.  
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

medföra att eventuella kulturvärden går förlorade, vilket är 
negativt. 
 
Planförslaget förväntas att medföra stora negativa 
konsekvenser då utpekade utvecklingsområden för 
bebyggelse ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, 
där kommunen inte har dokumenterad kunskap avseende 
kulturvärden. Det innebär att Tyréns bedömer att planen 
riskerar att påtagligt skada riksintresset. 

Det är endast på Rindö man uttryckligen avser att beakta 
kulturmiljön och det statliga byggnadsminnet Rindö redutt. 
Det bristande kunskapsunderlaget för kommunens kultur-
miljövärden och de låga intentionerna att beakta 
kulturvärden i nollalternativet, riskerar att medföra stora 
negativa konsekvenser för kommunens kulturvärden. 

Vatten En ökad befolkningsutveckling leder till ett större 
transport- och bostadsbehov vilket orsakar ett ökat tryck 
på Vaxholms vattenområden. Mängden dagvatten blir 
större när andelen hårdgjorda ytor ökar, mer föroreningar 
tillkommer i vägdagvatten, ytterligare avloppsvatten 
behöver renas, aktiviteterna i kust- och havsområden ökar 
vilket ger upphov till förorening, grumling och andra 
störningar i hav och grunda vikar. Risk finns att statusen i 
omgivande kustvatten försämras om inte 
förbättringsåtgärder utförs i snabb takt. Planförslaget 
bedöms ge upphov till måttligt negativa konsekvenser. 

Även i nollalternativet innebär en ökad 
befolkningsutveckling ett större transport- och 
bostadsbehov vilket orsakar ett ökat tryck på Vaxholms 
vattenområden. Risk finns att statusen i omgivande 
kustvatten försämras om inte förbättringsåtgärder utförs i 
snabb takt. Nollalternativet bedöms ge upphov till måttligt 
negativa konsekvenser. 

Risker för människors 
hälsa och miljö 

Planförslaget bedöms bidra med positiva effekter på 
förorenade områden. Förhoppningen är att exploatering 
inom områden där föroreningar potentiellt kan förekomma 
undersöks och bortskaffas vilket leder till en totalt sett 
mindre föroreningsbelastning inom kommunen samt att 
risker för människor och miljö minskas. Det finns inga 

Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser 
för förorenade områden. Genom exploatering och 
eventuellt vidare utredning och sanering av områden, vilka 
har identifierats som potentiellt förorenade, minskar 
kommunens totala föroreningsbelastning och risker för 
människa och miljö.  
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

kända förorenade områden vilka skulle medföra att 
bebyggelse inte är möjlig.  
 
Förorenade områden är kända och förhållandevis få inom 
kommunen. God framförhållning skapar bra 
förutsättningar för att dessa områden hanteras i enlighet 
med kommunens riktlinjer. 

Klimat Sammantaget bedöms aspekten klimat få små negativa 
konsekvenser med avseende på transporter och luftmiljö. 
Planförslaget ger förutsättningar till ett utvecklat gång- och 
cykelnät samt kollektivtrafik inom kommunen men väger 
inte helt upp den ökade trafikmängd som förväntas uppstå 
i och med en ökad befolkning. Luftmiljö inom kommunen 
bedöms dock som relativt oförändrad och i anslutning till 
färjelägena, där vägfärjorna bedöms bli elektrifierade, ges 
en bättre luftmiljö. 

Nollalternativet bedöms ge små negativa konsekvenser för 
miljöaspekten Klimat. Nollalternativet innebär liknande 
förutsättningar som planförslaget med ett utbyggt gång- 
och cykelnät samt förbättrade kollektivtrafiklösningar dock 
bedöms biltrafiken ändå öka inom kommunen med ett 
fulltutbyggt alternativ.  
 

Klimatanpassning Kompletteras senare  Kompletteras senare 

Hushållning med 
naturresurser 

Sammantaget bedöms aspekten hushållning med 
naturresurser få måttligt negativa konsekvenser av 
planförslagets genomförande, främst kopplat till i 
anspråkstagande av jordbruks- och betesmark. Förlust av 
större sammanhängande produktionsskog sker främst på 
Norra Bogesundslandet. Vid planering av områdena är det 
viktigt att spara sammanhängande brukningsbara enheter 
så att det är fortsatt lönsamt för markägaren att bedriva 
jord- och skogsbruk på kvarvarande mark.  

Nollalternativet bedöms ge måttligt negativa 
konsekvenser för hushållning med naturresurser. 
Nollalternativet innebär liknande förutsättningar som 
planförslaget med en utbyggnad av Norra Bogesundslandet 
där jord- och skogsbruk tas i anspråk samt ianspråktagande 
av jordbruksmark på Resarö och Rindö. Nollalternativet 
bedöms ge måttligt negativa konsekvenser för hushållning 
med naturresurser då jordbruksmarken inom kommunen 
är begränsad och mycket brukningsvärd mark går förlorad 
på Norra Bogesundslandet. Stora skogsytor i skärgårdsmiljö 
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Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ  

förvinner på Norra Bogesundslandet och ger ett förändrat 
intryck i landskapet.  

Rekreation och friluftsliv Planförslagets genomförande bedöms få små negativa 
konsekvenser för rekreation och friluftsliv. Flera områden 
för rekreation och friluftsliv tas i anspråk för utveckling 
men varken riksintresset för friluftsliv eller Bogesundskilen 
bedöms påverkas negativt av planens genomförande. 
Störst konsekvenser blir det på Resarö där ett närrekreativt 
område tas i anspråk. På Rindö exploateras två större 
naturområden men exploateringen leder till att resterande 
skogsområden blir mer tillgängliga för allmänheten.  

Nollalternativet bedöms ge små till måttligt negativa 
konsekvenser. Liknande frilufts- och rekreationsområden 
tas i anspråk i båda förslagen men en större exploatering 
sker av Killingen i nollalternativet. Dock ska delar av 
Killingen bevaras och utvecklas vilket mildrar konsekvensen 
något.  
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5.2 UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLEN 

En bedömning av hur planförslagets 
genomförande påverkar miljökvalitetsmålen 
redovisas i Tabell 4.  
 

Följande miljömål bedöms inte påverkas av 
genomförandet av planen och redogörs 
därför inte för i Tabell 4: Mål 3. Bara naturlig 
försurning Mål 5. Skyddande ozonskikt, Mål 6. 

Säker strålmiljö, Mål 9. Grundvatten av god 
kvalitet, Mål 11. Myllrande våtmarker och 
Mål 14. Storslagen fjällmiljö.

 
 
Tabell 4. Planförslagets konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av planens genomförande. 

Miljökvalitetsmål  Planförslagets påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen  

1. Begränsad klimatpåverkan  
 

Planförslaget medger förtätning av befintliga tätorter samt permanentning av fritidshusområden nära dessa. 
Därutöver prioriteras byggnation i strategiskt viktiga kollektivtrafikstråk. Planen pekar på möjligheter till 
transporter med kollektivtrafik eller cykel. Biltrafiken bedöms öka med en ökad befolkning men med 
föreslagna åtgärder bedöms planens genomförande inte hindra måluppfyllelsen.  

2. Frisk luft  
  

Luftföroreningshalterna är idag låga och förväntas fortsätta att vara så i och med utbyggnaden enligt 
planförslaget. Elektrifieringar inom vägfärjetrafiken och utveckling av gång- och cykelnätet kan sänka 
halterna ytterligare. Möjligheterna till måluppfyllelse bedöms därför som goda. 

4. Giftfri miljö Få områden med risk för markföroreningar eller med risk att förorena vatten berörs av planförslaget. 
Andelen ny mark som tas i anspråk bedöms inte innehålla föroreningar. Skulle marken innehålla 
föroreningar saneras den innan exploatering vilket ger en positiv effekt. Möjligheten till måluppfyllelse 
bedöms därför som god. 

7. Ingen övergödning 
 

Planförslaget möjliggör en utbyggnad och utvecklade system för försörjning av vatten och avlopp i större 
delar av kommunen. Möjligheten till måluppfyllelse bedöms därför som god.  

8. Levande sjöar och vattendrag Det finns endast ett fåtal sjöar och vattendrag inom kommunen och planen har ingen direkt påverkan på 
dessa. Men med en ökad befolkningsutveckling och exploatering finns risk för ändrade 
avrinningsförhållanden och förorening, om inte detta beaktas. Måluppfyllelsen bedöms inte påverkas. 
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Miljökvalitetsmål  Planförslagets påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen  

10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

Mycket arbete återstår för att uppnå ett bra miljötillstånd i våra kust- och havsvatten. Planen innebär 
påverkan på biologisk mångfald och ekosystem genom ökad befolkning och aktivitet i havsnära områden. 
Samtidigt föreslår planen åtgärder för att minska de negativa effekterna av att befolkning, båttrafik och 
turism ökar. Planen påverkar kustområden lokalt men för att uppnå målet krävs samarbete både nationellt 
och internationellt. Med snabba och kraftfulla åtgärder enligt kommunens blåplan och dagvattenstrategi 
finns möjlighet att medverka till en positiv måluppfyllelse. 

11. Myllrande våtmarker En ökad befolkningsutveckling och exploatering kan medföra påverkan på hydrologi och vattenkvalitet i 
närliggande våtmarker om inte detta beaktas. Planen medför ingen uppenbar påverkan på måluppfyllelsen. 

12. Levande skogar Större sammanhängande skogsområden tas i anspråk för utveckling av befintliga och nya områden. 
Produktionsskogen påverkas främst på Norra Bogesundslandet. I övrigt är det främst rekreativ skog som tas 
i anspråk. Planförslaget bedöms ge en liten påverkan på miljömålsuppfyllelsen.  

13. Ett rikt jordbrukslandskap Ny mark tas i anspråk och i tätortsnära lägen prioriteras bebyggelse framför jordbruk. Förtätning bör i första 
hand ske på redan ianspråktagen mark eller skogsmark. Odlingslandskapet utpekas som en särskild resurs 
för stadsnära rekreation. Brukningsvärd jordbruksmark ska i möjligaste mån bevaras för fortsatt brukande. 
Stadsnära odlingslandskap tas i anspråk och exploateras i hög grad vilket ger effekter på den lokala 
livsmedelsförsörjningen i längden. Planförslaget bedöms inte påverka den nationella försörjningsgraden 
nämnvärt. Planförslaget bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen negativt.   

15. God bebyggd miljö Planförslaget bedöms bidra till måluppfyllelsen för God bebyggd miljö. Detta främst genom att planförslaget 
satsar på förtätning av befintlig bebyggelse samt ett fåtal nya exploateringsområden med relativt stor 
exploatering. Detta innebär goda förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och övrig service. Det 
begränsar också påverkan på skyddad natur- och kulturmiljö. Planförslaget innehåller också satsningar på 
gång- och cykelvägar. 

16. Ett rikt växt- och djurliv Ingen andel skyddad och särskilt utpekad natur bedöms exploateras med planförslaget. Möjligheterna att 
anpassa föreslagen exploatering efter de värden som finns bedöms också som goda och stråk och 
spridningsvägar bedöms inte påverkas. Enskilda arter och skyddade områden kan dock behöva analyseras 
vidare i kommande arbete. Möjligheten till måluppfyllelse bedöms som god.  
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5.3 AVSTÄMNING 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Vatten 
Kustvattnen i Vaxholms kommun har 
generellt problem med övergödning, 
förorening samt störningar som påverkar 
spridning av djur och växter. Den ekologiska 
statusen är otillfredsställande eller måttlig i 
de flesta vattenförekomster. Med undantag 
av Hg och PBDE uppnår flera av 
vattenförekomsterna god kemisk status men i 
vissa vattenförekomster finns problem med 
miljögifter, framför allt tributyltennföreningar 
(TBT) från båtbottenfärger.  
 
En ökad befolkning och turism ökar 
aktiviteterna i kust och hav vilket innebär 
ökad båttrafik, större behov av båtplatser och 
bryggor. Dessa aktiviteter ökar graden av 
störning, utsläpp och grumling från båtar 
vilket kan försämra statusen i 
vattenförekomsterna, framför allt i 
grundområden med låg omsättning. Ökningen 
av avloppsvatten, vägdagvatten och övrigt 
dagvatten bidrar till övergödning och 
förorening som försämrar vattenkvaliteten 

och statusen i vattenförekomster som redan 
idag har problem med detta. 
 
Kommunen har i sin Blåplan 2017–2030 samt 
dagvattenstrategi från 2019 höga ambitioner 
för att ta itu med åtgärder som ska förbättra 
statusen i vattenförekomsterna. När det 
gäller avloppsvatten är planen att öka 
kapaciteten för omhändertagande av 
avloppsvatten till reningsverk så att fler 
enskilda avlopp kan anslutas. Denna åtgärd är 
viktig för att minska diffusa utsläpp till 
recipient från undermåliga enskilda avlopp 
eller mindre avloppsanläggningar. Med det 
nya reningsverket ökar belastningen i 
Trälhavet som har måttlig ekologisk status 
men där omsättningen är förhållandevis god. 
Ur statussynpunkt är det en fördel att 
effektivisera reningen och flytta 
utsläppspunkten till ett vattenområde med 
större utspädning istället för i mindre och 
grundare fjärdar. 
 
Genom en översyn av dagvattenhanteringen 
enligt dagvattenstrategin samt införande av 
fördröjnings- och reningsåtgärder kan 
påverkan från dagvatten minska till 
vattenområdena. Vid nyanläggning av 
bostads-, och handelsområden samt andra 

etableringar kan tillskotten till havsområdena 
minimeras om de hanteras i ett tidigt skede i 
planeringsprocessen. En försämring av 
statusen kan på det sättet undvikas. 
 
För att uppnå förbättring när det gäller 
påverkan från båtar och båttrafik krävs 
information och samarbete mellan 
grannkommuner för att påverka båtägare. 
Befintliga föroreningar i bottensediment är 
svåra att avlägsna men det är viktigt att se till 
att inga nya föroreningar tillkommer genom 
information och reglering av vissa ämnen i 
hamnar. Det är bättre för 
vattenförekomsterna med samlade båtplatser 
där det är lättare att ta hand om avfall och 
avlopp, nå fram med information och 
begränsa muddring och annan påverkan till 
färre okänsligare platser. 
 
Genom att fullfölja planens ambitioner när 
det gäller rening och fördröjning av 
dagvatten, både befintligt och 
nytillkommande, effektivisera och öka 
kapaciteten på avloppsvattenreningen och 
ansluta fler enskilda avlopp samt göra en 
samlad översyn med åtgärder av båtplatser, 
utsläpp och störningar från båttrafiken 
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bedöms miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppfyllas och på sikt förbättras. 
 
Buller 
Vaxholm omfattas inte av krav på 
bullerutredning. Regler för riktvärden för 
buller enligt gällande lagstiftning ska följas. 
Kommunen strävar efter att begränsa buller i 
enlighet med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler samt regler om egenkontroll, 
hänsyn och prövning. I planeringen ska 
särskild hänsyn tas till barn och andra utsatta 
gruppers behov. 
 
Vid nybyggnation i anslutning till väg 274 
måste ett skyddsavstånd hållas. Avståndet ger 
en viss bullerdämpande effekt men bostäder i 
närhet till vägen kan ändå komma att få en 
bullerstörning.  
 
Ingen förskola/skola eller sjukvård kommer 
etableras i bullerberörda lägen, inga känsliga 
grupper påverkas.  
 
Miljökvalitetsnormerna för buller bedöms 
uppfyllas.  
 
 
 

Luft 
Beslutade miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids inte i Vaxholm. Luftkvaliteten ska 
beaktas i samhällsplaneringen. I 
översiktsplanen redovisas principer för 
lokalisering och utformning av bostäder, 
arbetsplatser och service som gynnar hållbara 
trafiksystem. 

5.4 AVSTÄMNING RIKINTRESSEN 

Riksintresse för kust- och skärgård 
Riksintresse för kust- och skärgård bedöms 
tillgodoses i och med planförslagets 
genomförande. Den tätortsutveckling som 
planeras bedöms ur ett helhetsperspektiv 
bevara de stora natur- och kulturvärdena.  
 
