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Utbyggnadsområde, blandad bebyggelse
Centralort samt kommundelscentrum
Större besöksmål
Viktigt samband för natur och/eller friluftsliv
Viktig funktion för natur och/eller friluftsliv
Sammanhängande område för natur och/eller friluftsliv
Viktigt stråk för kommunikationer
Stråk för kommunikationer
Replipunkt samt viktig bytespunkt
Viktig bytespunkt

Karta 1: Utvecklingsinriktning.

18

STÄLLNINGSTAGANDEN

Framtida bebyggelseutveckling ska inte negativt påverka
stora sammanhängande områden för natur- och friluftsliv genom uppdelning eller orsaka försämrade livsvillkor
för djur och växter.
Siviken

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 värde
kärnor, sammanbundna av spridningszoner.
På Resarö, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö och Tynningö
finns det större sammanhängande områden som också
fyller en viktig roll i den övergripande gröna infrastrukturen.

Nibbleviken

Killingeviken

Dammstakärret

Träsksjön

Eke fjärd

Stensundsmaren

I kommunens östra och södra delar finns det även hela
öar som, genom sina geografiska lägen och avsaknad
av bebyggelse, utgör viktiga områden för främst natur.
Dessa områden utgör ofta tillflyktsort för arter som
missgynnas av mänsklig aktivitet och fungerar som
värdekärnor för artspridning. Öarna har även ett visst
värde för friluftslivet då de, ofta till följd av bristande
tillgänglighet, erbjuder upplevelser av mindre påverkad
skärgårdsnatur

Furusundsviken

Myrholmsmaren
Stora Maren

I vatten
I kommunen är allt vatten direkt sammanhängande, med
undantag från mararna på Tynningö, Dammstakärret,
Träsksjön och kommunens våtmarker. Att utveckla
kommunens sammanhängande vattenområde är ett
stort och viktigt åtagande som kommunen kontinuerligt
ska arbeta med.
Utmed Vaxholms kust finns det områden som utgör
både lokala och nationellt viktiga funktioner, exempelvis
grunda havsvikar.
På Resarö finns Killingeviken och Siviken som båda är
grunda havsvikar. Dessa vikar har en viktig funktion
samt utgör en värdefull livs- och reproduktionsmiljö för
fiskar. Grunda havsvikar med förekomst av växtlighet

Karta 2: Sjöar och vikar i Vaxholm.

låg påverkan av mänsklig aktivitet bidrar till den
biologiska mångfalden. Båda vikarna har värden
som motiverar ett lagligt skydd som biotopskydd.

goda förutsättningar för friluftsliv, samtidigt som
de ekologiska funktionerna bör upprätthållas och
störningar minimeras.

I nordöstra delen av Bogesundslandets naturreservat
ligger Nibbleviken och Eke fjärd, två vikar utpekade av
Länsstyrelsen som särskilt skyddsvärda. Med dess höga
naturvärden i åtanke bör skydd mot störningar vidtas vid
framtida utveckling.

Även Tynningö har en grund havsvik på sin nordöstra
sida, Furusundsviken. Den har ett lokalt värde och bör
beaktas i framtida bebyggelseutveckling.

Vid sydöstra Bogesundslandet i Tallaröfjärden finns
Stensundsmaren, en ytterligare vik med höga natur
värden. I samband med båt- och badplats ger viken
21

Viktigt samband för natur och friluftsliv
För att bibehålla funktionella ekosystem och ge alla
medborgare tillgång till natur är det viktigt att bevara

STÄLLNINGSTAGANDEN

N

Areell näring
Landsbygd
Mångfunktionell bebyggelse
Grönområde & park
Natur & friluftsliv
Sammanhäng. bostadsbebyggelse
Transportinfrastruktur
Vatten
Teknisk anläggning
Verksamheter och industri

Pågående Utvecklad Ändrad

Punktobjekt
Teknisk anläggning
Utvecklad Teknisk anläggning
Besöksmål
Verksamheter och industri
Transportinfrastruktur
Huvudgata
Uppsamlingsgata
Lokalgata
Färjeled

N

Karta 3: Mark- och vattenanvändningskarta för hela kommunen.
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Resarö mitt

Vaxholms entré
Stadskärnan

Område söder om
Campus Vaxholm

Karta 4: Förändrad markanvändning till mångfunktionell bebyggelse inom Resarö mitt.

Karta 6: Stadskärnan i Vaxholm består av mångfunktionell bebyggelse
som ska fortsätta utvecklas. Vaxholms entré och området söder om
campus har föreslås förändras till mångfunktionell bebyggelse.

OskarFredriksborg

Karta 5: Oskar-Fredriksborg föreslås bli en stadsdel med mångfunktionell bebyggelse.
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Del av mellersta Rindö

Skoltomt
Kullö

Karta 7: Utveckla den sammanhängande bostadsbebyggelse inom dagens
fritidshusområden mellersta Rindö i samband med VA-anslutning.

Större delen
av Tynningö
Karta 9: Ett mindre markområde på Kullön är planerad för skoländamål och är lämplig
att utveckla som markanvändningen sammanhängande bostadsbebyggelse. Storäng
östra kan förtätas med sammanhängande bostadsbebyggelse.

Karta 8: Utveckla den sammanhängande bostadsbebyggelsen inom dagens
fritidshusområden mellersta på stora delar av Tynningö.

34

STÄLLNINGSTAGANDEN

Västra Rindö
Killingen

Storäng
västra

Karta 12: Ändrad markanvändning till sammanhängande
bostadsbebyggelse inom västra Rindö.
Karta 10: Ny sammanhängande bostadsbebyggelse inom Killingen och Storäng västra.