Riksintresse för Kulturmiljövården 
En konsekvensbedömning för Riksintresset 
finns i Kapitel 4.2 
 
Riksintresse för naturvård Ytterby gruva 
Riksintresse för naturvård vid Ytterby gruva 
bedöms tillgodoses i och med planförslagets 
genomförande. Planförslaget innebär ingen 
ny exploatering i anslutning till riksintresset.  
 
 

Riksintresse för rörliga friluftslivet FAB04 
Bogesundslandet 
En konsekvensbedömning för Riksintresset 
finns i Kapitel 4.8 
 
Riksintresse avseende energi och 
kommunikationer 
Riksintresse avseende energi och 
kommunikationer bedöms tillgodoses genom 
planförslaget. Planerade markområden på 
Tynningö bedöms inte påverka farledens 
säkerhet. 
 
Riksintresseområde för totalförsvaret 
Riksintresse för totalförsvaret bedöms 
tillgodoses genom planförslaget. Inga 
störande verksamheter tillåts i närheten av 
väderradaranläggningarna.  

5.5 STRANDSKYDD 

För en skärgårdskommun som Vaxholm stad 
är strandskyddet en kvalitet som är viktig att 
värna samtidigt som det skapar vissa 
begränsningar vad gäller utveckling. Vaxholms 
stad består av flera öar med centralorten och 
stadskärnan på Vaxön. Den är utpekad som 
strategiskt stadsutvecklingsläge i RUFS 2050. 
Vaxholms stad har speciella förutsättningar 
med många intressen, väg och verksamheter 
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som kräver skyddsavstånd. Detta medför att 
strandskyddat område på Vaxön och inom 
andra utpekade områden för ändrad eller 
utvecklad markanvändning kan behöva tas i 
anspråk för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen som exempelvis bostadsförsörjning. 
Bryggor, verksamheter och anläggningar som 
inte motverkar strandskyddets syften ska 
tillåtas för att bevara skärgårdskaraktären.  
 
Vid planläggning är det viktigt att allmänt 
tillgängliga områden, exempelvis 
grönområden, promenadvägar och stränder 
planläggs som allmän platsmark med bevarat 
strandskydd. I områden som kan betraktas 
som redan ianspråktagna tomtmark bör 
utgångspunkten vara att strandskyddet kan 
upphävas på land. Inom vattenområden är 
det lämpligt att istället bibehålla 
strandskyddet för att bland annat kunna 
påverka omfattning av eventuella bryggor och 
bryggdäck.  
 
Inom centralorternas strandzoner bör 
stadsutvecklingsintresset väga tyngre än 
strandskyddet syften. Inom dessa områden 
bör strandskyddet kunna upphävas vid 
detaljplaneläggning eller strandskyddsdispens 

ges i vissa fall förutsatt att allmänhetens 
tillgänglighet till strandzonen bevaras. 
 
Viss ny bebyggelse av samhällsintresse kan 
tillkomma under förutsättning att ett 20–30 
meter brett område närmast stranden lämnas 
för allmän användning, exempelvis natur eller 
park. 
 
Strandskyddet bedöms få små negativa 
konsekvenser inom Vaxholms tätorter och då 
främst på Vaxön samt områden där 
strandskyddet redan bedöms vara påverkat. 
Översiktsplanen begränsar dock 
ianspråktagandet så att varje enskild plats ska 
bedöms individuellt i detaljplaneprocessen 
utifrån nuvarande och tilltänkta 
förutsättningar.  

5.6 KUMULATIVA EFFEKTER 

Kumulativa effekter kan beskrivas som 
effekter som samverkar på olika sätt. Det 
innebär att kumulativa effekter innefattar 
både de direkta och indirekta miljöeffekterna. 
Utöver den planerade verksamhetens effekter 
ska också tidigare och pågående 
verksamheter samt verksamheter inom en 
överskådlig framtid inkluderas. Effekterna kan 
vara antingen additiva, synergistiska eller 

motverkande. Effekter kan vara både negativa 
och positiva. Nedanstående projekt, 
händelser och företeelser bedöms kunna 
skapa kumulativa effekter:  
 
Exploatering av jordbruksmark bidrar till en 
negativ trend  
Jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelseutveckling på Norra 
Bogesundslandet samt en liten del på Rindö. 
Det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap är inte uppnått och 
utvecklingen i miljön är negativ. Möjligheten 
att producera livsmedel och foder är en viktig 
ekosystemtjänst i odlingslandskapet men på 
nationell nivå fortsätter arealen åkermark att 
minska på grund av exploatering av 
jordbruksmark för nya bostäder. Även 
variationsrikedomen i odlingslandskapet är av 
stort värde där djurhållning och betesdrift är 
viktiga förutsättningar för att mångfalden ska 
bevaras. Vaxholms kommun har liksom alla 
landets kommuner ett gemensamt ansvar för 
att värna jordbruksmarken som ett väsentligt 
samhällsintresse där varje minskning får en 
additiv effekt som minskar förutsättningarna 
att uppfylla miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap. 
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Omvandling av naturområden påverkar 
biologisk mångfald 
Till följd av att flertalet naturområden tas i 
anspråk för möjliggörande av utbyggnad av 
städer riskerar viktiga arter och livsmiljöer att 
försvinna. Exploateringsvärdet för städerna 
ökar inom Stockholmsområdet vilket i 
förlängningen leder till förlorade habitat och 
möjlighet till viktiga spridningssamband arter 
emellan. Det är svårt att kompensera för 
förlorad natur vilket i ett större perspektiv 
förväntas ge upphov till negativa 
konsekvenser på naturen och dess samspel. 
 
Exploatering inom riksintresse för 
kulturmiljövården 
Flera områden såsom östra och västra Rindö, 
Skarpö, norra Tynningö och östra Vaxön, vilka 
pekats ut som utvecklingsområden för ny 
bebyggelse och omvandling, ligger inom 
riksintresseområdet.  
 
Exploateringstrycket är stort och en 
utveckling av dessa områden pågår redan 
idag. Permanentning av fritidshusområden 
och utbyggnaden av bostäder ställer krav på 
åtgärder för förbättrad service och 
infrastruktur. Sådana åtgärder påverkar 
platsens kulturvärden. Utan förkunskaper om 

de utpekade områdenas kulturvärden, 
riskerar dessa att gå förlorade. 

6 SOCIAL OCH EKONOMISK 

HÅLLBARHET 

6.1 SOCIAL HÅLLBARHET 

Ingen socialkonsekvensanalys (SKA) eller 
barnkonsekvensanalys (BKA) är genomförd i 
samband med framtagandet av planförslaget. 
Det är därför viktigt att en SKA eller BKA 
genomförs vid planprogram eller 
detaljplaneläggning av nya områden.  

6.2 EKONOMISK HÅLLBARHET 

Inga ekonomiska konsekvenser utifrån 
planförslagets genomförande beskrivs i 
planen.  
 
Planförslagets ekonomiska konsekvenser är 
svåra att förutse och beräkna. Möjligheten till 
ökade skatteintäkter genom ökad inflyttning 
till attraktiva boendemiljöer skapas av 
planförslaget. Kollektivtrafiknära bostäder 
och service ger förutsättningar till bättre 
nyttjande av kollektivtrafiken och möjligheter 
till effektiv pendling till arbete och studier. 
Kommunens attraktivitet ökar inte bara 

genom goda boendemiljöer med närhet till 
kommunal och kommersiell service utan 
också genom satsningar på mötesplatser, 
gång- och cykelvägar, grönstruktur och 
bevarade av natur- och kulturmiljöer. 

7 UPPFÖLJNING 

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en 
redogörelse göras för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av 
den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför.  
 
Detta kan hanteras genom 
miljökontrollprogram för kommande 
exploateringar och hanteras lämpligen i 
kommande detaljplanearbeten. Syftet med 
miljökontrollen är att upptäcka brister och 
hot så tidigt som möjligt under 
genomförandet så att man kan avhjälpa dem 
innan skadan hunnit bli stor. 
Miljöuppföljningen syftar även delvis till att 
upptäcka brister som behöver rättas till, men 
också till att i efterhand utvärdera effekten av 
de genomförda åtgärderna.  
 
För vissa åtgärder kan det krävas särskild 
prövning enligt miljöbalken eller 
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kulturmiljölagen. Uppföljningen omfattar då 
även kontroll av att dessa prövningar fullföljs 
och därefter att lämnade tillstånd och 
dispenser, inklusive villkor och redovisade 
skyddsåtgärder, efterlevs och genomförs. Det 
bör klargöras i samband med detaljplanering 
om särskilda tillstånd eller dispenser krävs. 
Uppföljning av sådana tillstånd och dispenser 
sker lämpligen i samband med uppföljning av 
respektive detaljplan.  
 
Bedömningarna grundar sig i flera fall på 
genomförande av antagna planer och 
strategier. Här behöver kommunen följa upp 
dessa och korrigerande åtgärder vidtas om 
utvecklingen går åt fel håll.  
 
Den miljöpåverkan som uppstår bedöms 
främst beröra buller, risker, markföroreningar 
och dagvattenhantering i samband med 
anläggningsarbeten. Kontroll och uppföljning 
bör ske för att kontrollera att arbetena utförs 
på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat 
sätt som möjligt. 
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BILAGA 1 – Artlistor för respektive utbyggnadsområde 
Arter vilka återfinns inom respektive utbyggnadsområde och kan komma att påverkas av föreslagen översiktsplan, redovisas i tabellerna nedan. 

RINDÖ 
Röd – Djur 
Grön – Växt  

Art Rödlistad Åtgärdsprogram 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Habitatdirektivets 
arter 

Nationellt 
fridlysta 

Signalarter 
skogsstyrelsen 

TUVA-
signalart 

Typiska arter 
Natura 2000 

Vitkindad gås 
  

x 
 

x 
   

Nordfladdermus NT 
  

x x 
   

Fransfladdermus NT 
  

x x 
  

x 

Vattenfladdermus 
   

x x 
  

x 

Fisktärna 
  

x 
 

x 
  

x 

Havsörn NT x x 
 

x 
   

Gråsäl 
   

x x 
  

x 

Vildpersilja 
 

x 
      

Blåsippa 
    

x x 
 

x 

Vårärt 
     

x 
 

x 

Tvåblad 
    

x x 
  

Gullviva 
    

x 
 

x x 

Skogsknipprot 
    

x x 
 

x 

Ormbär 
     

x 
 

x 

Svart trolldruva 
     

x 
 

x 

Lundelm 
     

x 
  

Rankstarr 
     

x 
 

x 
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RESARÖ 
Röd – Djur 
Grön – Växt 

Art Rödlistad Åtgärdsprogram 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Nationellt 
fridlysta 

Signalarter 
skogsstyrelsen 

TUVA-
signalart 

Typiska arter 
Natura 2000 

Kungsörn NT x x x 
   

Fiskgjuse 
  

x x 
  

x 

Spillkråka NT 
 

x x 
  

x 

Vitkindad gås 
  

x x 
   

Fisktärna 
  

x x 
  

x 

Brun kärrhök 
  

x x 
   

Skräntärna NT x x x 
   

Törnskata 
  

x x 
  

x 

Havsörn NT x x x 
   

Storrams 
    

x 
 

x 

 

 

 

 

 

 

489



      
  
 

 

  

 

 

 

 

NORRA BOGESUND 
Röd – Djur 
Grön – Växt 

Art Rödlistad 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Habitatdirektivets 
arter Nationellt fridlysta 

Signalarter 
skogsstyrelsen 

TUVA-
signalart 

Typiska arter 
Natura 2000 

Tandrot     x  x 

Ormbär     x  x 

Lönnlav     x  x 

Guldlockmossa     x  x 

Gulpudrad spiklav     x  x 

Grönpyrola     x  x 

Fällmossa     x  x 

Brun nållav     x  x 

Hasselticka     x  x 

Vätteros     x  x 

Vårärt     x  x 

Tallticka NT    x  x 

Fläcknycklar    x x x x 

Vippärt NT    x  x 

Grön sköldmossa   x x x  x 

Svart trolldruva     x  x 
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Underviol     x  x 

Blåsippa    x x  x 

Tibast     x  x 

Adam och Eva    x   x 

Storrams     x  x 

Rostticka     x  x 

Orre  x  x   x 

Fisktärna  x  x   x 
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Protokoll Kommunfullmäktige 
2019-11-11 

Änr KS 2019/143.860 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 66 Svar på motion (V) gällande genomförande av en 
kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motion angående upprättandet av en kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram för Vaxholm anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Motionen från Sara Strandberg /Vänsterpartiet gällande genomförande av en kulturinventering och 
upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram yrkar: 

-att Vaxholms kommun tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett 
hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm. 

- att uppdraget finansieras genom att Vaxholms kommun ansöker om bidrag från Länsstyrelsen och själv 
medfinansierar med minst samma belopp, enligt Länsstyrelsens regler. 

- att det upprättade kulturmiljöprogrammet i framtiden beaktas i kommunens stads- byggnads- och 
planarbete. 

Förvaltningens svar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att utarbeta ett 
kulturmiljöprogram, KF 2017-04-03 § 19. Förvaltningen arbetar med att fram ett kommunövergripande 
kulturmiljöprogram. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som identifierar och beskriver 
kulturvärdena inom ett visst område/plats. Ett förberedande arbete med kulturmiljöprogrammet är 
påbörjat med ställningstaganden om innehåll och utformning i det interna GIS-verktyget. Programmet 
kommer att vara övergripande och i en enkel utformning, däri kommer beskrivas om Vaxholms historia 
och gällande regelverk mm.  

Ett bärkraftigt program kräver implementering i förvaltningens planerings- och byggprocesser för att 
uppnå hållbarhet. Förvaltningen anser därför att en övergripande strategi bör tas fram på sikt. En 
kulturmiljöstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt fördjupa det översiktsplanen 
lyfter fram gällande arkitektur och kulturvärden. 

Strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp om arkitektur- och kulturmiljöfrågorna och utveckla 
kommunen i en mer hållbar inriktning. Strategins styrka är att tydliggöra kommunens förutsättningar 
hur tillvaratagande av natur- och kulturvärden ska förbättras. Strategin ger också möjlighet att riktlinjer 
tas fram som förtydligar och säkerställer goda och tydliga rutiner för agerandet vid olika skeden i plan- 
och byggprocessen. En sådan strategi tar hänsyn till globala, nationella och regionala mål. Detta för att 
uppnå en hållbar bebyggelseutveckling med omtanke om Vaxholms kulturmiljöer. 

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.  

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till motionen.  

Lars Arb Zackrisson (WP) yrkar bifall till motionen med tillägg att kulturmiljöprogrammet ska vara en 
naturlig del i arbetet med översiktsplanen 2040.  
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Protokoll 
2019-11-11 

2 av 2 
 
 

Kommunfullmäktige 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden ställer först proposition på 
bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag.  
 
Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige: 

Ja röstar: den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Nej röstar: den som bifaller motionen. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 11 nej-röster bifaller 
kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Reservationer 
Lars Arb Zackrisson anmäler för (WP) skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 3 till 
protokollet.   

Handlingar 
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 139 
Protokollsutdrag PLU 2019-10-09/§ 40 
Tjänsteutlåtande, 2019-08-09 
Motion från Sara Strandberg (V) om genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram, 2019-06-02 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Helene Brunnström, sbf                                         

Kristina Henschen, sbf
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Protokoll Kommunfullmäktige 
2017-04-03 

Änr KS 2016/121.008 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 19 Svar på motion (V) gällande genomförande av en 
kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ett utbildnings- och kunskapsseminarium kring kulturmiljöfrågor genomförs för en bred grupp 

politiker och tjänstemän. 
2. Ett kulturmiljöprogram utarbetas därefter utifrån tidigare och eventuellt nya ställningstaganden. 
3. Motionen anses besvarad med hänvisning till ovanstående. 

Ärendebeskrivning 
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet gällande genomförande av en kulturinventering och 
upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram yrkar: 

- att Vaxholms kommun tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar 
fram ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm. 

- att uppdraget finansieras genom att Vaxholms kommun ansöker om bidrag från Länsstyrelsen 
och själv medfinansierar med minst samma belopp, enligt Länsstyrelsens regler. 

- att det upprättade kulturmiljöprogrammet i framtiden beaktas i kommunens stadsbyggnads- 
och planarbete. 

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att genomföra ett utbildnings- och kunskapsseminarium för en 
bred grupp politiker och tjänstemän kring kulturmiljöfrågorna för att öka kunskapen inom området. 
Därefter får ställning tas till eventuellt behov av ytterligare planeringsunderlag. 

Yrkanden 
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.  

Sara Strandberg (V) och Bengt Sandell (S) yrkar bifall motionen. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.  

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag.  

Votering begärs och verkställs genom handuppräckning.  

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige: 

Ja röstar: den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag.  

Nej röstar: den som bifaller motionen. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner, genom handuppräckning, att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
beslutsförslag.  
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Protokoll 
2017-04-03 

2 av 2 
 
 

Kommunfullmäktige 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Handlingar 
Protokollsutdrag KS/2017-03-23 § 37                                                                                                       
Protokollsutdrag PLU/2017-03-14 § 10                                                                                                          
Tjänsteutlåtande, Kristina Henschen, 2017-02-24                                                                                 
Protokollsutdrag PLU/2016-10-12 § 41                                                                                                   
Tjänsteutlåtande, Kristina Henschen, 2016-09-23                                                                                                        
Motion av Sara Strandberg (V) gällande genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram  

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kansliet 

För kännedom: Susanne Edén, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 
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Uppföljning Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 
2018-2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Uppföljning av Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 noteras till 
protokollet. 

Sammanfattning 
År 2018 antog kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020. Denna 
uppföljning är en del av arbetet med att ta fram nästa periods mål och riktlinjer. Under perioden 2018-
2020 har kommunen generellt haft svårt att uppnå den önskade bostadsbyggnadstakten, och det årliga 
tillskottet av bostäder är ojämnt över tid. Det finns planberedskap för att tillskapa hyresrätter enligt mål, 
men det saknas planer för genomförande och det är därför inte säkert att dessa färdigställs inom den 
önskade tidsramen. Mål och riktlinjer kring äldres behov är i stort sett uppfyllda, men det finns vissa 
brister i kunskapen om tillgänglighet och trygghet i bostadsbeståndet och offentliga miljöer. Behovet av 
särskilda boendeplatser anses vara säkrat för en tid framöver. Nyanlända och unga vuxnas behov och 
ställning på bostadsmarknaden skulle behöva mer uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. Nästa periods 
mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen bör formuleras så att de är mätbara, och på ett sätt som 
möjliggör en bedömning vid genomförandetidens slut. 

Bakgrund 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anta riktlinjer 
för bostadsförsörjning varje mandatperiod. Kommunstyrelsen gav enligt beslut KS/2016-10-20 § 103 
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för bostadsförsörjning. Dessa mål 
och riktlinjer för bostadsförsörjning antogs senare av kommunfullmäktige enligt beslut KF/2018-04-12 § 
17, och genomförandetiden löpte ut vid årsskiftet 2020-2021. Målen och riktlinjerna behöver därför 
följas upp för att skapa ett underlag för framtagande av nästa periods mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Vaxholms stad.  

 Stadsbyggnadsförvaltningen 
James Fenske 
Trainee 
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Ärendebeskrivning 
Vaxholms stads mål och riktlinjer för bostadsförsörjning innehåller sju mål och nio riktlinjer uppdelade 
på totalt nio teman. Här redovisas målen och riktlinjerna enskilt med tillhörande uppföljning. 

Tema 1: Bostadsbyggnadstakten 

Mål 1: För att möta det förutsedda behovet av nya bostäder i regionen och säkerställa 
befolkningstillväxten i kommunen ska det i genomsnitt färdigställas 100 nya bostäder per år under 
perioden 2010-2030. 

Uppföljning: Målet är formulerat på ett sätt som inte möjliggör en slutgiltig bedömning av 
måluppfyllelse förrän vid slutet av år 2030. I figur 1 redovisas antalet färdigställda bostäder per år under 
den period som har passerat i dagsläget (2010-2020). I genomsnitt färdigställdes 47 bostäder per år 
under perioden 2010-2019. Antalet som redovisas för 2020 är preliminärt. 

 

Figur 1: Antal färdigställda bostäder per år jämfört med målet. Notera att antalet för år 2020 är preliminärt och endast 
innefattar årets tre första kvartal. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). 

 

Mål 2: För att underlätta utvecklingen av kommunens kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en 
jämn bostadsbyggnadstakt eftersträvas fram till 2030. 

Uppföljning: Även detta mål kan i sin helhet först följas upp efter genomförandetidens slut. Antalet 
färdigställda nya bostäder per år har varierat mellan 6 och 109 under den period som har passerat. 
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Tema 2: Nya hyresrätter 

Mål 3: För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd utifrån upplåtelseform ska minst 100 nya 
hyresrätter, som för närvarande planeras, färdigställas under 2018-2022. 

Uppföljning: Målet kan först följas upp efter genomförandetidens slut år 2022. Under den period som 
har passerat i dagsläget (2018-2020) har inga nya hyresrätter färdigställts. Dp 418, Kulan 6 på Vaxön 
möjliggör bebyggelse av ungefär 50 nya hyreslägenheter, men tidsplan för genomförande saknas. Det 
finns även ett villkor om att minst 50 hyresrätter ska uppföras inom Rindö hamn, etapp 4 uttryckt i ett 
tilläggsavtal (2015-11-23) till ramavtalet mellan Vaxholms stad och Vasallen. Ramavtalet löpte ut 2020-
12-31, men det planeras fortfarande för hyresrätter inom detaljplanen som dock är i ett tidigt skede. 

Riktlinje 1: Kommunen ska verka för att fastighetsägare bygger nya hyresrätter i kommunen genom 
exempelvis avsiktsförklaringar. 

Uppföljning: Avsiktsförklaring har använts som verktyg för att säkerställa att fastighetsägaren Akelius 
Holmen AB bygger hyresrätter i arbetet med Dp 418, Kulan 6. I Rindö hamn, etapp 4 användes ett villkor 
i ett tilläggsavtal till ramavtalet mellan kommunen och exploatören för att säkra nyproduktion av 
hyresrätter. 

Tema 3: Bostäder som tillgodoser äldres behov 

Mål 4: … ska kommunen verka för att fler bostäder som tillgodoser äldres behov byggs. 

Uppföljning: Målet kan tolkas på olika sätt. Nya flerbostadshus tar hänsyn till tillgänglighetsaspekter 
enligt lag, och dessa lagkrav kontrolleras av bygglovshandläggare. Kommunen har för närvarande inga 
planer på att utöka det egna seniorbostadsbeståndet. 

Mål 5: Under genomförandetiden för riktlinjerna ska kommunen också påbörja planarbete som 
möjliggör för nya platser på särskilt boende. 

Uppföljning: Dp 410, Norrberget möjliggör för ett nytt särskilt boende. Detaljplanen fick laga kraft i juni 
2020, och projektering av ett särskilt boende med 60 boendeplatser pågår. 

Riktlinje 2: Planer och stadsbyggnadsprojekt för att bygga nya särskilda boenden och andra boenden för 
äldre såsom s.k. trygghetsboende med möjlighet till gemenskap och aktivitet i kommunen ska 
prioriteras. 

Uppföljning: Särskilt boende är en del av pågående stadsbyggnadsprojekt, och prioriteras enligt behov i 
samverkan mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen. Kommunen har inga 
trygghetsboenden, och inga planer på att införa denna boendeform. 

Riktlinje 3: Genom ett stort tillskott av nyproducerade bostäder får Vaxholm en större andel bostäder 
med hög tillgänglighet enligt modern standard. 

Uppföljning: Vaxholm förväntas få ett tillskott av nyproducerade bostäder med hög tillgänglighet enligt 
modern standard under kommande år i samband med planerade stadsbyggnadsprojekt. 
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Tema 4: Tillgängliga och trygga boendemiljöer och offentliga platser 

Mål 6: Boendemiljöer och offentliga platser i Vaxholm ska vara tillgängliga för alla. Det offentliga 
rummet i staden ska vara tryggt och välkomnande. 

Uppföljning: Alla nya planarbeten tar hänsyn till trygghets- och tillgänglighetsaspekter. 
Planbeskrivningar för respektive detaljplan förklarar hur dessa perspektiv har lyfts in. Tekniska enheten 
arbetar kontinuerligt med trygghet och tillgänglighet i planeringen och skötseln av stadens offentliga 
ytor, såsom gator, torg, parker och lekplatser. 

Mål 7: Den fysiska miljön ska planeras och anpassas för barn såväl som äldre och personer med 
funktionsvariation. 

Uppföljning: Vid planläggning, bygglovsprövning och drift av offentliga platser tas särskild hänsyn till 
behoven hos barn, äldre och personer med funktionsvariationer. 

Riktlinje 4: Stadsbyggnads- och socialförvaltningarna ska samarbeta för att på bästa sätt skapa trygga 
och tillgängliga miljöer i befintliga och planerade bostadsområden. 

Uppföljning: Direkt samarbete mellan förvaltningarna verkar inte ha skett i dessa frågor. 

Riktlinje 5: Trygghet ska behandlas i alla detaljplaner. 

Uppföljning: Trygghet behandlas i alla nya detaljplanearbeten. Trygghetsaspekter lyfts fram under en 
egen rubrik i planbeskrivningar. 

Tema 5: Unga 

Riktlinje 6: Unga vuxnas ställning på marknaden behöver stärkas. 

Uppföljning: Inga särskilda insatser görs i dagsläget för att stärka unga vuxnas ställning på 
bostadsmarknaden. 

Tema 6: Funktionshindrade 

Riktlinje 7: Vuxna funktionshindrades behov på bostadsmarknaden behöver uppmärksammas. 

Uppföljning: Olika lösningar finns för personer med funktionshinder. Kommunen har gruppbostäder och 
bostäder med särskild service. Nyproducerade bostäder är tillgänglighetsanpassade enligt lag. 

Tema 7: Kommunalt flerbostadshusbestånd 

Riktlinje 8: Kommunen ska följa upp och vid behov komplettera den tillgänglighetsinventering som 
gjordes av det kommunala fastighetsbeståndet 2010 för kommunens flerbostadshus. 

Uppföljning: Uppföljning av tillgänglighetsinventering har inte gjorts i dagsläget. 

Tema 8: Bostadsstrategi för nyanlända och ensamkommande barn 

Riktlinje 9: Kommunen  
- Tillskapar boenden i möjligaste mån i befintliga, existerande fastigheter.  
- Bygger nya permanenta bostäder.  
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- Samverkar med privata hyresvärdar och fastighetsägare.  
- Kompletterar med tillfälliga paviljonger i den mån antalet ovan inte räcker till.  
- Fördelar bostäderna över kommundelarna.  
- Placerar i möjligaste mån ensamkommande barn och unga i familjehem, stödboenden och 
gruppboenden i kommunen.  
 
Vaxholm ska även möta de ökade behoven inom skola och socialtjänst och en snabb etablering och 
integration prioriteras. 

Uppföljning: Kommunen har tillskapat ett antal boenden i befintliga, existerande fastigheter och 
kompletterat med tillfälliga paviljonger, samt haft ett visst samarbete med privata hyresvärdar och 
fastighetsägare. Särskilda permanenta bostäder för nyanlända har inte byggts. Boenden för nyanlända 
finns på minst tre av kommunens öar. 

Bedömning 
Överlag är det inte möjligt att fullt ut bedöma huruvida målen och riktlinjerna för bostadsförsörjning i 
Vaxholms stad har uppfyllts under genomförandetiden. En del av målen innefattar tidsperioder som 
redan har passerat och där det därför är omöjligt att påverka utfallet. Andra mål har ett slutdatum i 
framtiden där det inte är möjligt i dagsläget att utvärdera om målet i sin helhet kommer gå i uppfyllelse. 
En del av målen och riktlinjerna är formulerade på ett sätt som gör de svåra att mäta. Vid framtagande 
av nästa periods mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad bör målen och riktlinjerna 
formuleras på ett sätt som gör dem mätbara och där utfallet kan påverkas under genomförandetiden. 

Överlag kan det konstateras att kommunen har svårigheter att bibehålla den byggnadstakt som målen 
anger, med ett växande underskott av bostäder jämfört med det antagna målet. Byggnadstakten är även 
ojämn, då de större tillskotten av bostäder oftast sker stötvis vid färdigställande av enstaka 
flerbostadshus eller stadsbyggnadsprojekt. Kommunen har svårigheter att få till nybyggnation av 
hyresrätter, men har lyckats använda avsiktsförklaringar och villkor i ramavtal för att säkerställa ett 
framtida tillskott av det önskade antalet hyresrätter.  

Mål och riktlinjer kring kommunens arbetssätt med tillgänglighet och trygghet kan i stort sett anses vara 
uppfyllda, då dessa aspekter lyfts fram vid planläggning, exploatering och förvaltning. Det pågår även ett 
arbete med så väl barnperspektivet och äldres behov, och ett kontinuerligt arbete för att tillgodose 
behov hos personer med funktionshinder och nyanlända personer. Många nyanlända personer bor i 
tillfälliga paviljonger, vilket enligt riktlinjerna anses vara en mindre önskvärd lösning. Ungas ställning på 
bostadsmarknaden är ett område där inga aktiva insatser görs, och där det bör tillkomma mer konkreta 
riktlinjer för det framtida arbetet. 

Handlingar i ärendet 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 (reviderad efter KS 2018-03-15), 
2018-04-17 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Matilda Karlström, sbf 
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SAMMANFATTNING  
Vaxholm är en attraktiv skärgårdskommun. Historiskt sett har kommunen haft en hög befolkningstillväxt. Nu planerar kommunen för ett tillskott på 1500 nya bostäder de 

kommande tio åren. En viktig utmaning för bostadsförsörjningen är att gruppen äldre över 65 år och i synnerhet äldre över 80 år förväntas bli större de kommande tio 

åren. Att förbättra unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden och ordna boende för etablering av nyanlända är andra viktiga utmaningar både i nuläget och under de 

kommande åren. Det finns behov att komplettera med så väl särskilda boenden som hyresrätter och olika former av bostäder som passar äldre.  

Underlaget är en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper i Vaxholm. Mål 

och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad anger kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Dokumentet 

syftar till att bemöta ovanstående utmaningar och skapa förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses. 
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INLEDNING 
Bostadsbristen i landet är politiskt sett en viktig 

fråga på både nationell och regional nivå. Enligt 

Länsstyrelsen uppskattar alla kommuner i 

Stockholms län att de har ett underskott på 

bostäder som bedöms kvarstå åtminstone de 

kommande fem åren1.  

Regeringen tillsatte under 2016 ett stort antal 

utredningar kring bostadsmarknaden och 

kommunernas planering för bostäder. Några av 

utredningarna gäller kommunala angelägenheter 

så som regler kring översikts- och detaljplanering, 

tillfälliga bygglov, liksom möjligheten att reglera 

upplåtelseformer i detaljplan. Andra rör frågor som 

hyresmarknaden eller finansieringsförutsättningar 

för bostadsbyggande.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning är något 

kommunerna har skyldighet att ta fram varje 

mandatperiod. Sedan en lagändring 2014 ställs 

högre krav på innehållet och underlaget till 

kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning.  