Norra Bogesund

Karta 11: Utreda ändrad markanvändning till sammanhängande
bostadsbebyggelse inom Norra Bogesund.
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Figur 1: Illustration som
förenklat visar cykelstråk
med viktiga målpunkter
inom kommunen.
Cykelstråken är idag endast
delvis utbyggda (mörkare
nyans) med cykelbana
separat från körbana eller
trottoar.
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VARV

FRÖSVIK

Där kommunen har begränsad rådighet över trans
portinfrastrukturen ska den påverka genom dialog
och samarbete med andra ansvariga aktörer.
Marksamfälligheterna för Stegesundsöarna och
Edholma vägar, stigar och gångvägar bör införa
föreningsförvaltning med styrelse som formellt kan
ansvara för drift och underhåll.
Satsningar som utvecklade bytespunkter och nya gångoch cykelvägar är viktiga. Samtidigt har kommunen ett
förvaltningsansvar att ta hand om befintlig infrastruktur
för att upprätthålla standarden. Kommunen behöver
hushålla med resurserna, vilket innebär att investeringar ska prioriteras utifrån behov, brist och nytta. De samhällsekonomiska effekterna kan exempelvis vara stora

TECKENFÖRKLARING
CYKELVÄG /
CYKELBANA

PLANERAD
CYKELKOPPLING

CYKLING I
BLANDTRAFIK,
PÅ GÅNGVÄG ELLER
MED BÅTTRANSPORT

GRUNDSKOLA

KOLLEKTIVTRAFIK
BÅT OCH BUSS

NATUR OCH
VANDRING

ENKELRIKTAD
GATA ÄVEN FÖR
CYKELTRAFIK

TYNNINGÖ SÖDRA

genom att förbättra förutsättningar för gång-, cykeloch kollektivtrafiken i det befintliga vägnätet.

och snabbt att gå och cykla krävs ett sammanhängande
gång- och cykelvägnät.

Möjligheten att genomföra förbättringsåtgärder för
gång- och cykeltrafikanter bör utredas i samband med
att det kommunala vägnätet underhålls.

Gång- och cykelnätet ska utvecklas för att öka andelen
resor som görs till fots eller på cykel. Fokus är mot ett
gång- och cykelvägnät för arbets- och skolresor, och
därefter fritids- och rekreationsresor. Genom att skapa
ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät kan
behovet av bilresor och antalet bilparkeringsplatser
minska.

Vaxholm ska ta fram en kommunövergripande trafikstrategi. Syftet är att skapa fördjupade kunskaperna om
förutsättningar för transportinfrastrukturen och utveckla
en handlingsplan som anger en prioritering av åtgärder.

Underkategori: Gång- och cykelväg
I kommunen ska tillgängligheten till skola, hållplatser,
samhällsservice, replipunkt, aktiviteter, natur, parker
och vatten prioriteras. För att det ska vara säkert, enkelt
38

Brister i huvudcykelnätet ska utredas och prioriteras för
att det ska bli mer attraktivt för fler att cykla i staden.
Lämpliga platser för utökad cykelparkering ska identifieras.

STÄLLNINGSTAGANDEN

I områden med tät bebyggelse där förutsättningarna
att skapa nya grönområden och parker är begränsade
bör fokus ligga på att öka kvaliteten och mångfalden av
funktioner i existerande grön infrastruktur. Det är även
viktigt att det i samband med att en mer mångfunktionell och tät bebyggelse tillkommer, och att befolkningen
växer, tillskapa nya parker. Tillgången till parker och
grönområden ska säkerställas i detaljplaneringen.
Kulturmiljövärden i landskapet med parker, trädgårdar
och gröna stråk, ska bibehållas och lyftas fram som
betydelsefulla inslag och målpunkter.

Lägret

Grönområden och obebyggda fastigheter som ägs gemensamt av fastighetsägare på öar bör bevaras för att
säkerställa bevarande av värdefulla stråk i den gröna
infrastruktur samt möjligheterna till rekreation och
friluftsliv. Särskilt viktigt är det nord-sydliga sambandet
på Tynningös västra del som sträcker sig över till Rindö
samt sambandet mellan mindre grönområden i väster.

Områden med kolonilotter på Kullö och Engarn bör
bevaras.

Utvecklad markanvändning
Parken Lägret på Vaxö ska utvecklas till en stadspark
där rekreation, möten och aktiviteter gynnas för olika
åldrar samt kvaliteter för biologisk mångfald utvecklas.
Stadskärnans trädbestånd och alléer ska så långt möjligt bevaras och utvecklas.

Natur och friluftsliv
Användningen innefattar större sammanhängande områden där värden för friluftsliv, natur- och kulturmiljö,
biologisk mångfald och ekosystemtjänster är prioriterade och förvaltas med hänsyn till friluftslivet.
I Vaxholm finns stora sammanhängande naturområden
som erbjuder möjligheter till ett varierande friluftsliv.

Ställningstaganden
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. Exploatering
eller andra landskapspåverkande projekt inom eller i
anslutning ti�������������������������������������
ll utpekade sammanhängande grönområden bör ske hänsynsfullt.

fuktlövskogar och äldre tallskogar samt deras ekologiska landskapssamband är särskilt viktiga att beakta
vid planering. Våtmarker bör bevaras, utvecklas och
nyskapas för att främja biologisk mångfald, tillgängliggöra rekreationsvärden, förbättra vattenkvaliteten och
bidra till klimatanpassning.

Karta 13: Utvecklad markanvändning
grönområde och park (Lägret).

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, temperatur
utjämning, 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. Variationen
i landskapet ska värnas och brynmiljöerna i gränsen
mellan skog och öppen mark ska gynnas. Ädellövskogar,
47

Mindre öar som är delvis eller helt obebyggda utgör viktiga naturområden som bör bevaras. De utgör en naturlig tillflyktsort för många arter och erbjuder möjligheter
till ett rörligt friluftsliv i skärgården.