En Bostadsstrategi för Vaxholm har antagits av 

kommunstyrelsen 2011, men Vaxholms stad har 

inte antagit riktlinjer för bostadsförsörjning enligt 

lagen (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar under den föregående 

mandatperioden. Bostadsstrategin togs fram som 

ramverk för framtagandet av ett nytt 

1 Länsstyrelsen i Stockholm (2016) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2016 (Rapport 2016:18) 

bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden 

2011-2014 och som utgångspunkt för att prioritera 

detaljplaneuppdrag. Arbetet med att ta fram ett nytt 

bostadsförsörjningsprogram för förra mandat-

perioden påbörjades men färdigställdes aldrig.   

Syfte 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms 

stad syftar till att skapa förutsättningar för att 

bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar 

och livssituationer tillgodoses. Dokumentet 

fokuserar på perioden 2018-2020 men tar även 

sikte på 2030.  

Underlag och process 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning och dess 

underlag har tagits fram på uppdrag av 

kommunstyrelsen enligt beslut KS/2016-10-20 § 

103. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning har 

antagits av kommunfullmäktige (KF/2018-MM-XX § 

XX).  

Mål och riktlinjer grundar sig på ett underlag som 

behandlar bostadsbeståndet, den demografiska 

utvecklingen, bostadsbehovet och bostads-

marknaden i Vaxholm, samt en bostadsbyggnads-

prognos och en sammanställning av relevanta 

nationella, regionala och kommunala mål.  

Analysen av bostadsbehovet för särskilda grupper 

har tagits fram i samråd med socialförvaltningen, 

liksom i dialog med en lokal pensionärsförening. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger vid sidan av 

våra egna beräkningar på dialog med privata 

fastighetsägare kopplade till större byggprojekt. 

Länsstyrelsen i Stockholm, tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen i Stockholms läns 

landsting, Stockholm Nordost! samt 

grannkommunerna Norrtälje, Österåker, Täby, 

Danderyd, Vallentuna, Lidingö och Värmdö gavs 

tillfälle att yttra sig under samrådstiden. Dessutom 

informerades kommunala pensionärsrådet, 

kommunala funktionshindersrådet och 

pensionärsorganisationer. Samrådsförslaget har 

även visats på kommunens webb, tillgängligt för de 

som ville ta del av det och eventuellt yttra sig.   

KOMMUNERNAS 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anta 

riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandat-

period.  

2014 gjordes en ändring av lagen (2000:1383)  som 

medför krav på att kommunerna ska ta större 

hänsyn till regionala förutsättningar och grupper 

som är särskilt utsatta på bostadsmarknaden. 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 

ange kommunens mål och planerade insatser för 

bostadsbyggande och utveckling av bostads-

beståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn till regionala 

och nationella planer och program, och särskilt 

grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknads-

förutsättningar och bostadsbehovet för särskilda 

grupper.  

Planeringen för bostadsförsörjning ska enligt lagen 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

goda bostäder och främja att ändamålsenliga 

INLEDNING 
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åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 

genomförs. 

Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska 

antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska 

riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får 

alltså inte antas som en del av till exempel 

verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna 

ska istället fungera vägledande i arbetet med bland 

annat kommunens översiktsplan. 

Relaterad lagstiftning 
Kommunen har även ett utvidgat ansvar att 

tillgodose behovet av bostäder för vissa grupper. 

Detta gäller  bland andra ensamkommande 

asylsökande barn, äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Detta regleras i annan 

lagstiftning.  

PBL, Plan- och bygglag (2010:900) 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar 

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning 

Tillgängliga verktyg 
Det finns ett antal olika verktyg som kommunerna 

kan använda för att tillgodose behovet av bostäder. 

Nedan listas några av dessa:  

Allmännyttiga bostadsföretag 

Kommunala bostadsförmedlingar 

Kommunala hyresgarantier 

Kommunal översikts- och detaljplanering 

Kommunalt markinnehav i kombination med en 

aktiv markpolitik 

Marköverlåtelse- och exploateringsavtal  

Riktlinjer för huvudmannaskap 

Planberedskap 

Med planberedskap menas generellt sett bostäder, 

men även sådant som förskolor och äldreboenden, 

som finns detaljplanelagda på obyggd mark. Ofta 

handlar det om att strategiskt planlägga kommunal 

mark för framtida behov. Det kan även handla om 

att utreda lämpliga platser för nya bostäder inom 

ramen för en fördjupad översiktsplan.  

 

FOTOGRAFI? 

1 Petersberg, Vaxön 
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NATIONELLA MÅL 
Nedan följer en sammanställning av nationella mål 

som är av vikt för bostadsförsörjningen.  

Mål för boende och byggande2 
Det övergripande målet är att ge alla människor i 

alla delar av landet en från social synpunkt god 

livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 

naturresurser och energi främjas samt där 

bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 

underlättas. 

Regeringen har också en målsättning att det ska 

byggas minst 250 000 nya bostäder i landet fram till 

år 2020.  

Delmålet för bostadsmarknaden 

Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl 

fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 

bostäder som svarar mot behoven. 

                                                           

 

2 Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för boende och byggande http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/mal-for-boende-och-

byggande/  
3 Regeringskansliet (25 september 2014) Mål för asyl http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/asyl/mal-for-asyl/  
4 Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för nyanländas etablering  http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-

etablering/  

Delmålen för byggande 

 Långsiktigt hållbara byggnadsverk. 

 Effektiva regelverk och andra styrmedel som 

utifrån ett livscykelperspektiv verkar för 

effektiv resurs- och energianvändning samt 

god inomhusmiljö i byggande och förvaltning. 

 En väl fungerande konkurrens i bygg- och 

fastighetssektorn.  

Delmålen för samhällsplaneringen 

 En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för 

en hållbar utveckling av städer, tätorter och 

landsbygd. 

 Ett regelverk och andra styrmedel som på 

bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 

samtidigt som rättssäkerhet och 

medborgerligt inflytande säkerställs. 

 Goda förutsättningar för byggande av 

bostäder och lokaler, etablering av företag 

och för annat samhällsbyggande samtidigt 

som en god livsmiljö tryggas. 

Mål för asyl och nyanländas etablering 
Mot bakgrund av att många nyanlända  kommer att 

etablera sig i landet de kommande åren är 

regeringens mål för asyl och nyanländas etablering 

av vikt för bostadsförsörjningen.  

Mål för asyl3 

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en 

fristad för dem som flyr undan förföljelse och 

förtryck. Denna politik har starkt stöd i Sveriges 

riksdag. 

Mål för nyanländas etablering4 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund. Nedan följer regeringens 

mål för nyanländas etablering. 

Ett hållbart mottagande i hela landet 

Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar 

för hela Sverige. Alla kommuner måste utifrån sina 

förutsättningar vara med och ta ansvar för 

mottagandet av nyanlända för att förbättra de 

nyanländas möjlighet till etablering på arbets-

marknaden och i samhällslivet. Ett jämnare 

mottagande är av betydelse också för att motverka 

social och etnisk boendesegregation. Ett bra 

mottagande i kommunerna är avgörande för 

nyanländas etablering. Det är i kommunerna som 

människor bor, lever och arbetar. De andra 

övergripande målen är:  

 Förenklad ersättning för mottagandet av 

ensamkommande barn. 

 Tidiga insatser under asyltiden. 

 Effektivare insatser under 

etableringsuppdraget 

 

NATIONELLA OCH 

REGIONALA MÅL 
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REGIONALA MÅL OCH SAMBAND 
Nedan följer en sammanställning av regionala mål 

och strategier som är av vikt för 

bostadsförsörjningen i Vaxholm.  

Regional utvecklingsplan för Stockholm 

RUFS 2010 

Den ännu gällande regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen, RUFS 2010, behandlar så väl 

fysisk planering som tillväxtfrågor. Den har en 

viktig funktion som uttryck för Stockholms-

regionens samlade vilja när program och insatser 

ska initieras på nationell nivå och ligger till grund 

för strategisk planering i kommunerna. Planen 

pekar bland mycket annat ut strategier och 

åtaganden som rör bostadsbyggande. Ett antal 

åtaganden pekas ut gällande bostadsförsörjning i 

strategin ”Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom 

utbildningen, transporterna och bostadssektorn”. 

I RUFS 2010 pekas bostadsbyggnadsbehovet 2010-

2030 för regionen och kommunerna ut med hjälp av 

två tillväxtalternativ, ett högt och ett lågt. Enligt 

planen är det angeläget att kommunerna kan 

planera för ett bostadsbyggande som når upp till 

det högre tillväxtalternativet.  

Bostadsbeståndet i Vaxholm behöver enligt planen 

utökas med 50-100 nya bostäder per år under 

perioden.  

RUFS 2050 

Arbetet med en ny regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen är nu färdigställt och 

behandlas politiskt i Stockholms läns landsting 

under perioden 22 februari till 13 mars 2018.  

I utställningsförslaget till RUFS 2050 anges ett 

demografiskt bostadsbyggnadsbehov per kommun 

och år under perioderna 2015–2030 samt 2030–

2050 för att möta det demografiska bostadsbehovet.  

 

Stockholm Nordost! Vision 2040 
Nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och Österåker samarbetar 

kring en gemensam vision för tillväxt och utveckling 

i regionen, Vision 2040.  

Visionen fokuserar på att skapa förutsättningar för 

100 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen 

i regionen. Utveckling av en regional stadskärna 

kring Täby centrum och Arninge, samt ett antal 

satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är 

viktiga delar i visionen. Den pekar också ut 

strategier för utveckling av stadsstrukturen i 

kommunerna. En del av strategin för Vaxholms 

stadsstruktur bygger på att bostäder i första hand 

byggs i kollektivtrafiknära lägen med närhet till 

service. 

Stockholm Ost 
Tillsammans med Lidingö, Nacka och Värmdö 

kommun har Vaxholm inlett samarbetet Stockholm 

Ost. Kommunerna planerar tillsammans för 

120 000 nya invånare och 50 000 nya bostäder till år 

2050.  

DEMOGRAFISKT BOSTADSBYGGNADSBEHOV 

 LÅG BAS HÖG 

2015-2030 80 100 120 

Åtaganden för bostadsförsörjningen 

RUFS 2010 

Anpassa byggandet i alla kommuner 

till den långsiktiga efterfrågan. 

Bostäderna har hög kvalitet och är 

väl underhållna. 

Anpassa bostadsmarknadens 

funktionssätt för att nå hög kapacitet 

och kvalitet i byggprocessen. 

2 Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, Rindö 
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KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 

2018-2020 
I mål och budget 2018-2020 finns det en politisk 

vision för Vaxholms stad, samt målsättningar för 

bostäder och tre kommungemensamma mål-

områden som är kvalitet, livsmiljö och ekonomi.  

Kvalitet 
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i 

enlighet med nationella styrdokument och 

invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service 

som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt 

bemötande. 

Livsmiljö 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där 

kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 

ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar 

både social- och ekologisk hållbarhet. 

Ekonomi 
Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 

skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En 

ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god 

service till invånarna och för utveckling av 

verksamheterna. 

Bostadsbyggandet är viktigt för att säkra den 

befolkningstillväxt som ska vara underlag för ökade 

skatteintäkter. 

Bostäder 
Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. 

Tillväxten i regionen, både ekonomisk och 

befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en 

attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor 

efterfrågan på bostadsmarknaden. Nybyggnation i 

staden sker i flera upplåtelseformer, i så väl 

bostadsrätter som hyresrätter. Förtätning och 

närhet till kollektivtrafik är ledord. Ny- och 

ombyggnationer ska ske enligt fastställda 

hållbarhets- och miljökriterier. Park- och 

grönområden är viktiga inslag stadsmiljön. 

KOMMUNÖVERGRIPANDE PLANER 

OCH RIKTLINJER 

Översiktsplan – Vaxholm 2030 
Översiktsplanen Vaxholm 2030 antogs 2013 och 

pekade då ut en ny inriktning med ett högre 

bostadsbyggande än tidigare. Den har som 

målsättning att tillskottet på bostäder ska ligga på 

det högre tillväxtalternativet som anges i RUFS 

2010.  

Översiktsplanen anger att bostadsbyggandet i 

Vaxholm ska bidra till en ökad täthet, variations-

rikedom i bebyggelsen, god tillgänglighet med 

kollektivtrafik samt attraktiva och varierande 

stads- och boendemiljöer.  

I översiktsplanen anges även att en ökning av 

befolkningsantalet ger en förbättrad möjlighet till 

kostnadseffektivitet under förutsättning att 

befolkningstillväxten sker i en jämn takt. 

Riktlinjer för hållbart byggande 
Sedan hösten 2017 har kommunen antagna 

riktlinjer för hållbart byggande som ska användas 

som underlag vid underhåll samt om- och 

nybyggnation i kommunens fastigheter.  

Riktlinjerna förtydligar kommunens ambitioner 

med ett hållbart byggande och berör bland annat 

miljö- och hållbarhetscertifieringar, sunda 

inomhusmiljöer, energihushållning, material och 

dagvattenhantering.

KOMMUNALA 

STYRDOKUMENT 

Vision: Vaxholms stad ska vara en 

attraktiv plats att leva och bo på. 

Vaxholms stad ska vara en kulturell 

skärgårdsstad som med småskalighet 

och effektiv kommunal service ska 

erbjuda invånare och näringsidkare en 

attraktiv och stimulerande livs- och 

arbetsmiljö med närhet till skärgård, 

natur och storstad. Vaxholms stad ska 

vara ett samhälle som präglas av 

trygghet, delaktighet, gemenskap och 

ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas 

tillsammans med medborgarna. 

Valmöjligheter ska finnas, framförallt 

inom skola, omsorg och boende. 

Vaxholms stads ambition är att arbeta 

för en klimatsmart stad med hållbar 

användning av energi och transporter, 

ren luft och rent vatten och där det är 

enkelt att välja en miljövänlig livsstil. 
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VA-plan 
En långsiktig planering av allmänt vatten och avlopp (VA) är viktig för planeringen 

av nya bostäder. Frågor om vatten och avlopp är också starkt kopplade till 

fritidshusomvandlingen i kommunen. 

Vaxholms stad har tillsammans med VA-huvudmannen och miljö- och 

hälsoskyddskontoret utrett vad som är den ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt 

bästa turordningen för utbyggnaden av allmänt VA i Vaxholm. I VA-plan för 

Vaxholms stad från 2014 anges en turordning för utbyggnad av allmänt vatten och 

avlopp.  En reviderad tidplan för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har 

tagits fram i samarbete med Roslagsvatten.   

I figuren syns områdesindelningen och tidplanen för utbyggnaden.  

 Befintligt. 

1 
Ska inrymmas i verksamhetsområdet enligt antagen eller 

pågående detaljplan. Utbyggnaden avlutas 2018–2019 

2 Hög prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2020–2025 

3 Medelhög prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2025–2030. 

4 Låg prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2030. 

5 
Övriga. Lägsta prioritet eller inte alls inom VA-planens 

tidshorisont. 

Figur 3 Prioritering för VA-utbyggnad 
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Figur 4 Karta över Vaxholm 
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BOSTADSBESTÅNDET 
Vaxholm är en kommun med en stor 

villabebyggelse. Över hälften av bostäderna är 

småhus, det vill säga olika former av  villor och 

radhus. Kommunen är förknippad med 

sommarnöjen och skärgårdsstadsbebyggelse från 

förra sekelskiftet, och många av bostäderna i 

Vaxholm är byggda före 1930.5  

I Sverige har miljonprogrammet och rekordåren 

haft en stor påverkan på bostadsbeståndet och där 

närmare hälften av bostäderna i riket har byggts 

mellan 1950 och 1980. Även i Vaxholm syns den här 

perioden, där drygt 40%  av lägenheterna i 

flerbostadshus är byggda mellan 1950 och 1980.5  

Det har senare skett en stor omvandling av före 

detta fritidshusområden, liksom av byggnader som 

har varit avsedda för militära ändamål i Vaxholm. 

Därför är många av bostäderna, i synnerhet en stor 

andel av småhusen i Vaxholm, är byggda efter 1990. 