• Grön infrastruktur

Kommunen ska aktivt arbeta med de åtgärder som regionen föreslår i Stockholms läns handlingsplan för grön
infrastruktur. Kommunen ska verka för att säkerställa
en väl fungerande grön infrastruktur. Kvaliteter som bör
eftersträvas är att bibehålla och nyskapa breda gröna
stråk och öar som tillsammans bidrar till att bilda ett
sammanhängande nätverk av grönska.
Den fysiska planeringen ska utgå från ett ekologiskt
landskapsperspektiv och bidra till den biologiska mångfalden i omgivande landskap, motverka barriäreffekter
samt stärka svaga samband. Vid exploatering ska åtgärder som återskapar eller skyddar viktiga naturområden
vidtas så att spridningskorridorer säkras. Särskilt viktig
är det att bevara breda gröna stråk som sammanbinder
grönområden för att barriärer inte ska uppstå.
Stora opåverkade områden ska värnas från tillkommande bebyggelse eller anläggningar som verkar fragmenterande. Mindre kompletteringar i anslutning

STÄLLNINGSTAGANDEN

Förändringsområden – Utvecklas

Riksintressen
Naturvård

Förändringsområden – ändrad markanvändning

Kulturmiljövård

Påverkansområde väderradar

Friluftsliv

Natura 2000

Vaxholm, Österåker

Damstakärret

Energi och kommunikationer

Förslag till Natura 2000

Karta 14: Kommunens geografiskt avgränsade riksintressen samt Natura 2000-område.
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Jordbruksmark att utreda
Generellt strandskydd 100, 150 eller 300 meter
på land och vatten som behöver hanteras vid
framtagande av detaljplan

Karta 15: Områden där avvägningar kring jordbruksmark eller strandskydd aktualiseras.

63

STÄLLNINGSTAGANDEN

Åkers
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Ullnasjön
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Åkersberga
!

Täljö

Centrumbildningar

!

De regionala kärnorna kommer att spela en allt viktigare
roll i Stockholmsregionen, inte minst för mindre kommuner som Vaxholm.

!

m-

!(

M

!
!

Rydbo

Österskär

Södra Ljusterö

Området Täby centrum-Arninge är utpekat i RUFS 2050
som en regional stadskärna för regionens nordöstra
delar (bland annat Vaxholm). Arninge station kommer att
bli en viktig bytespunkt för kollektivtrafikresande till och
från Vaxholm.

!

Även de två andra utpekade stadskärnorna i norr; KistaSollentuna-Häggvik och Barkarby-Jakobsberg, är viktiga
för Vaxholms arbetsmarknad och näringsliv.

Resarö

Grannkommunen Österåkers huvudort Åkersberga är,
liksom centrala Vaxholm, ett strategiskt läge för stadsutveckling inom regionen. De båda orterna är av betydelse för utbud av arbetsplatser, kompetens, service och
fritidsaktiviteter för hela kommunen.

Vaxholm

!

VAXHOLM

Rindö
Ramsö
Tynningö

Inom kommunen finns även två strategiska lägen för
kompletterande centrumbildningar; Resarö Mitt och
östra Rindö (Oskar-Fredriksborg/Rindö hamn). Dessa
platser har potential att utvecklas som centrum för en
del av kommunen med viss service, handel och verksamheter.

Kommunikationer

Boda

I och med den direkta bussförbindelsen och öppnandet
av Arninge station samt utbyggnaden av Vaxholmsstråket (regionala cykelplanen) kommer Täby centrumArninge att spela en fortsatt viktig roll för Vaxholm, med
tillgång till skola, arbete, service, handel och rekreation.

!

E

LIDINGÖ

Värtan

Käppala

A

R

Kovik

M
Karta 16: Del av plankartan RUFS 2050 som visar Vaxholm.
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222

Gustavsberg
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Koppling till regionkärnan (både på land och vatten) är
av mycket stor betydelse för Vaxholm, då Stockholm
är en katalysator och dragkraft för hela regionen.
För Vaxholmarna finns en mängd arbetstillfällen,
utbildningsmöjligheter och stort utbud av kultur- och
fritidsattraktioner inom regionkärnan och landets

Hemmesta

VÄRMDÖ

STÄLLNINGSTAGANDEN

mot Norrtälje

ArlandaMärsta

Brottby

Vallentuna
Upplands Väsby

Åkersberga

Täby-

Arninge
KistaSollentunaHäggvik

Resarö
mitt

Vaxholm

BarkarbyJakobsberg Danderyd
Solna

Rindö
hamn

Lidingö

Bromma

Gustavsberg

Centrala regionkärnan och
regional stadskärna
Strategiskt stadsutvecklingsläge
0

Landsbygdsnod
Regional grönstruktur
Hamn
Flygplats
Regionalt stråk och koppling

Figur 2: Karta från RUFS 2050, som visar
regionens stadskärnor, stadsutvecklingslägen,
viktiga regionala stråk och kopplingar samt
den regionala grönstrukturen.

Figur 3: Karta som visar Vaxholms anspråk på regionens utvecklingsplan. Ju tjockare linjer
desto viktigare kommunikationsstråk för kommunen. Översiktsplanens utvecklingslägen
markerade i likhet med regionala stadsutvecklingslägen. Sammanhängande grönområden
av regional betydelse i kommunen/kommunens närhet i mörkgrönt.
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UNDERLAG

Östra Saxafjärden

Västra Saxafjärden

Kyrkfjärden

Säbyvik

Trälhavet

Överbyfjärden

Lindalssundet

Kodjupet

Stora Värtan
Dammstakärret
Tallarofjärden

Norra Vaxholmsfjärden
Rindösundet

Södra Vaxholmsfjärden

Solofjärden
Solöfjärden

Askrikefjärden

Torsbyfjärden

Lilla Värtan

Karta 17: Statusklassning för Vaxholms vattenförekomster 2016–2021.
Inga vattenförekomster uppnår god kemisk status.

de kommande sex åren för att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer. Det handlar främst om administrativa
åtgärder som till exempel nya föreskrifter, vägledning,
förstärkt tillsyn eller rådgivning. Detta arbete kompletterar de traditionella rättsliga instrumenten för tillämpning av miljökvalitetsnormer, som tillståndsprövning,
tillsyn och fysisk planering.

Ekologisk status sjöar
God status
Ekologisk status kustvatten
Hög status
God status
Måttlig status
Otillfredsställande status
Dålig status
Oklassad
Vattenförekomster
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Förutom att miljökvalitetsnormerna ska uppnås finns
det ett försämringsförbud som innebär att kvaliteten
inte får försämras och som gäller i förhållande till den
senaste statusklassificeringen. Vid planering, prövning
och bedömning av nya verksamheter eller andra förändringar som innebär att statusen riskerar att försämras,
behöver verksamhetsutövaren därför kunna visa att
förändringarna inte påverkar vattenstatusen negativt.
Utgångspunkten är att en verksamhet eller åtgärd som
leder till att miljökvalitetsnormerna inte kan följas, inte
får tillåtas.
Miljökvalitetsnormerna anger vilken vattenstatus som
ska uppnås vid en viss tidpunkt där målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status. Statusklassning
är ett sätt att beskriva vattnets kvalitet. För ytvatten
bedöms ekologisk och kemisk status. För grundvattenförekomster bedöms kemisk status och kvantitativ status.
Klassificeringen av ekologisk status bygger på bedömningar av biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. För varje faktor bedöms en
eller flera parametrar. Den samlade statusklassificeringen ligger sedan till grund för besluten om miljökvalitetsnormer. Kemisk status för en vattenförekomst
bestäms genom att mängden prioriterade ämnen mäts.
Det övergripande målet för vattenförvaltningen har varit
att alla vatten skulle ha uppnått god status år 2015.
Många vattenförekomster är kraftigt påverkade av
mänsklig verksamhet och har inte haft förutsättningar
att uppnå målet, trots stränga krav och teknikutveckling.
Dessa kraftigt påverkade vatten har fått en tidsfrist för
att nå god vattenstatus, till 2021 eller 2027. Undantag
ges endast om det bedöms vara tekniskt omöjligt eller
orimligt dyrt att genomföra åtgärder för att förbättra
kvaliteten tidigare.
I Vaxholm finns det 14 vattenförekomster varav 13 utgörs
av kustvatten och 1 sjö. Enligt den senaste statusbedömningen uppnår ingen vattenförekomst i kommunen god
kemisk status till följd av överallt överskridande ämnen.

UNDERLAG

RUFS 2050

Landsbygds- och skärgårdsstrategin

Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är RUFS
2050 och målsättningen är att regionen ska utgöra
Europas mest attraktiva storstadsregion. Planen syftar
till att förtydliga regionens långsiktiga utmaningar och
utvecklingsambitioner.

Strategin syftar till att främja en hållbar utveckling i
skärgården och på landsbygden, samt att stärka kopplingen mellan stad och land. Strategin lyfter fram fyra
insatsområden för att utveckla möjligheterna att bo och
verka i skärgården och på landsbygden, nämligen att
förbättra tillgängligheten, utveckla attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen, stärka det lokala näringslivet,
samt att utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Utvecklingsinriktningen för Stockholmsregionen fokuserar på de regionala stadskärnorna, vilka är viktiga
målpunkter utifrån internationellt, nationellt, regionalt
och delregionalt perspektiv.
Den regionala tillgängligheten i transportsystemet
mellan stadskärnorna spelar en viktig roll för att
uppnå en hållbar utveckling.

Landsbygdens och skärgårdens
•
rumsliga struktur

Centrala regionkärnan och
regional stadskärna
Strategiskt stadsutvecklingsläge
Landsbygdsnod

Den regionala landsbygds- och skärgårdsstrukturen
består av kärnöar, replipunkter, landsbygdsnoder,
serviceorter samt kollektivtrafik på land och till sjöss.
Strukturen ger förutsättningar för tillväxt, utveckling och
en god livsmiljö, med möjligheter till arbete och boende
på landsbygden såväl som i skärgården, samtidigt som
strukturen värnar om unika kvaliteter och erbjuder tillgång till rekreation för länets invånare och besökare.

Regional grönstruktur
Hamn
Flygplats
Regionalt stråk och koppling

Figur 12: Bild från RUFS 2050, ”Rumslig
inriktning för Stockholmsregionen 2050”.

Färdplan 2050
Den regionala klimatfärdplanen ska vara vägledande för
Stockholmsregionen i omställningsarbetet mot nettonoll klimatutsläpp år 2045. Klimatmålet för 2045 kräver
insatser inom transport, bebyggelse, industri, jord- och
skogsbruk, markanvändning och bebyggelsestruktur,
regional produktion av förnybar och återvunnen energi
samt regionens direkta utsläpp och globala klimatpåverkan.
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Grön infrastruktur - regional
handlingsplan för Stockholms län
Handlingsplanen är framtagen enligt regeringsuppdrag
till länsstyrelsen och ska bland annat fungera som ett
verktyg som kan bidra till genomförandet av RUFS 2050.
Befolkningstillväxt, utveckling av bebyggelse och infrastruktur samt pågående markanvändning i jord- och
skogsbruk innebär stora utmaningar för planeringen.
Genom att beakta handlingsplanens underlag är det
möjligt att bidra till en bättre prioritering av hänsyn och
bevarandeinsatser, ökad samverkan mellan aktörer
samt en planering som är långsiktigt hållbar för miljön.
Handlingsplanen identifierar landskapets biotoper,
strukturer, element och naturområden i land- och
vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden. Planen
redovisar lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn,
skydd, skötsel och restaurering samt är uppdelad i
insatsområden med förslag på åtgärder för att bibehålla
och utveckla en grön infrastruktur. Planen omfattar
perioden 2019–2025.
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Torv
Mossetorv
Kärrtorv
Gyttjelera eller lergyttja
Postglacial finlera
Postglacial lera
Postglacial grovlera
Lera-Silt
Lera
Finsand
Sand
Sand-grus
Postglacial grovsilt-finsand
Postglacial finsand
Postglacial sand
Glacial lera
Glacial finlera
Glacial grovlera
Glacial silt
Glacial grovsilt-finsand
Morän
Sandig-siltig morän
Lerig morän
Sandig morän
Grusig morän
Morän, sand
Morän, sten-block
Berg
Urberg
Oklassat område
Fyllning
Vatten

Karta 17: Jordarter.