På den här punkten är Vaxholm annorlunda mot 

övriga länet och riket som generellt sett hade en 

period av lågt bostadsbyggande mellan 1990 och 

2010.5 

I slutet av 2016 fanns det 4772 bostäder och 1728 

fritidshus i Vaxholm.5 Fritidshus räknas inte in i 

                                                           

 

5 SCB (2017) Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse - Bostadsbestånd 
6 Länsstyrelsen (2017) Läget i länet  (Rapport 2017:15) 
7 Tekis-FB (2017) Tekis-FIR 

bostadsbeståndet, men de är ändå viktiga att 

beakta.6  

Småhus 
Med småhus avses friliggande en- och 

tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. I 

Vaxholm är andelen småhus att betrakta som 

förhållandevis hög jämfört med Stockholms län5.   

Många småhus har tidigare använts som fritidshus, 

eller har byggts på tomter där det tidigare stått ett. 

De flesta småhus är äganderätter, men liten andel 

av småhusen i Vaxholm är bostadsrätter eller 

hyresrätter. De flesta småhus i Vaxholm är större 

än 110 kvadratmeter.  

Flerbostadshus 
Lägenheterna i Vaxholm är ofta stora. Det finns fyra 

gånger så många lägenheter som är större än 100 

kvadratmeter än det finns lägenheter som är 

mindre än 31 kvadratmeter. En fjärdedel av alla 

lägenheter i flerbostadshus är mellan 51 och 60 

kvadratmeter stora.   

Av lägenheterna i flerbostadshus upplåts cirka 2/3 

som bostadsrätter och 1/3 som hyresrätter. I slutet 

av 2016 fanns det 1287 bostadsrättslägenheter och 

595 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i 

Vaxholm. 5   

I Stockholms län har andelen hyresrätter sjunkit 

kraftigt  till förmån för bostadsrätter sedan 1990. 

Även i Vaxholm har andelen hyresrätter minskat. 

Det allmännyttiga bostadsbolaget Vaxholms-

bostäder såldes 1999. Under åren som följde 

omvandlades många av lägenheterna i den tidigare 

allmännyttan till bostadsrätter.   

En mindre del av dagens hyresrätter ägs av 

kommunen, och de flesta hyreslägenheter ägs av 

privata hyresvärdar. Den största hyresvärden i 

kommunen är Akelius, som äger en stor andel av 

den tidigare allmännyttan som inte har omvandlats 

till bostadsrätter. 7   
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Specialbostäder 
De flesta specialbostäder i kommunen är sådana 

som riktar sig till äldre, personer med 

funktionsnedsättning eller  är någon form av 

utslussningsbostäder. Enligt SCBs statistik ska det 

finnas ett mycket litet antal studentbostäder i 

Vaxholm, dessa har kommunen ingen närmare 

kännedom om.  

Särskilt boende för äldre 

Det finns ett särskilt boende Vaxholm som alla ägs 

och förvaltas av kommunen, men drivs på 

entreprenad och ligger i tre byggnader inom 

samma kvarter på Vaxön. I två av byggnaderna är 

boendet helt eller delvis fokuserat på demenssjuka. 

Sammanlagt finns det 89 boendeplatser på särskilt 

boende med heldygnsomsorg i Vaxholm.  

Bostäder som ägs och hyrs ut av kommunen 

Vaxholms stad har idag ett allmännyttigt 

bostadsbolag. Samtidigt äger och förvaltar 

kommunen tre fastigheter med hyreslägenheter i 

kommunen.  Genom Vaxholm Smeden 3 AB äger 

kommunen en fastighet med 32 lägenheter. 

Majoriteten av dessa lägenheter hyrs ut genom 

socialförvaltningen som specialbostäder med 

reducerat besittningsskydd, ofta som en slags 

utslussningsbostäder. Utöver detta hyrs ett mindre 

antal bostäder ut av kommunen i andra hand som 

ägs av privata fastighetsägare.   

I två andra fastigheter på östra Vaxön har 

kommunen också seniorlägenheter som förmedlas 

genom en egen seniorbostadskö. I den ena 

fastigheten finns 43 lägenheter med 1 eller 2 rum 

                                                           

 

8 Länsstyrelsen i Stockholm (2017) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017 (Rapport 2017:15) 

och kök, och i den andra 10 lägenheter med 1-3 rum 

och kök.  

Seniorlägenheterna förmedlas genom en egen 

seniorbostadskö. Personer över 65 år som är 

folkbokförda eller äger fast egendom i Vaxholm kan 

anmäla sig till seniorbostadskön. Under hösten 

2017 beslutade Nämnden för teknik, fritid och 

kultur om nya riktlinjer för seniorbostadskön som 

börjar gälla 2018. De ska göra det lättare att förstå 

vilka regler som gäller. Samtidigt ska de 

säkerställa att bostäderna endast erbjuds de som 

aktivt söker seniorboende. De nya riktlinjerna har 

bland annat utformats utifrån hur andra kommuner 

hanterar sina seniorbostadsköer samt utifrån 

synpunkter som har kommit in från PRO och SPF i 

Vaxholm. 

TILLSKOTTET AV BOSTÄDER 2010-

2017 
Tillskottet av bostäder består av tre delar: nybyggda 

bostäder, fritidshus som ombildats till 

permanentbostäder samt ombyggnationer, det vill 

säga lokaler och vindar som blivit bostäder.  

I de flesta kommuner i länet anges att nybyggnation 

utgör det viktigaste tillskottet på bostäder, medan 

ombyggnationer och fritidshusomvandling har en 

väldigt liten betydelse. Fritidshusomvandlingen är 

betydligt viktigare i skärgårdskommuner som 

Vaxholm men är samtidigt svår att uppskatta.  

Enligt länsstyrelsens rapport Läget i länet ligger 

Vaxholms stad strax över länssnittet när det 

kommer till genomsnittligt tillskott i antal bostäder 

per år och 1000 invånare under perioden 2010-2016. 

Snittet för Vaxholm har legat på drygt  6 nya 

bostäder per år och 1000 invånare8.  

Det genomsnittliga tillskottet under perioden 2010-

2016 har uppskattats till 77 bostäder per år, vilket 

ligger inom ramen för bostadsbyggnadsbehovet 

som anges i RUFS 2010. 8 

Fritidshusomvandling 
Fritidshusomvandlingens betydelse för tillskottet 

av bostäder är generellt sett svårt att bedöma. Det 

skapar en del problem i kommuner med stora 

fritidshusområden där allt fler bosätter sig 

permanent, eller som deltidsboende.  

2015 ändrades Skatteverkets taxeringskoder av 

bland annat fritidhusfastigheter vilket gör att SCBs 

statistik över fritidshusbeståndet tappar kontinuitet 

(se Definitioner för mer information). Skatteverkets  

definitioner av fritidshus tar ingen större hänsyn till 

vilken typ av bebyggelse det rör sig om, det vill säga 

om huset är anpassat för permanentboende eller 

uppfört efter de regler som gäller för fritidshus. I en 

kommun som Vaxholm där nybyggnation av 

fritidshus sker parallellt med fritidshusomvandling 

blir statistiken än mer svårtolkad. 

Bedömningar av hur många bostäder som 

tillkommer genom fritidshusomvandling görs på 

olika sätt med varierande detaljeringsgrad vilket 

gör det svårt att jämföra mellan kommunerna. 

Exempelvis Vaxholm har bedömt en relativt hög 

fritidshusomvandling de senaste åren.   
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Tillgängligheten är ofta dålig i fritidshus som tagits 

i bruk som permanentboende och många av dem är 

svåra att tillgänglighetsanpassa.  

Fritidshusomvandlingen ställer högre krav på bra 

vatten och avlopp. Kommunens VA-plan är ett 

viktigt dokument för att bedöma bostadstillskott på 

öar som saknar allmänt vatten och avlopp. 

Prognoserna för framtida fritidshusomvandling är 

sammankopplade med planerad utbyggnad av 

vatten och avlopp på till exempel Skarpö och Rindö.  

Ett sätt att bedöma delar av fritidshusomvandlingen 

är att titta på statistik över bygglovsärenden med 

rivning av fritidshus och nybyggnation av 

bostadshus. De senaste tio åren har det i 

genomsnitt handlat om 6 sådana ärenden per år, till 

en övervägande majoritet på Resarö. Det har även 

förekommit på Rindö, Skarpö, Karlsudd (Bogesund) 

och Tynningö men i betydligt mindre utsträckning. 

Nybyggnation och ombyggnation 
Mellan 2010 och 2017 har 297 nya bostäder 

färdigställts i nybyggda hus i  Vaxholm. Ungefär 65 

% av de nybyggda bostäderna har varit småhus, och 

i och med det till stor del äganderätter. Av de 

nybyggda lägenheterna de flesta varit 

bostadsrätter. Antalet hyresrätter har ökat i 

kommunen de senaste åren, däremot har inte 

andelen gjort det eftersom nyproduktionen liksom 

fritidshusomvandlingen har dominerats av ägande- 

och bostadsrätter.  

I länet har det byggts mycket 

bostadsrättslägenheter de senaste åren. Den 

vanligaste storleken bland nybyggda bostäder har 

varit 2 eller 3 rum och kök. I Vaxholm har istället 

småhus med över 5 rum och kök varit klart 

dominerande.   

Utöver nybyggnationen i kommunen har det under 

2015 och 2016 tillkommit 59 bostads-

rättslägenheter och 2 hyresrättslägenheter genom 

ombyggnation.    
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DEMOGRAFISK UTVECKLING 
I Vaxholm har befolkningstillväxten procentuellt 

sett varit hög de senaste decennierna, och länge var 

Vaxholm en av Sveriges snabbast växande 

kommuner. Mellan 1990 och 2012 växte 

befolkningen med ca 60 % vilket motsvarar en 

genomsnittlig tillväxt på 200 nya invånare per år. 

De senaste åren har tillväxttakten varit lägre, men 

förväntas ta fart igen 2018 och vara fortsatt hög 

fram till 2025.  

Befolkningssammansättning 
På flera punkter när det gäller 

befolkningssammansättningen skiljer sig Vaxholm 

från länet i stort och riksgenomsnittet. Ett 

genomgående tema är att det finns relativt många 

barnfamiljer i kommunen.  

I Stockholms län och i riket finns det generellt sett 

ett stort antal en- och tvåpersonershushåll. Strax 

under 40 % av alla hushåll utgörs av ensamhushåll. 

Det här mönstret är inte lika tydligt i Vaxholm. Här 

är ensamhushållen inte en lika stor del av 

befolkningen, medan hushållen med fyra personer 

utgör en desto större andel. Strax under 60 % av 

hushållen i Vaxholm består av en eller två personer, 

                                                           

 

9 SCB (2017) Statistikdatabasen: Befolkningsstatistik   

och nästan 40 % av dem består av tre till fem 

personer.  

I Vaxholm har den genomsnittliga 

hushållsstorleken generellt sett varit större än i 

länet och riket de senaste åren9.   

Gruppen unga vuxna, 20-34 år, är i Vaxholm kraftigt 

underrepresenterad jämfört med riksgenomsnittet. 

Gruppen äldre över 80 är också mindre än 

riksgenomsnittet. Istället utgörs befolkningen i 

Vaxholm till stor del av barn mellan 5 och 18 år, 

personer i medelåldern mellan 40 och 55 samt 

yngre pensionärer 65-74 år.  

Sammantaget är detta något som drar ner 

medelåldern jämfört med riksgenomsnittet. 

Bland unga vuxna, mellan 20 och 30 år, bor det  

fler män än kvinnor i Vaxholm. I gruppen äldre 

över 75 är det istället fler kvinnor än män.   
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Flyttningsmönster 
I storstadsregionerna bygger befolkningsökningen 

till stor del på ett högt inflyttningsnetto från 

utlandet och ett högt födelsenetto. Inflyttning från 

övriga Sverige är där av mindre betydelse för 

befolkningsökningen. Även på den här punkten är 

Vaxholm annorlunda.  

Invandringen till kommunen har varit relativt jämn 

de senaste åren och bidragit till ett positivt 

flyttningsnetto. De flesta som flyttade till Vaxholm 

under de senaste två åren flyttade hit från andra 

kommuner i Stockholms län. Många av de som har 

flyttat från Vaxholm har flyttat till kommuner 

utanför Stockholms län. 

Sannolikheten att en person i en viss ålder under ett 

år flyttar från kommunen kallas för flytt-

benägenhet. Flyttbenägenheten hos Vaxholmarna 

är generellt sett något högre än den i riket för alla 

över 15 år. 10   

Unga vuxna har generellt sett en hög 

flyttbenägenhet.  Många flyttar för att få närhet till 

studier eller jobb, men också till den första egna 

bostaden. I Vaxholm är flyttbenägenheten hos 20- 

till 34-åringar betydligt högre än i riket, vilket även 

återspeglas i befolkningssammansättningen.10  

Barnfamiljer utgör en stor del av det positiva 

flyttningsnettot i Vaxholm, det vill säga att det är 

betydligt fler som flyttar hit än härifrån. Enligt 

statistik från de befolkningsprognoser som har 

beställts årligen sedan 2012 är allt fler av de som 

flyttar till Vaxholm också mellan 50 och 70 år.11   

                                                           

 

10 Statisticon (2017) Befolkningsprognos 2017-2036 Vaxholms stad 
11 Statisticon (2012-2017) Befolkningsprognos för Vaxholms stad 
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BOSTADSBYGGNADSPROGNOS  
Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för 

kommunens befolkningsprognos, i synnerhet 

prognosen för inflyttning till kommunen. Den 

uppdateras årligen och är övergripande för de 

närmaste 20 åren. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger på 

översiktsplanen Vaxholm 2030, de fördjupade 

översiktsplanerna för Resarö respektive Rindö och 

Skarpö, Exploateringsprogrammet för Vaxholm och 

VA-planen för Vaxholm samt en uppskattning av när 

pågående bostadsbyggnadsprojekt kan vara 

färdigställda. För  projekt som förväntas stå färdiga 

de närmaste åren varierar säkerheten i prognosen 

mellan de projekt där detaljplanen vunnit laga kraft 

och kommunen har haft kontakt med exploatören 

om tidplanen, respektive projekt där detaljplanen 

ännu inte är antagen. På längre sikt bygger 

prognosen till en större del på bostadsbyggnads-

projekt som pekats ut i exploateringsprogrammet 

som det i dagsläget inte finns något planuppdrag 

för, liksom förväntad fritidshusomvandling till följd 

av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.  

Eftersom bostadsbyggnadsplanerna efter 2030 är 

särskilt osäkra används endast prognosuppgifter 

fram till dess i det här dokumentet.  

Kommunen i sin helhet 
Det sammanlagda tillskottet på bostäder som 

anges i prognosen är 1872 bostäder, eller ett 

genomsnittligt tillskott på 89 bostäder per år. 

Bostadsbyggnadstakten är som högst de 

kommande 8 åren, och förväntas sedan minska 

under resten av prognosperioden. För att göra 

prognosen jämförbar med det demografiska 

bostadsbyggnadsbehovet som anges i förslaget till 

RUFS 2050 handlar det om i genomsnitt 113 

bostäder under perioden 2018-2030.  

Generellt förväntas utbyggnaden av 

småhusbeståndet ske i en mer jämn takt över tid 

under prognosperioden, medan utbyggnadstakten 

förväntas vara särskilt hög mellan 2019 och 2025. 

Ungefär 65 % av tillskottet förväntas utgöras av 

bostäder i flerbostadshus. 

Hälften av bostäderna förväntas tillkomma i det 

som RUFS 2050 kallar prioriterade bebyggelse-

lägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik. 

Utöver det förväntas 43 % av bostadstillskottet fram 

till 2038 vara i kollektivtrafiknära men i RUFS 

utpekade som sekundära bebyggelselägen på 

Rindö och nordvästra Resarö. 

Hyresrätter 

Det är svårt att på förhand veta vilka 

upplåtelseformer som ska byggas i ett nytt område 

om kommunen inte bygger själv. De flesta 

lägenheter i flerbostadshus byggs som bostads-

rätter idag.  