94

UNDERLAG

öppet. Idag utgör dessa miljöer en värdekärna och viktig
del i regionens spridningssamband för eklevande arter.

• 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.
Totalt finns det 21 nyckelbiotoper i Vaxholm. Flest nyckelbiotoper finns det på Bogesund men de förekommer
även på Resarö, Kullö, Skarpö och Tynningö. Majoriteten
av de skyddade biotoperna utgörs av olika lövskogstyper
som är extra skyddsvärda i ett landskap som i övrigt
domineras av barrskog.

• Naturminne

Naturminnen är särskilda naturobjekt som behöver
skyddas eller vårdas speciellt. Skyddet gäller till skillnad
från andra skyddsformer inte ett område utan enbart ett
naturobjekt. Naturminne som skyddsform är gammal
och kom till i den första svenska naturskyddslagen.

Karta 18: Skyddade områden (nycelbiotoper, naturreservat,
fågelskyddsområde och naturminnen).

• Naturreservat

I Vaxholm finns det två naturreservat, ett statligt,
Bogesundslandet, och ett kommunalt, Kullö.
Kullö naturreservat inrättades 2004 med syftet att tillgodose behovet av områden för närrekreation samt för att
bevara de värdefulla livsmiljöerna som det gamla kulturlandskapet gett upphov till. Naturreservatet förvaltas
av Kullö reservatsförening och omfattar ett område
på cirka 27 ha. Det utgörs av Norrkulla gårds gamla
odlings- och skogsmarker med ängar, betesmarker,
igenvuxna inägor och skog.

Bogesundslandets naturreservat inrättades 2015 och
omfattar större delen av Bogesund samt sammanfaller
till stora delar med riksintresset för friluftsliv. Naturreservatet förvaltas av Statens Fastighetsverk och kommunen ingår i samrådsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kring bland annat förvaltning.
Bogesundslandet har höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Naturen är varierad med blandad barrskog, hällmarker, sjöar, ädellövskog och öppna odlingslandskap.
De högsta naturvärdena är knutna till ädellövskogarna i
områdets västra och östra delar. Den höga förekomsten
av äldre ekar vittnar om att landskapet tidigare varit mer
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I Vaxholm finns det två naturminnen: Ytterby varphögar
och kungsängslilja i Rindö by. Naturminnet Ytterby varphögar är uppdelat i två områden, varav den södra delen
består av ett igenschaktat gruvhål, och även är utpekat
som riksintresse för naturvård. Den östra delen ligger
längst österut på udden och utgörs av ett vattenfyllt
gruvhål. Syftet med naturminnet är att bevara varphögarna som ett geologiskt objekt ur vetenskaplig och
kulturell synvinkel. Naturminnet kungsängslilja på Rindö
är det äldsta naturminnet och utgörs av just en riklig
förekomst av kungsängslilja.

• Fågelskyddsområde

I Vaxholms finns det ett fågelskyddsområde som inrättats på Råholmen, en liten ö som delas med Danderyd,
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Riksintresse för
kulturmiljövård
MB 3 kap. §6
Byggnadsminnen
Enskilt
Statligt
Lämningar linjeobjekt
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Lämningar punktobjekt
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
lämning eller möjlig
fornlämning
Ingen antikvarisk
bedömning
Lämningar polygonobjekt
Fornlämning
Ingen antikvarisk
bedömning
Övrig kulturhistorisk
lämning eller möjlig
fornlämning

Karta 19: Kulturmiljövärden enligt Miljöbalken och Kulturmiljölagen.
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Resarö
Kyrkfjärden

Säbyviken
äbyviken

Trälhavet
Överbyfjärden

Kodjupet

Stegesund
Kullö

Edholma
Skarpö
Norra Vaxholmsfjärden

Vaxön
axön

Rindösundet

Tallaröfjärden

Bogesund

Södra Vaxholmsfjärden

Rindö

Ramsö
Karlsudd
Vatten och avlopp

Solöfjärden

Askrikefjärden

Verksamhetsområde
Prioritet och anslutningsår

Tynningö
Skogsön

1: 2019 - 2025
2: 2025 - 2030
3: 2030 - 2040
4: 2035 - 2045
5: 2045 -

Karta 20: Etappindelning för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
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och lagen om allmänna vattentjänster. Genom PBL kan
en kommun reglera utformningen av kvartersmark och
allmän plats, vilket skapar förutsättningar för en hållbar
dagvattenhantering.

Nytt reningsverk
Margretelund

I de fall det finns ett behov av en samlad avledning av
dagvatten i ett större sammanhang för befintlig eller
planerad bebyggelse, är kommunen skyldig upprätta
verksamhetsområde och tillgodose behovet genom en
allmän VA-anläggning.
En hållbar dagvattenhantering innebär att ekologiska,
ekonomiska och sociala behov kan tillgodoses samtidigt
som det bidrar till att uppfylla miljökvalitetsnormerna
för vatten. Genom att synliggöra vattnet i landskapet och
skapa ytor för samutnyttjande kan vi öka bebyggelsens
attraktivitet, lösa vissa klimatrelaterade risker samtidigt
som det har en positiv inverkan på biologisk mångfald.