I början av mandatperioden sattes ett politiskt mål 

att planlägga för 100 nya hyresrätter under 2015-

2018. Tre detaljplaner som möjliggör hyresrätter 

har påbörjats under tiden, och under perioden 

2018-2022 förväntas ett tillskott på 130-135 

hyresrätter genom nybyggnation i Rindö hamn och 

på västra Vaxön.  

Särskilda boenden för äldre 

Det finns behov av nya boendeplatser på särskilt 

boende för äldre i kommunen. Ett nytt särskilt 

boende planeras som en del av projekt Norrberget 

på östra Vaxön, och det pågår utredningar för att 

hitta lokaliseringar för att ersätta befintliga lokaler 

i kvarteret Landstinget.  

Bostadsbyggnad på de olika öarna 
Det största tillskottet på bostäder förväntas byggas 

på Rindö, Vaxön och Resarö fram till 2030. Det 

förväntade tillskottet i områdena Bogesund och 

Inom området övriga öar utgörs bostadstillskottet 

helt och hållet av olika former av fritidshus-

omvandling. Nedan redogörs för den förväntade 

omvandlingen och några av de större planerade 

bostadsbyggnadsprojekten på de andra öarna.  

 

Rindö 

Rindö hamn är ett omfattande stadsbyggnads-

projekt i tre etapper på det före detta regements-

området på östra Rindö. Tidigare kasernbyggnader 

från förra sekelskiftet  omvandlas till bostäder och 

lokaler, samt kompletteras med nya bostäder och 

en ny skola. De första kasernbyggnaderna är redan 

inflyttade, och mellan 2018 och 2021 förväntas 340 

nya bostäder färdigställas. Det rör sig om 24 

bostäder i småhus och 316 bostäder i flerbostads-

hus. 

BOSTADSTILLSKOTT 2018-2030 

 Flerbostadshus Småhus 

1. RESARÖ 30 189 

2. RINDÖ/SKARPÖ 451 200 

3. BOGESUND 0 10 

4. KULLÖ 0 0 

5. ÖVRIGA ÖAR 0 13 

6. VAXÖ ÖSTRA 469 0 

7. VAXÖ VÄSTRA 105 10 

TOTALT 1055 422 
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Det planeras för ungefär 50 hyresrätter som en del 

av projektet Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg.  

I översiktsplanen pekas Rindö smedja ut som ett 

utredningsområde för bostäder. Ett planprogram 

för området är under framtagande och program-

samråd hölls under 2015. Ungefär 200 bostäder 

förväntas kunna färdigställas mellan 2025 och 2027 

inom området. Fritidshusomvandlingen på Rindö 

och Skarpö förväntas ge ett tillskott på ungefär 100 

bostäder fram till 2030.  På Rindö hör den ihop med  

utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp som 

följer utbyggnaden av Rindö smedja. 

Vaxön 

Två av de största bostadsbyggnadsprojekten på 

Vaxön ligger på östra Vaxön. I området 

Skutvikshagen förväntas 101 bostadsrättslägen-

heter i flerbostadshus vara inflyttningsklara under 

slutet av 2017 och början av 2018.  På östra Vaxön 

inom projektet Norrberget  planeras för ungefär 

240 nya bostäder i flerbostadshus och ett nytt 

särskilt boende. Bostäderna förväntas vara 

färdigställda mellan 2022 och 2024.  

På västra Vaxön finns även två projekt som syftar till 

nybyggnation av hyresrättslägenheter. 

Kommunen detaljplanelägger för att kunna bygga 

20-25 hyresrätter i egen regi på del av Vaxön 1:26 

på. Det kommer att röra sig om små lägenheter. 

Detaljplanen gick ut på samråd under hösten 2016 

och bostäderna förväntas stå klara 2019. 

I februari 2017 gavs positivt planbesked för ett nytt 

flerbostadshus inom kvarteret Kulan som också 

ligger på västra Vaxön. Projektet förväntas 

möjliggöra ca 60 nya hyreslägenheter. Det nya 

flerbostadshuset förväntas preliminärt stå klart 

2022.  

Resarö 

Projektet Storäng innehåller utbyggnad av vatten 

och avlopp i ett område med äldre småhus och 

fritidshusbebyggelse samt nybyggnad av 70 småhus 

som förväntas stå färdiga 2021-2022. Projektet av 

förväntas resultera i en viss fritidshusomvandling. 

Planen för Resarö mitt möjliggör för ungefär 60 nya 

bostäder i både småhus och flerbostadshus, och 

förväntas vara klar för antagande under 2018.  

Fritidshusomvandlingen förväntas vara betydligt 

lägre jämfört med tidigare eftersom en stor del av 

beståndet redan är omvandlat till 

permanentboende. Här rör det sig om ungefär 30 

bostäder. 
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BEFOLKNINGSPROGNOSER 
Kommunen beställer årligen en byggbaserad 

befolkningsprognos, vilket betyder att den del av 

prognosen som behandlar inflyttning är baserad på 

kommunens bostadsbyggnadsprognos. Den bygger 

också på historiska data och pekar ut trender för 

den demografiska sammansättningen i kommunen. 

Nästa befolkningsprognos levereras under mars 

2018, varför det följande stycket är baserat på förra 

årets prognos och därmed en äldre 

bostadsbyggnadsprognos. 

Regionala befolkningsframskrivningar 
Landstinget å andra sidan tar fram regionala 

befolkningsframskrivningar för länet, som sedan 

bryts ner på kommunal nivå och används för 

beräkningar av ett förväntat behov av nya bostäder, 

det demografiska bostadsbyggnadsbehovet. De 

används även för att studera var brister i 

kollektivtrafiksystemet kan uppstå.  I samband med 

arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen 

för Stockholm, RUFS 2050, har befolknings- och 

sysselsättningsframskrivningar tagits fram för 

länet.12 

                                                           

 

12 Stockholms läns landsting (2017) Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport 2017:2) 

Kommunens byggbaserade  

befolkningsprognos 
De kommande åren förväntas befolkningen i 

Vaxholm växa från 11 621 personer år 2016 till 

15 766 personer år 2030. Det motsvarar en 

befolkningsökning på ungefär 37 %.  

Inflyttning till nybyggda bostadsområden utgör en 

stor del av  den förväntade befolkningstillväxten. 

Framför allt sker tillväxten på Rindö, Resarö och 

Vaxön.  

De stora variationerna från år till år som kan ses i 

prognosen har att göra med förväntad befolknings-

ökning genom inflyttning till kommunen och i 

förlängningen prognosen för bostadsbyggande och 

fritidshusomvandling. 

Befolkningstillväxten förväntas till stor del utgöras 

av personer mellan 20 och 64 år. Gruppen barn och 

unga förväntas växa med en något lägre takt, och 

gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 77 % 

fram till 2030.  

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNINGAR FÖR VAXHOLM (2017) 

 2015 2020 2030 2040 2050 

LÅG 11 400 12 400 14 000 14 700 15 400 

BAS 11 400 12 800 15 000 16 000 17 000 

HÖG 11 400 12 900 15 800 17 300 18 900 
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DEMOGRAFISKT BOSTADSBEHOV 

Baserat  på Framskrivningar av befolkning och 

sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport 

2017:2) som tagits fram av Stockholms läns 

landsting har ett demografiskt bostadsbyggnads-

behov tagits fram för varje kommun i länet. Det 

bygger på tre olika scenarier: låg, bas och hög. För 

perioden 2018-2030 ligger det för Vaxholm mellan 

80 och 120 bostäder per år, för att sedan sjunka till 

mellan 50 och 70 bostäder per år.13 

BOSTADSBEHOVET FÖR 

SÄRSKILDA GRUPPER 

Bostadsförsörjning handlar i grunden om att 

anpassa beståndet till ändrade förutsättningar. 

Enligt Regeringens proposition 2012/13:178 En 

tydligare lag om kommunernas bostads-

försörjningsansvar avses med begreppet särskilda 

grupper ”de som av olika skäl har svårigheter att 

etablera sig på bostadsmarknaden”.14  

Det råder brist på bostäder och i synnerhet 

hyresrätter. Detta drabbar många av de som har 

svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, men  

                                                           

 

13 Stockholms läns landsting (2017)Utställningsförslag till RUFS 2050  
14 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  
15 Socialstyrelsen (2011) Bostad i särskilt boende är den enskildes hem  
16 Länsstyrelsen Skåne (2016) Bostad åt alla – slutrapport från länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommunerna i att underlätta inträdet på bostadsmarknaden (Rapport 

016:02) 

särskilt hemlösa, kvinnor med behov av skyddat 

boende och personer med låg betalningsförmåga.  

För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt 

ansvar gentemot socialtjänstens kända målgrupper 

krävs bostäder i olika upplåtelseformer och 

storlekar. Trygghet och stabilitet i boendet är en 

viktig förutsättning för att en person ska stärkas till 

att förändra sin situation, och tillgång till en egen 

bostad utgör en viktig del i rehabiliteringskedjan. I 

framtida planering av bostäder är det därför viktigt 

att det kan erbjudas ett varierat utbud av 

boendeformer i Vaxholm.  

Äldre och personer med 

funktionsnedsättning 
Problem med tillgänglighetsanpassning i 

anslutning till boendemiljön försvårar möjligheten 

att leva ett aktivt liv för både äldre och personer 

med funktionsnedsättning. 

I dagsläget är andelen äldre över 80 år i Vaxholm 

mindre  än i riket. De kommande 10 åren förväntas 

gruppen äldre över 65 år att öka, och då i synnerhet 

gruppen äldre över 80 år.  

Generellt sett är bostäder lämpliga för äldre 

eftersökta i Vaxholm, och det finns även ett behov 

av att bygga nya särskilda boenden.  

Kvarboendeprincipen är tillsammans med själv-

bestämmandeprincipen bärande princip inom 

svensk äldreomsorg.15 Den innebär att social-

nämnden ska verka för ”människors rätt att kunna 

bo kvar i sitt hem så länge den enskilde klarar det 

och vill”.  

Enligt länsstyrelserna bor många äldre i landet kvar 

i bostäder med dålig tillgänglighet och det saknas 

ofta andra boendealternativ för de som skulle 

behöva en bostad med högre tillgänglighet. Både i 

Vaxholm och i riket är de flesta äldre över 80 år 

kvinnor. I Sverige är det  kvinnor som i störst 

utsträckning får garantipension vilket tillsammans 

med regler för bostadsbidrag sätter stora 

begränsningar på de boendealternativ som i 

realiteten finns tillgängliga för många äldre.16  

En annan betydelsefull faktor för äldreomsorgen är 

tendensen att antalet kända demenssjuka 

fortsätter att öka. Dessa båda faktorer innebär ett 

ökat behov av äldreomsorg under perioden. En 

annan utmaning är att andelen äldre över 65 år i 

Vaxholms stad med äldreomsorg fortsätter att 

utvecklas i riktning mot läns- och rikssnitt. 

Efterfrågan på bostäder bland äldre 

Kommunen har under arbetet med underlaget haft 

ett samarbete med en lokal pensionärsförening 

som under våren 2017 har en enkät ute till sina 

medlemmar med frågor kring hur de bor idag och 

vill bo i framtiden.  Föreningens medlemmar är 55 

år eller äldre. Ungefär 200 personer svarade på 

enkäten. En stor del av de svarande bor i ägt boende 

eller bostadsrätt, och många av de svarande är 

nöjda med sitt nuvarande boende och vill gärna 

BOSTADSBEHOVET 
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kunna bo kvar. Många lyfter också fram vikten av 

närhet till service och kommunikationer om de ska 

överväga att flytta och är främst intresserade av 

hyresrätter eller någon form av organiserat 

boende. Det är viktigt att poängtera att de som har 

svarat på enkäten utgör en mycket liten andel av 

den totala åldersgruppen de representerar. 

Studenter och unga vuxna 
Gruppen unga vuxna (20-34 år) i Vaxholm är i 

betydligt större utsträckning än i övriga riket 

benägna att flytta från hemkommunen. Unga vuxna 

är också underrepresenterade i förhållande till den 

totala befolkningen. Detta skulle kunna vara en   

indikator på att unga vuxna har svårt att hitta en 

bostad i Vaxholm. 

Vaxholmarna är överlag välutbildade.17 Vaxön och 

Resarö har goda kommunikationer med buss till så 

väl Stockholms Universitet som Kungliga Tekniska 

högskolan. Studentbostäder i kollektivtrafiknära 

läge skulle kunna vara attraktiva.  

Nyanlända 
I och med den nya bosättningslagen från 2016 sätts 

andra krav på kommunernas mottagande av 

nyanlända. Det finns stora utmaningar att med kort 

varsel tillgänglighetsanpassa bostäder för 

nyanlända i befintligt bostadsbestånd.  

Under både 2016 och 2017 lyckades Vaxholm ta 

emot och ordna boende för de som anvisats enligt 

den nya lagen.  

Under 2016 anvisades 46 personer till Vaxholm. Alla 

som fått plats i Vaxholm valde däremot inte att ta 

                                                           

 

17 SCB (2015) Kommuner i siffror http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/  
18 Socialstyrelsen (2017) Antal hemlösa per kommun och län, http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet 

den. Totalt har kommunen tagit emot 15 hushåll, 

varav 7 familjer och 8 ensamhushåll.  

Under 2016 placerades de flesta nyanlända i 

bostäder som kommunen sedan tidigare ägde eller 

hyrde. Några placerades också i bostäder som 

tillskapades genom ombyggnad av kommunägda 

lokaler och i en paviljong med plats för 14 

ensamhushåll som uppfördes på Rindö. Kommunen 

hyr paviljongen som uppfördes med tillfälligt lov, 

och arrenderar marken som den är uppförd på, av 

det statliga fastighetsbolaget Vasallen.  

Under 2017 erbjöd kommunen boende för samtliga 

44 personer som kommunen fått anvisade av 

Migrationsverket och uppfyllde därmed kvoten för 

2017.   

10 boendeplatser möjliggjordes genom avtal med 

privatpersoner. Utöver det ordnade kommunen 

med boende för 14 personer i en ny paviljong med 

tillfälligt lov i centrala Vaxholm. Resterande platser 

skapades inom det befintliga fastighetsbeståndet 

med hjälp av flyttkedjor, som bland annat 

möjliggjordes av att nyanlända som kom under 2016 

har ordnat egna bostadskontrakt, både inom och 

utanför Vaxholm. 

Under 2017 gjordes en större informationsinsats i 

samarbete med grannkommunerna för att 

uppmuntra privatpersoner att hyra ut sin bostad till 

nyanlända via kommunen. Socialförvaltningen 

arbetar också med att ta fram individuella 

bostadsplaner för de nyanlända som är placerade i 

kommunen.  

Ambitionen för mottagande av nyanlända har varit 

bosättning ska ske i olika kommundelar men 

koncentrerat till de öar som har goda 

kommunikationer och service, det vill säga Vaxön, 

Resarö, Rindö och Kullön. 

Ensamkommande asylsökande barn 

och ungdomar 
Utöver mottagandet av nyanlända med uppehålls-

tillstånd tar kommunen emot ensamkommande 

barn utifrån prognoser som Migrationsverket gör. 

Under 2015 tog Vaxholms stad emot 46 barn som 

placerades i andra kommuner. De flesta är 

placerade utanför kommunen. Under 2016 tog 

kommunen inte emot några nya ensamkommande 

barn då behovet minskat för hela Sverige.  

Hemlösa 
Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle, 

vecka 14 år 2017, fanns 8 personer som befann sig 

i någon av hemlöshetssituationer som myndigheten 

kartlägger (se Definitioner). I huvudsak handlade 

det om personer som antingen befann sig i akut 

hemlöshet, samt institutionsvistelse eller stöd-

boende.18  

I nuläget har kommunen inget system med 

exempelvis försöks- eller träningslägenheter  som 

ger en mer direkt väg in på den ordinarie 

bostadsmarknaden.   
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VAXHOLMS MÅL FÖR 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 

Bostadsbyggnadstakten 
För att möta det förutsedda behovet av nya bostäder 

i regionen och säkerställa befolkningstillväxten  i 

kommunen ska det i genomsnitt färdigställas 100 

nya bostäder per år under perioden 2010-2030.  