Hästholmen

Kullö
Pumpstation blynäs
Byviken

Karlsudd

Rindö hamn

Tynningö

Figur 14: Illustration över förslag till framtida avloppshantering.
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Åtgärder som genomförs nära källan kan minska
dagvattenmängden och fördröja flödet. Genom trög
avledning kan dagvatten renas genom infiltration och
sedimentation samtidigt som det bidrar till grundvatten
bildning. Genom att kombinera ledningssystem och
öppen dagvattenhantering utifrån förutsättningar och
behov kan hanteringen optimeras. Underjordiska lösningar är lämpliga där det är ont om markytor medan
öppna dagvattenlösningar kan hantera skyfall bättre.

• Dagens dagvattenhantering

Allmän dagvattenhantering finns i första hand på Vaxön
och i vissa mindre områden på Kullön, Resarö och Rindö.
I många planer som tas fram är en allmän dagvatten
anläggning inte nödvändig utan ett lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, är tillräckligt. Andra fall utanför verksamhetsområden hanteras dagvatten med hjälp
av gemensamhetsanläggningar med direktutsläpp till
vattenområde eller mark. För det samlade dagvatten
arbetet finns Vaxholms stads dagvattenstrategi.
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Figur 15: Illustration över cykelbanesystemet.
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ENKELRIKTAD
GATA ÄVEN FÖR
CYKELTRAFIK

TYNNINGÖ SÖDRA

RINDÖ HAMN

UNDERLAG

Stomhållplatser
Buss
Pendelbåt
Alla busslinjer
Övriga busshållplatser
Distanser från stomhållplatser
400m från stomhållplatser
900m från stomhållplatser
2000m från stomhållplatser
Distanser från alla busshållplatser
0-400m från alla bussar
400-900m från alla bussar

Karta 21: Enkel GIS-analys över dagens tillgänglighet till kollektivtrafik.
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från dessa kraftfält kan tas upp av kroppen och Strålsäkerhetsmyndigheten har därför tagit fram riktlinjer
för hur hög strålningen som högst bör vara på allmänna
platser.

Kraftledningar och transformatorstationer är de källor
de flesta förknippar med elektromagnetisk strålning
men kraftfälten finns även i elektriska ledningar under
marken, kring transformatorer eller andra installationer
i byggnader. Magnetfält är alltid starkast närmast källan

och avtar med avstånden. I Vaxholm används 0,4 µT som
riktvärde vid nybyggnation.
Radiovågor är den mest lågfrekventa formen av elektromagnetisk strålning och uppstår runt exempelvis
mobiltelefoner, lågenergilampor och mikrovågsugnar.
Strålskyddsmyndigheten gör bedömningen att det inte
finns några säkra hälsorisker med radiovågor på den
nivå som vi normalt använder. Statliga myndigheters
riktlinjer och bevakning av forskning inom området ska
dock följas. Det föreslås inga riktlinjer kring strålning
från mobiltelefonmaster i denna översiktsplan.

• Joniserande strålning

Joniserande strålning är skadlig eftersom den har
förmågan att direkt skada kroppens celler. Exempel
på joniserande strålning är röntgen och strålning från
radioaktiva ämnen.
UV-strålning från framförallt solen, ligger i gränslandet
mellan icke-joniserande strålning och joniserande strålning, och har förmågan att direkt skada kroppens celler.
Hantering av radioaktiva ämnen kan förekomma i
verksamheter. Verksamhetsutövaren bär ansvar för att
strålskyddslagen och relevanta föreskrifter följs.

Djurhållning
Hästen har fått en ökande betydelse för människors
rekreation och hälsa, samt för företag som erbjuder
ridning och andra hästupplevelser. I allt större utsträckning finns dessutom hästarna inom eller nära tätorter.
Cirka tre fjärdedelar av Sveriges alla 355 000 hästar och
två tredjedelar av alla platser med hästar, finns i tätortsnära miljöer.
Markradon

Risken för allergenspridning ses som en hälsorisk runt
stall och hästhagar. Relativt låga halter av hästallergen
sprids inom en hästanläggnings närområde, främst
inom 50–100 meter från platsen där hästarna vistas.
Utanför stall- och hagområden sprids allergenerna

Låg
Normal
Karta 22: Riskområden för radon.

Hög
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För att mark ska anses vara lämplig utifrån risken för
översvämning till följd av skyfall krävs det att det inte
föreligger någon risk för översvämning och planerad
markanvändning inte heller försämrar situationen för
närliggande områden. Det är viktigt att ha i beaktande
att även den befintliga bebyggelsen kan behöva skyddas
vid exempelvis förtätning för att inte ta skada av skyfall.
Modellering av Östersjöns medelvattenstånd för år 2100
i ett förändrat klimat visar på en genomsnittlig höjning
av medelvattnet på cirka 50 cm för kusten i Stockholms
län. Nivån är byggd på scenariot att klimatets förändring
globalt ger en meters höjning av världshavens yta.

Rekommenderade skyddsavstånd till
transportled för farligt gods
25 meter (Byggnadsfritt)
40 meter (Tät kontorsbebyggelse)
75 meter (Sammanhållen bostadsbebyggelse
och personintensiv verksamhet)
150 meter
Sekundär led 15 meter
Sekundär led 25 meter

Enligt Länsstyrelsens inventering av kulturhistoriskt
värdefulla objekt i länet är risken för skador på värdefull kulturmiljö till följd av översvämning generellt låg i
kommunen. Enbart en fornlämning i form av husgrunder
på Montebello samt en stensättning på centrala Rindö
är i riskzonen för översvämning från havet respektive till
följd av skyfall men samtidigt är miljöerna inte bedömda
som känsliga.

Verksamheter som kräver skyddsavstånd
Bensinstation
Sjömack

• Ras och skred

Karta 23: Rekommenderade leder för farligt gods med skyddsavstånd.