För att underlätta utvecklingen av kommunens 

kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en 

jämn bostadsbyggnadstakt eftersträvas fram till 

2030. 

Nya hyresrätter 
För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd 

utifrån upplåtelseform ska minst 100 nya 

hyresrätter, som för närvarande planeras, 

färdigställas under 2018-2022.  

Bostäder som tillgodoser äldres behov 
En åldrande befolkning ställer krav på 

bostadsbeståndet. Det medför ett större behov av 

boenden med vård och omsorg, men också på att 

planera för friska äldre personer. Många av de äldre 

bostäderna i Vaxholm är dåligt anpassade efter de 

behov som kan uppkomma med åldern. 

Nyproducerade lägenheter uppfyller en högre 

standard vad gäller tillgänglighet vilket kan 

underlätta för många.  

Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. Våra äldre 

invånare ska kunna bo, leva och vid behov vårdas i 

Vaxholm. 

Därför ska kommunen verka för att fler bostäder 

som tillgodoser äldres behov byggs.  

Under genomförandetiden för riktlinjerna ska 

kommunen också påbörja planarbete som 

möjliggör för nya platser på särskilt boende.  

Tillgängliga och trygga boendemiljöer 

och offentliga platser 
För att fler invånare ska kunna leva ett aktivt liv i 

Vaxholm behövs gemensamma mötesplatser och 

boendemiljöer som är tillgängliga och trygga.  

Boendemiljöer och offentliga platser i Vaxholm ska 

vara tillgängliga för alla. Det offentliga rummet i 

staden ska vara tryggt och välkomnande.   

Den fysiska miljön ska planeras och anpassas för 

barn såväl som äldre och personer med 

funktionsvariation.  

MÅL 

7 Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, Rindö 
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VAXHOLMS RIKTLINJER FÖR 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 
Kommunen eftersträvar med sitt arbete med 

bostadsförsörjningen en lokal bostadsmarknad 

med trygga och tillgängliga boendemiljöer.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning pekar ut vilka 

verktyg kommunen ska använda sig av för att nå de 

uppsatta målen om bostadsförsörjning. 

Tillsammans med målen pekar riktlinjerna ut 

viktiga prioriteringar för det fortsatta arbetet.  

Kommunen använder sig av översikts- och 

detaljplanering, förhandlingar med privata aktörer, 

strategiska markköp, byggande i egen regi och  

utveckling av allmänna platser med kommunalt 

huvudmannaskap i arbetet med bostads-

försörjningen.  

Nya hyresrätter 
Kommunen ska verka för att fastighetsägare 

bygger nya hyresrätter i kommunen genom 

exempelvis avsiktsförklaringar. 

Bostäder som tillgodoser äldres behov 
Planer och stadsbyggnadsprojekt för att bygga nya 

särskilda boenden och andra boenden för äldre 

såsom s.k. trygghetsboende med möjlighet till 

gemenskap och aktivitet i kommunen ska 

prioriteras.  

Genom ett stort tillskott av nyproducerade bostäder 

får Vaxholm en större andel bostäder med hög 

tillgänglighet enligt modern standard.  

Tillgängliga och trygga boendemiljöer 

och offentliga platser 
Stadsbyggnads- och socialförvaltningarna ska 

samarbeta för att på bästa sätt skapa trygga och 

tillgängliga miljöer i befintliga och planerade 

bostadsområden.  

Trygghet ska behandlas i alla detaljplaner.  

Riktlinjerna nedan kommer från Lidingö stads 

riktlinjer för bostadsförsörjning från 2015: 

”I all fysisk planering ska staden beakta tillgäng-

lighet och användarbarhet för så många som 

möjligt.  

Staden ska kontinuerligt förbättra tillgängligheten 

på stadens mark och i anslutningen mellan 

kvartersmark och stadens mark.  

Vid nybyggnation av boendemiljöer på mark som 

staden äger ska tillgänglighetsperspektivet 

genomsyra planering av bostad och omgivande 

miljö. När staden inte äger marken ska staden 

verka för att tillgänglighetsperspektivet finns med i 

planeringen.”  

Unga 
Unga vuxnas ställning på marknaden behöver 

stärkas. 

Funktionshindrade 
Vuxna funktionshindrades behov på 

bostadsmarknaden behöver uppmärksammas. 

Kommunalt flerbostadshusbestånd 
Kommunen ska följa upp och vid behov komplettera 

den tillgänglighetsinventering som gjordes av det 

kommunala fastighetsbeståndet 2010 för 

kommunens flerbostadshus.  

Bostadsstrategi för nyanlända och 

ensamkommande barn 
Kommunen  

 Tillskapar boenden i möjligaste mån i 

befintliga, existerande fastigheter. 

 Bygger nya permanenta bostäder. 

 Samverkar med privata hyresvärdar och 

fastighetsägare. 

 Kompletterar med tillfälliga paviljonger i den 

mån antalet ovan inte räcker till. 

 Fördelar bostäderna över kommundelarna. 

 Placerar i möjligaste mån ensamkommande 

barn och unga i familjehem, stödboenden och 

gruppboenden i kommunen. 

Vaxholm ska även möta de ökade behoven inom 

skola och socialtjänst och en snabb etablering och 

integration prioriteras.

RIKTLINJER 
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KORT GENOMFÖRANDETID 
Varje mandatperiod ska riktlinjer för 

bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige.  

För att ge möjlighet att förankra bostadspolitiska 

mål under nästa mandatperiod i arbetet med 

bostadsförsörjning sätts en kortare genom-

förandetid om 3 år för mål och riktlinjer.  

UPPFÖLJNING 
För att säkerställa ett kontinuerligt arbete med 

bostadsförsörjningens mål och riktlinjer 

tillsammans med bostadsbyggande och läget på 

bostadsmarknaden ska detta följas upp i ett PM.    

 

Varje årsskifte genomförs redan idag ett antal 

analyser av bostadsbyggandet och bostads-

marknaden. I samband med att kommunens 

befolkningsprognos beställs tas en bostads-

byggnadsprognos fram för de kommande 20 åren. 

För att svara på bostadsmarknadsenkäten tas ett 

samlat grepp över förvaltningarna kring läget på 

bostadsmarknaden.  Detta kan med fördel samlas i 

ett bostads-PM tillsammans med information om 

bostadsbyggandet och planeringen under det 

gångna året och presenteras i samband med 

årsredovisningen.  

Bostads-PM tas fram av planenheten och 

presenteras för kommunstyrelsen, i samband med 

årsredovisningen 2019.  

UPPFÖLJNING 

Bostads-PM ska vara en uppföljning 

och sammanställning av: 

Årligt tillskott på bostäder för 2018 

och 2019 

Sammanställning av svar på 

bostadsmarknadsenkäten 

Bostadsbyggnadsprognos 20 år 

framåt 

Måluppfyllelse  

Aktuella insatser för att nå målen 

FOTOGRAFI? 8 Kungsgatan/Lägergatan, Vaxön 
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DEFINITIONER FRÅN SCB 

Hustyper  
Småhus  

Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- 

och kedjehus (exklusive fritidshus).  

Flerbostadshus  

Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera 

lägenheter inklusive loftgångshus.  

Övriga hus  

Byggnader som inte är avsedda för 

bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för 

verksamhet eller samhällsfunktion.  

Specialbostäder  

Bostäder för äldre eller funktionshindrade, 

studentbostäder och övriga specialbostäder. 

Allmännyttiga bostadsföretag  
Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser 

som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar 

fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med 

hyresrätt och som tidigare godkänts som 

allmännyttigt bostadsföretag.  

                                                           

 

19 SCB (2016) Statistikdatabasen: Antal fritidshus efter region och år, http://www.scb.se  

Specialbostäder 
Specialbostad för äldre eller 

funktionshindrade  

En bostad som är varaktigt förbehållen äldre 

personer eller personer med funktionshinder och 

där boendet alltid är förenat med service, stöd och 

personlig omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är 

vanligtvis grupperade kring gemensamhets-

utrymmen såsom kök, matsal eller sällskapsrum. 

Som specialbostäder räknas t.ex. inte 

seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden. 

Studentbostad  

En bostad som är varaktigt förbehållen studerande 

vid universitet eller högskola. Det kan vara ett 

studentrum i korridor eller liknande, eller en 

fullständigt utrustad bostad. Elevhem, internat och 

andra typer av specialbostäder för studerande vid 

gymnasiala utbildningar, folkhögskolor eller andra 

liknande utbildningar räknas inte som 

studentbostäder. 

Övrig specialbostad  

En annan specialbostad än för äldre eller 

funktionshindrade eller en studentbostad och som 

är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade 

grupper. En sådan bostad är avsedd för temporärt 

boende och hyrs ut med reducerat 

besittningsskydd. Exempel är samlade bestånd av 

utslussningsbostäder för personer som nyss 

frigivits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem 

och internat som inte räknas in i gruppen 

studentbostäder. 

Upplåtelseformer 
Lägenheternas upplåtelseform utgår från 

ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar 

över lägenheterna. 

Hyresrätt 

Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs 

av andra ägare än fysiska personer, dödsbon eller 

bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga 

hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är 

ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än 

bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrätt 

Småhus, flerbostadshus och övriga hus med 

bostadsrätt avser lägenheter som ägs av 

bostadsrättsföreningar. 

Äganderätt 

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs 

av fysiska personer eller dödsbon. Flerbostadshus 

och övriga hus med äganderätt avser 

ägarlägenheter.   

Fritidshus19 
Antal fritidshus är beräknade utifrån 

Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten 

avser den 1 januari respektive år. Fritidshus 

definieras som värderingsenheter/taxerings-

enheter som saknar folkbokförd befolkning och är 

taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), 

Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), 

Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller  

Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

(typkod 213).   
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Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats 

något till följd av Skatteverkets förändring av 

typkoderna. Fritidshus definieras nu som 

värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar 

folkbokförd befolkning och är taxerade som 

Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 

000 kr (typkod 113), Lantbruksenhet, bebyggd 

(typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), 

Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) 

eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

(typkod 213).  Bara fritidshus som ägs av fysiska 

personer (inklusive utländska personer utan 

svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. 

Seniorbostäder 
Det saknas en bestämd definition av 

seniorbostäder. Enligt SCBs definitioner räknas de 

flesta seniorbostäder som hyresbostäder, eller 

specialbostäder för äldre beroende på om boendet 

är förenat med omvårdnad, stöd och service eller 

ej.  

I många fall erbjuds seniorbostäder från 55 års 

ålder. Många seniorbostäder har också någon form 

av gemensamma utrymmen, så som samlings-

lokaler.  

DEFINITIONER FRÅN IVO 

Hem för vård eller boende, HVB20 
En verksamhet som bedriver behandling eller är 

inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. 

                                                           

 

20 Inspektionen för vård och omsorg (2016-11-16) Hem för vård eller boende (HVB), https://www.ivo.se/  
21 Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Särskilt boende för äldre, https://www.ivo.se/ 
22 Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Bostäder med särskild service, https://www.ivo.se/ 
23 Socialstyrelsen (2017) Dnr 416/2017 Hemlöshetssituationer, http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet  

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna 

eller familjer med någon form av behov inom 

socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis 

missbruks- eller beroendeproblematik. 

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn 

som söker asyl eller som fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige.  

Särskilt boende för äldre21 
Med särskilt boende menas enligt socialtjänstlagen 

lägenheter för äldre människor som behöver 

särskilt stöd.  

De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, 

service och omvårdnad, för att kunna leva så 

självständigt och värdigt som möjligt.  

Bostäder med särskild service22  
Erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver mer omfattande stöd än 

det som kan ges i ordinärt boende.  

I verksamheten erbjuds individuellt anpassat stöd, 

service och omvårdnad. Målet är att de enskilda ska 

kunna delta i samhällets gemenskap och leva som 

andra.  

HEMLÖSHETSSITUATIONER23 
Nedan redogörs för Socialstyrelsens definitioner av 

de fyra hemlöshetssituationer som myndigheten 

kartlägger.  

1. Akut hemlöshet  
Personer som är hänvisade till akutboende, 

härbärge, jourboende, skyddade boenden eller 

motsvarande. Personer som sover i offentliga 

lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller 

motsvarande.  

2. Institutionsvistelse och stödboende  
En person är intagen/inskriven på antingen; 

kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-

institution eller stödboende inom 

socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska 

flytta inom tre månader efter mätveckan, men utan 

egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit 

räknas även de personer som skulle ha skrivits 

ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte 

har någon egen bostad ordnad.  

3. Långsiktiga boendelösningar  
En person bor i en av kommunen ordnad 

boendelösning som försökslägenhet, 

träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt 

kontrakt eller motsvarande på grund av att 

personen inte får tillgång till den ordinarie 

bostadsmarknaden. Det handlar om 

boendelösningar med någon form av hyresavtal där 

boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor 

eller regler.  

4. Eget ordnat kortsiktigt boende  
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 

kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett 
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tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan) 

inneboende- eller andrahandskontrakt hos 

privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten 

har haft kontakt med personen av detta skäl och 

känner till att denna hemlöshetssituation gäller 

under mätveckan.  

Följande grupper ingår inte i denna 

kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade 

utanför hemmet enligt SoL eller LVU2 

2. Personer som bor i bostad med särskild service 

enligt SoL eller LSS 

3. Utrikes födda personer som saknar 

uppehållstillstånd 

4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) 

som är placerade genom socialtjänsten 

5. Personer som kommit från övriga Europa och 

som vistas i kommunen, men saknar förankring 

där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare) 
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Projektavslut gällande Rindö skola, del av Rindö 3:391 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Beslut KS 2017/§34 ”Nybyggnad av skola – uppstartsbeslut, del av Rindö 3:391” upphävs med hänvisning 
till beslut i kommunfullmäktige KF 2020/§61 som innebär köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 och att 
skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. Vid ett förändrat och utökat 
behov återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 beslutades att det tidigare beslutet KS 2016/§6 
”Nybyggnation av skola på Rindö” upphävs med hänvisning till beslut i kommunfullmäktige KF 2020/§61 
som innebar köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 och att skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom 
befintlig skolhuvudbyggnad. Beslutet villkorades av att kommunens avtal med Tornstaden Rindö gamla 
skola vinner laga kraft.  

Aktieöverlåtelseavtalet avseende Rindö skola, fastigheten Vaxholm Rindö 3:378, är nu juridiskt gällande 
och kommunen kan fortsatt bedriva verksamhet inom befintlig skohuvudbyggnad. Utifrån att villkoret är 
uppfyllt och ursprungligt beslut för en ny skola på Rindö har upphävts bör även projektets 
uppstartsbeslut KS 2017/§34 upphävas.  

Uppstartsbeslutet avsåg ny skola årkurs F-6 med matsal och integrerad fritidsverksamhet för cirka 200 
elever. Utifrån minskat behov av utbildningsplatser och möjlighet att kvarstå i befintlig skolbyggnad har 
nuvarande behov av uppdraget utgått. Vid ett förändrat och utökat behov återkommer barn- och 
utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag. 

Bedömning 
År 2016 då projektet ”Rindö skola” initierades i beslut KS 2016/§6, angavs en dimensionering i den 
planerade skolan på 200 elever, vilket senare reviderades till 175 platser. Därefter visade 
befolkningsprognoserna att barn i åldrarna 6-12 år sjönk kraftigt inom upptagningsområdet; Rindö och 
Skarpö, till dagens nivå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tom Thorell 
Byggprojledare 
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Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april 2020 (BUN 2020/§25) presenterade 
utbildningsförvaltningen en utredning för en mindre skola om 105 platser i en f-6-skola med 
åldersintegrerade klasser på fastigheten Rindö 3:378.   