I Vaxholm finns det inga större vattendrag men stigande
havsnivåer kan i framtiden, som konsekvens av klimatförändringar, komma att påverka stora delar av Vaxholm
stad. Vid planering av kustnära bebyggelse behöver man
även ta hänsyn till tillfälliga lokala fenomen som vågeffekter och vinduppstuvning. Hur stor effekten blir beror
bland annat på kustens lutning och material, bottendjup
och hur öppen kuststräckan är. Vinduppstuvning innebär
att vattennivån höjs på grund av vindeffekter i en vik eller
ett sund. Effekten är visserligen kortvarig men kan få
stor påverkan i framförallt instängda områden.
Översvämning orsakad av skyfall har till skillnad från
ökad havsvattennivå ingen geografisk avgränsning utan

ett skyfall kan inträffa var som helst. Detta innebär att
risken för skyfall alltid behöver utredas oavsett var den
nya bebyggelsen planeras geografiskt.
Allmänna dagvattennät eller allmänna dagvattenanläggningar ska inte ta hand om skyfallsvatten. Det slutna
dagvattensystemet är inte dimensionerat för sådana
mängder vatten. Inte heller privata ledningsnät eller
anläggningar ska hantera detta vatten. Det är kommunens ansvar att planera så att skyfallsvatten leds bort via
sekundära avrinningsvägar på ett säkert sätt, utan att
påverka omkringliggande byggnader eller andra känsliga verksamheter negativt.
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Risken för ras och skred beror helt på de lokala förutsättningarna. Stabilitetsförhållandena förändras till följd
av klimatförändringar och vad det innebär i specifika
områden kräver detaljerade studier.
Det som främst påverkar stabiliteten är nederbörd,
flöden och havsnivåer. Risken för ras och skred ökar
genom att ett ökat vattentryck i markens porer minskar hållfastheten. Förändringar i grundvattennivåer
och porvattentryck kan även medföra försämringar av
säkerheten för slänter i lera och silt. Enligt en utredning
från SGI (Statens geotekniska institut) från år 2011 kan
stabiliteten försämras mellan 5 och 30 procent vid ökad
nederbörd. Riskerna för ras och skred kommer att öka
inom bebyggda områden som har otillfredsställande
stabilitet redan. Klimatförändringarna innebär även att
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det i framtiden kan behövas förstärkningsåtgärder
även inom områden som idag anses vara stabila.
Vädrets växlingar mellan varmt och kallt när temperaturen ligger runt 0 grader gör att vatten i bergssprickor
fryser och bergmaterial kan lossna. Risken för ras bedöms framför allt vara ett problem för bergssidor som
är framsprängda eller framschaktade i samband med
exploatering av mark.
Enligt en översiktlig stabilitetkartering utförd av SGI
som omfattade befintlig bebyggelse har stora delar av
den södra kustremsan på Tynningö, till följd av rådande
markförhållanden och båttrafiken längs farlederna,
pekats ut som områden där detaljerade utredningar
behöver genomföras för att närmare utreda risken för
ras och skred.
Det kan även finnas risk för ras och skred på Rindö,
Kullö och Resarö. De sydöstra delarna av Rindö utgörs
till stor del av lera och risk finns i strand- och kustnära
områden. De västra delarna av Kyrksundet vid Kullö
samt sydost om Ytterby på Resarö utgörs av lera och
lera överlagrad av gyttjelera där det kan finnas risk för
ras och skred.
Generellt är den utpekade värdefulla kulturmiljön i
kommunen i form av fornlämningar och byggnadsminnen känslig för skred men risken för påverkan är enligt
Länsstyrelsens bedömning låg.

• Erosion

Erosion är en naturlig process som innebär nötning och
borttransport av material som orsakas av vind, vatten,
vågor och is. Det finns en naturlig balans mellan erosion
och sedimentation som kan störas av mänskliga aktivitet, exempelvis genom byggnation, avverkning av skog
och trafik.
Den kraft som är klimatrelaterad är vattnet och vågornas erodering. Längs med kuster kan det vid stormar,
höga flöden och vattennivåer ske mer omfattande erosi-

Medelvattenstånd år 2100

Karta 24: Medelvattenstånd för 2100.

on, främst i områden där jorden utgörs av sand och silt.
Klimatförändringar innebär att havsnivån kommer att
stiga vilket medför att områden som tidigare inte utsatts
för erosion kommer att påverkas. Enligt bedömningar
kan det innebära att 30–50 m av kusten kan påverkas av
ökad erosion utöver den erosion som redan förekommer
idag. Utöver detta tillkommer erosion lokalt vid särskilda
väderförhållanden exempelvis stormar och översvämningar. Det kan medföra att den sammanlagda risken för
erosion ökar med 40‑65 m inåt land fram till år 2100.
Hur kraftig erosionen blir kan till viss del påverkas
genom vilka hastigheter som tillåts för sjötrafiken samt
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mängd och kvalitet på vegetationen i strandzonen. Träd
kan till exempel vara viktigt för att stabilisera marken.
Förutsättningar för erosion till följd av geologiska förhållanden finns bland annat på Resarö, Bogesund och
Karlsudd. Framtagna underlag ger indikationer på områden där det kan behöva göras ytterligare utredningar
och undersökningar.

Övriga klimatrelaterade risker
Klimatförändringarna innebär inte enbart risker för skador på bebyggelsen. I följande del presenteras exempel
på övriga klimatrelaterade risker samt vilka konsekvenser de kan medföra. Effekterna av klimatförändring-
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Aktsamhetsområden
Efterarbetad lutningsanalys
Strandnära

förändringar i yt- och grundvatten skapar utmaningar
som måste hanteras.
Sjunkande grundvattennivåer vid torka och en sakta stigande havsnivå är två exempel på händelser som lokalt
kan leda till att dricksvatten hotas av saltvatteninträngning. Fler skyfall och perioder med torka kan påverka
kvaliteten på vattnet, dels genom risken att reningsverk
bräddar och släpper ut förorenat vatten som är svårare
att rena dels ratt förekomsten av virus och parasiter
ökar.

• Biologiska och ekologiska effekter

I takt med att klimatförändringarna tilltar kommer
de biologiska och ekologiska effekterna att öka. Den
biologiska mångfalden och ekosystemen är anpassad
efter rådande klimat och effekterna kommer att skilja
sig. Förmågan att anpassa sig till ett förändrat klimat
och möjligheterna att byta livsmiljö varierar mellan olika
arter. Vissa arter kommer att gynnas av det förändrade
klimatet och andra kommer att missgynnas. Hastigheten, med vilken klimatförändringen pågår, är avgörande
för arters möjlighet till anpassning eller förflyttning.
Karta 25: Aktsamhetsområden för ras och skred baserat på en efterarbetad lutningsanalys.

arna på biologisk mångfald och ekosystem är svåra att
bedöma. Ett ekosystem med ett rikt växt- och djurliv har
en bättre förmåga att stå emot störningar.

•

Höga temperaturer

Höga temperaturer under längre tid kan få negativa
effekter på hälsa och välbefinnande för människor och
djur. Små barn, äldre och sjuka människor är särskilt utsatta. I framtiden kommer frekvensen, intensiteten och
varaktigheten av perioder med ihållande hög temperatur
att öka i Stockholms län. Värmeböljor kommer att bli ett
årligt säsongsbundet fenomen och inte längre betraktas
som en extraordinär händelse.

Städer och hårdgjorda miljöer är särskilt utsatta under
värmeböljor eftersom de i regel absorberar och lagrar
mer värme än grönytor. Vaxholms stadskärna är till
stora delar hårdgjord men förekomsten av träd och
lummiga trädgårdar verkar svalkande och bidrar till att
minska förekomsten av värmeöar.

• Brister i vattenförsörjning

Redan idag märker vi av effekterna av klimatförändringarna och påverkan på vattenförsörjningen. I framtiden
kan extrema väderhändelser medföra ökad påverkan
på vårt dricksvatten och ökad risk för störningar i
reningsverk och ledningar. Även långsamma
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Med varmare temperaturer flyttas klimatzoner och arter
får möjlighet att etablera sig i nya livsmiljöer. Det kan
leda till en ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar
och invasiva främmande arter som påverkar biologisk
mångfald och ekosystem.
Vaxholm är en skärgårdskommun och kommer med
stor sannolikhet att påverkas av ökad havstemperatur
som gynnar algblomning och ökar risken för tillväxt av
giftiga alger vilket ytterligare kan påverka marina djur
och växter.

• Påverkan på livsmedelsförsörjning

För att minska klimatförändringarna påverkan på livsmedelsförsörjningen behöver anpassning av jordbruk
och djurhållning ske på nationell nivå. Klimatet har en
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direkt påverkan på livsmedelsförsörjningen. Växtodling
och djurhållning kommer att behöva anpassas till följd
av högre medeltemperatur, längre växtsäsong, högre
men mer ojämnt fördelad nederbörd och fler extrema
vädersituationer. Samtidigt som att jordbruket och
djurhållningen på kortare sikt kan gynnas innebär ett
förändrat klimat ökande risker. På kort sikt kan effekten
bli att man inom jordbruket får större skördar av vissa
grödor, att man kan odla nya grödor och att djurhållningen kan gynnas av en längre betessäsong och längre
utevistelse. Effekten kan även bli att vissa skördar
försämras till följd av torka, översvämning, värmestress
och att det blir fler avbrott i transporter av livsmedel vid
extrema vädersituationer.
Vaxholm är inte självförsörjande på livsmedel och därför
beroende av regional livsmedelsproduktion. Vid ett
förändrat klimat kan regionens livsmedelsproduktion
påverkas och på så sätt tillgängligheten till livsmedel.

• Övriga naturkatastrofer

Klimatförändringarna medför en ökad risk för extrema
väderhändelser och naturkatastrofer, exempelvis stormar och skogsbränder.
Flera av riskerna för samhället och människor i samband med detta förorsakas direkt eller indirekt av fallna
träd. Träd som faller över hus, vägar eller på annat sätt
skadar infrastruktur kan orsaka stora störningar som
exempelvis elavbrott. I skogen leder ett varmare klimat
till en längre växtsäsong och därmed till en ökad tillväxt.
Genom att anpassa skogsbruket ökar robustheten mot
mer extrema vädersituationer. De ekosystemtjänster
som skogen tillför i form av exempelvis vattenrening
och skydd mot ras, skred, erosion samt översvämning
blir ännu viktigare att upprätthålla i ett förändrat klimat.
Anpassningar i skogsbruket och hyggesfria metoder kan
öka den biologiska mångfalden och minska risken för
stormfällning.

Eroderbarhet
Eroderbarhet
Ingen eller mycket låg
Låg
Viss
Potentiellt hög

Karta 26: Stränders eroderbarhet .

Föroreningar och störningar
Föroreningar i mark, vatten och byggnader kan vid
exploatering och ändrad markanvändning utgöra en risk
för miljön och människors hälsa. I den fysiska planeringen är det därför viktigt att tidigt undersöka förutsättningar och ta hänsyn till tidigare användning för att kunna
föreslå en lämplig markanvändning. Hur förorenad
mark ska hanteras regleras i miljöbalken.
Principen är att det är verksamhetsutövaren (förorenaren) som bär ansvaret för att sanera marken men ofta
krävs det omfattande och komplicerade ansvarsutredningar som inte alltid leder till att någon ansvarig kan
hittas.
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Vattenföroreningar
Enskilda avlopp och vattentäkter innebär en risk för att
grundvattnet blir förorenat av ohälsosamma bakterier
samt av övergödande ämnen. Ett för stort uttag eller
uttag på fel ställe från enskilda vattentäkter kan leda
till att fossilt saltvatten tränger upp i grundvattnet och i
de brunnar som utgör vattentäkt för många fastigheter
utanför områden med kommunalt vatten och avlopp.
Eventuell förorening av grundvattnet på grund av
militärens före detta verksamhet uppmärksammas
i försvarets markundersökningar.