Genom beslut KS 2020/§61 gällande köp av fastigheten Vaxholm Rindö 3:378 där den befintliga skol-
huvudbyggnaden står, skapades förutsättningar att behålla Rindö skolverksamhet i befintliga lokaler för 
det behov som nu föreligger i upptagningsområdet. Lokaler för slöjdverksamhet som ligger i paviljong på 
gården/på annans mark, flyttas dock in och integreras i huvudbyggnadens lokaler. 

Med ledning av att aktieöverlåtelseavtalet avseende Rindö skola, fastigheten Vaxholm Rindö 3:378, nu 
är juridiskt gällande föreslår exploateringsenheten att beslutet Nybyggnad av skola – uppstartsbeslut, 
del av Rindö 3:391 KS 2017/§34, likt Nybyggnation av skola på Rindö KS 2016/§6, upphävs. 

Måluppfyllelse 
Kvalitet – Genom att ändamålsenligt nyttja den befintliga skolans utrymmen, vilken lämpar sig för ett 
mindre antal elever, tillskapas en god kvalitet för de barn som idag går i Rindö skola. Den goda kvalitén 
skapas då eleverna har lätt att bli sedda av sina kamrater och av skolans personal. 

Livsmiljö – Genom att en skola behålls på platsen stärks en god livsmiljö för barnfamiljer som bor eller 
flyttar in i närområdet och som kan låta sina barn gå i befintlig Rindö skola. 

Ekonomi – Genom att skjuta upp nybyggnationen av Rindö skola och invänta att befolkningen och 
eleverna i åldrarna 6 – 12 år ökar och blir ett bärkraftigt underlag, nyttjas kommunens ekonomiska 
resurser på ett effektivt sätt. 

Finansiering 
Finansiering finns inom ram. Projektet för en nybyggnad av skola på Rindö har budgeterats till 76,5 
miljoner kronor. Ett utredningsarbete har pågått sedan uppstartsbeslut togs av kommunstyrelsen i mars 
2017.  

Projektet har totalt ianspråktagit ca 852 000 kronor under utredningsfasen. Fördelat på; att utreda 
förhållandena gällande markföroreningar om 36 %, interna lönekostnader uppgår till 18%, 
arkitekttjänster cirka 14%, övriga konsulter, fastighetsbildning och åtgärder på befintlig skolfastighet 
avseende lekutrustning uppgår till ca 32%.  

Förslagets konsekvenser 
Genom att beslut KS 2017/§34 ”Nybyggnad av skola – uppstartsbeslut, del av Rindö 3:391” upphävs och 
att Kommunfullmäktige köpt fastigheten Vaxholm Rindö 3:378 kommer skolverksamheten att fortsätta 
att bedrivas i lokaler som är anpassat till det rådande behovet i upptagningsområdet Rindö och Skarpö. 

Vidare medför beslutet att slöjdverksamheten i paviljongen på gården som står på Tornstadens mark, 
skall tas bort och flytta in i huvudpaviljongen. 

Utöver detta blir ”Skolfastigheten” Rindö 3:391 inom Dp 400 fri att utnyttja i framtiden med gällande 
planbestämmelser för förskola och/eller skola på en tomtplats om 30 800 kvm. Utredningshandlingar 
och ritningsförslag finns framtaget och kan användas vid ett senare skede när behov av ny skola uppstår. 
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Uppföljning och utvärdering 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås följa befolkningsprognosen och komma tillbaka till Kommun-
styrelsen om nytt uppdrag gällande skolbyggnadsprojekt på Rindö, när behovet ökat så mycket att 
dimensioneringen av en ny skolbyggnad, blir bärkraftig. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
§ 7 Nybyggnation av skola på Rindö, Änr KS 2020/§7, dat 2021-02-04 
§ 93 Nybyggnation av skola på Rindö, Änr BUN 2020/§93, dat 2020-12-07 
§ 34 Nybyggnad av skola – uppstartsbeslut, del av Rindö 3:391, Änr KS 2017/§34, dat. 2017-03-23 
§ 6 Nybyggnad av skola Rindö, Änr KS 2016/ §6, dat. 2016-02-04 
 

Kopia på beslutet till: 
 

För åtgärd:  Tom Thorell, tom.thorell@vaxholm.se  

För kännedom: Marie Wiklund, marie.wiklund@vaxholm.se  
 Susanne Edén, susanne.eden@vaxholm.se 
 Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se 
 Anders Roxström, anders.roxstrom@vaxholm.se  
 Walewska Jendi, walewska.I.jendi@vaxholm.se  
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Änr KS 2017/45.291 
1 av 1

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 34 Nybyggnad av skola - uppstartsbeslut, del av Rindö 3:391 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Exploateringsenheten får i uppdrag att starta upp arbetet med att bygga en skola årskurs F-6 

med matsal och integrerad fritidsverksamhet för cirka 200 elever, på fastigheten del av Rindö 
3:391, Rindö hamn. 

2. Exploateringsenheten får i uppdrag att, återkomma med redovisning av uppstartsarbetet och 
förslag på fortsatt utbyggnadsarbete, via ett inriktningsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad avser att möta det ökade behovet av utbildningsplatser på Rindö med att bygga en ny 
skola för 200 elever på fastigheten del av Rindö 3:391. Elevökningen kommer främst av den exploatering 
som exploatören Vasallen utför på Rindö hamn. Enligt befolkningsprognos så finns 159 skolelever 
årskurs F-6 på Rindö i början av prognosperioden år 2016 och i slutet år 2035 uppskattas det finnas 305 
elever. Genomsnittet under perioden 2016 – 2035 ligger på 279 elever och den maximala nivån inträffar 
år 2028 och 2029 med 332 elever. I framtiden och på samma fastighet kan skolan vid behov 
kompletteras med skollokaler för ytterligare 150 elever och en 6 avdelningars förskola. 

Befintlig paviljongskola årskurs F-6 på Rindö hamn inrymmer 170 utbildningsplatser och kommer enligt 
avtal med Vasallen att avvecklas i samband med att den nya skolan blir färdigställd. Kommunen äger rätt 
att utnyttja den befintliga paviljongskolan till dess att den nya skolfastigheten tagits i bruk för 
skoländamål, dock längst till år 2025.  

Erforderliga utredningar under uppstartsarbetet avser säkerställa lämplig placering av förskolebyggnad 
och av utevistelseyta. Tillsammans med utbildningsförvaltningen ska även behov, identifiering och 
säkerställning av anslutningspunkter för olika media med mera kartläggas. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.  

Handlingar 
Protokollsutdrag PLU/2017-03-14 § 13                                                                                                         
Tjänsteutlåtande 2017-02-17 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Tom Thorell, sbf 

För kännedom: Susanne Edén, sbf 
 Ulrika Strandberg, uf 
 Richard Hallman, sbf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2020-12-07 

Änr BUN 2020/51.612 
1 av 3

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 93 Nybyggnation av skola på Rindö 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Beslut KS 2016/§6 ”Nybyggnation av skola på Rindö” upphävs med hänvisning till beslut i 
kommunfullmäktige KF 2020/§61 som innebär köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 och att 
skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. Vid ett förändrat och 
utökat behov återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag. 

2. Beslutet villkoras med att avtalet med Tornstaden Rindö gamla skola vinner lagakraft. 

Protokollsanteckning 
Anna-Lena Nordén (WP) anmäler följande protokollsanteckning:  
Förvaltningen ska återkomma och presentera det underlag som finns kring utredning av placering av 
skola på Rindö.  

Ärendebeskrivning 
Våren 2016 togs ett beslut i kommunstyrelsen (KS2016/21.291) att bygga en ny skola på Rindö med 
plats för 200 elever, ett antal som senare har reviderats till 175 elever, i åldrarna 6-12 år (f-6-skola).  

De senaste åren har skolan haft ett vikande elevantal och ekonomiskt underskott vilket medfört att 
kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden uppdraget att utreda om det ska byggas en 
mindre skola på Rindö än den som planeras.   

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april 2020 presenterade utbildningsförvaltningen en 
utredning gällande mindre skola på Rindö (BUN 2020/51.612 §25). Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till 
årskurs sex.  

2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera 
vid behov.  

3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (KS 2016/21.291). 

Kommunstyrelsen bedömde vid efterföljande sammanträde att frågan om hur årskurserna ska 
organiseras ligger inom barn- och utbildningsnämnden ansvarsområde och lämnade därav punkt 1 i 
barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag utan åtgärd. (KS 2020/§58) 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020 beslutades godkänna köp av fastighet Vaxholm 
Rindö 3:389 genom godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tornstaden Rindö Gamla 
skolan AB. Avtalsförslaget innebär att nuvarande Rindö skola kan kvarstå på befintlig tomt genom att 
Vaxholms stad köper aktuell mark. Överenskommelsen för också med sig att en av paviljongerna vid 
Rindö skola kommer att behöva tas bort, med anledning av att paviljongen står på prickmark samt att 
mark ägs av annan part (KF 2020/§61). I paviljongen finns slöjdsalar som planeras flytta in i 
skolhuvudbyggnaden efter ombyggnation till läsåret 2021/2022. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen upphäva beslut KS 2016/21.291 §6 med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut KS 2020/89.612 §61 som innebär köp av fastighet Vaxholm 
Rindö 3:378 och att skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. De båda 
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Barn- och utbildningsnämnden 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

besluten är inte samstämmiga och ger förvaltningen olika direktiv. Vid ett eventuellt förändrat och 
utökat behov av skolplatser återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag. 

På Rindö finns idag en detaljplanelagd fastighet, Rindö 3:391, för skoländamål (förskola och/eller skola). 
Fastigheten omfattar 30 800 kvm och ingår i detaljplan Dp400 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Beslut KS 2016/§6 ”Nybyggnation av skola på Rindö” upphävs med hänvisning till beslut i 
kommunfullmäktige KF 2020/§61 som innebär köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 och att skolan 
fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. Vid ett förändrat och utökat behov 
återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag. 

Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med tillägget att beslutet villkoras med att 
avtalet med Tornstaden Rindö gamla skola vinner lagakraft 

Ordföranden instämmer i Peter Lindqvists (-) yrkande.  

Tina Runhem (M) och Ulrika Schelwander (C) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med Peter 
Lindqvist (-) tillägg.  

Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar skriftligen i enlighet med bilaga 1 till protokollet att:  

- Planering av en ny grundskola på Rindö ska fortgå under 2021 och redovisas under 2022 så när 
behov uppstår ska en byggstart påbörjas skyndsamt. 

- Förvaltningen ska presentera var lämpligaste placeringen är och redovisa samtliga alternativ. 
- En ny skola ska byggas på Rindö när behov uppstår. 
- Skolan skall byggas flexibelt. Med detta menas en byggnad där nyttjandet med enkla åtgärder 

kan förändras och anpassas efter samhällets behov.  

Proposition  
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordförandens beslutsförslag med Peter 
Lindqvists (-) tillägg samt Daga Bäfverfeldts (WP) beslutsförslag.  

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till ordförandens 
beslutsförslag med Peter Lindqvists (-) tillägg.  

Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden: 

Ja röstar: den som bifaller ordförandens beslutsförslag med Peter Lindqvists (-) tillägg. 
Michael Baumgarten (L), Bertil Jansson (S), Tina Runhem (M), Ulrika Schelwander (C), Ann-Sofi Klar (C), 
Eleonore Mårtensson (M), Kent Öhman (M), Peter Lindqvist (-), Annbritt Kronlund (V) 

Nej röstar: den som bifaller Daga Bäfverfeldts (WP) beslutsförslag.  
Daga Bäfverfeldt (WP), Anna-Lena Norden (WP)  

539



Protokoll 
2020-12-07 

3 av 3 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden med 9 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller 
ordförandens beslutsförslag med Peter Lindqvists (-) tillägg. 

Reservationer 
Daga Bäfverfeldt (WP) anmäler för Waxholmspartiet skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med 
bilaga 2 till protokollet.  

Handlingar 
KS 2016-02-04 §6 Nybyggnation av skola på Rindö 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-25 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se 

För kännedom: Marie Wiklund, marie.wiklund@vaxholm.se                                                   
Susanne Edén, susanne.eden@vaxholm.se                                                             
Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se                                                          
Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se                                            
Walewska Jendi, walewska.l.jendi@vaxholm.se 
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-02-04 

Änr KS 2020/89.612 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 7 Nybyggnation av skola på Rindö 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Beslut KS 2016/§6 ”Nybyggnation av skola på Rindö” upphävs med hänvisning till beslut i 

kommunfullmäktige KF 2020/§61 som innebär köp av fastighet Vaxholm Rindö 3:378 och att 
skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. Vid ett förändrat och 
utökat behov återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag. 

2. Beslutet villkoras med att avtalet med Tornstaden Rindö gamla skola vinner lagakraft. 

Ärendebeskrivning 
Våren 2016 togs ett beslut i kommunstyrelsen (KS2016/21.291) att bygga en ny skola på Rindö med 
plats för 200 elever, ett antal som senare har reviderats till 175 elever, i åldrarna 6-12 år (f-6-skola).  

De senaste åren har skolan haft ett vikande elevantal och ekonomiskt underskott vilket medfört att 
kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden uppdraget att utreda om det ska byggas en 
mindre skola på Rindö än den som planeras.   

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april 2020 presenterade utbildningsförvaltningen en 
utredning gällande mindre skola på Rindö (BUN 2020/51.612 §25). Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till 
årskurs sex.  

2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera 
vid behov.  

3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (KS 2016/21.291). 

Kommunstyrelsen bedömde vid efterföljande sammanträde att frågan om hur årskurserna ska 
organiseras ligger inom barn- och utbildningsnämnden ansvarsområde och lämnade därav punkt 1 i 
barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag utan åtgärd. (KS 2020/§58) 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020 beslutades godkänna köp av fastighet Vaxholm 
Rindö 3:389 genom godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tornstaden Rindö Gamla 
skolan AB. Avtalsförslaget innebär att nuvarande Rindö skola kan kvarstå på befintlig tomt genom att 
Vaxholms stad köper aktuell mark. Överenskommelsen för också med sig att en av paviljongerna vid 
Rindö skola kommer att behöva tas bort, med anledning av att paviljongen står på prickmark samt att 
mark ägs av annan part (KF 2020/§61). I paviljongen finns slöjdsalar som planeras flytta in i 
skolhuvudbyggnaden efter ombyggnation till läsåret 2021/2022. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen upphäva beslut KS 2016/21.291 §6 med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut KS 2020/89.612 §61 som innebär köp av fastighet Vaxholm 
Rindö 3:378 och att skolan fortsatt kan bedriva verksamhet inom befintlig skolhuvudbyggnad. De båda 
besluten är inte samstämmiga och ger förvaltningen olika direktiv. Vid ett eventuellt förändrat och 
utökat behov av skolplatser återkommer barn- och utbildningsnämnden med förslag på nytt uppdrag. 

På Rindö finns idag en detaljplanelagd fastighet, Rindö 3:391, för skoländamål (förskola och/eller skola). 
Fastigheten omfattar 30 800 kvm och ingår i detaljplan Dp400 
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Protokoll 
2021-02-04 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsen 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Yrkanden 
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag. Vidare yrkar 
Anna-Lena Nordén (WP) på tillägg i enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

Fredrik Östman (C) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

Lars Lindgren (M), Per-Eric Grön (M) samt Annicka Hörnsten Blommé (M) instämmer i Fredrik Östmans 
(C) avslagsyrkande. 

Ordföranden finner bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår. Anna-Lena Nordéns (WP) tilläggsyrkande 
samt Fredrik Östmans (C) avslagsyrkande på tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till avslagsyrkandet. 

Reservationer 
Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande, bilaga 1 till protokollet. 

Handlingar 
Protokollsutdrag BUN 2020-12-07/§ 93 
Bilaga 1-2, yrkande samt reservation från WP 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-25 
KS 2016-02-04 §6 Nybyggnation av skola på Rindö 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se 

För kännedom: Marie Wiklund, marie.wiklund@vaxholm.se                                                   
Susanne Edén, susanne.eden@vaxholm.se                                                             
Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se                                                          
Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se                                            
Walewska Jendi, walewska.l.jendi@vaxholm.se 
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