Översiktsplan
SAMRÅDSFÖRSLAG

INLEDNING
Förord

utgör grunden och där vi behöver vara tillräckligt många för
att dela på kostnaderna. En förhållandevis liten kommun som
Vaxholm har samma regler och krav på sig som de betydligt
större kommunerna. Trafikfrågor och pendlingsmöjligheter
är ytterligare utmaningar som är viktiga utveckla vidare.
Cykelstråk behöver förstärkas.

Vårt älskade Vaxholm, skärgårdens huvudstad. Hur vill vi – alla
vi som bor här – att Vaxholm ska utvecklas? Vad kan bli bättre?
Var har vi kanske inte hängt med i tiden? Vad ska vi vårda,
värna och vad vill vi bevara?
I ett par år har arbetet pågått med att ta fram en ny översiktsplan som ska gälla fram till 2040. En översiktsplan handlar om
kommunens mark och vatten. Hur de ska nyttjas, skyddas, förädlas och bevaras. Hur och var vi ska bygga – och vad? Behöver
vi bostäder, handel eller infrastruktur? Eller något helt annat?

Vaxholm ska vara en jämlik och jämställd stad med ett tydligt
barnperspektiv i all planering. Vi utgår från möjligheterna.
Genom att skapa goda förutsättningar för företagare att etablera
sig och växa kan fler arbetsplatser skapas. Utrymme för
föreningsliv, motion, rekreation ökar tryggheten, välmåendet
och servicen än mer i vår stad. Vaxholms militärhistoria och
kulturmiljö präglad av skärgårdsliv utgör också möjligheter
för oss att framåt ta vara på Vaxholms unika karaktär.

Vi utgår från behoven och önskemålen från oss vaxholmare.
Därför inleddes hela arbetet 2019 med en enkät som besvarades av cirka 1000 vaxholmare i olika åldrar. Vi bjöd även in
till en mer djupgående workshop i Kronängsskolan och på
Tynningö. Vi arrangerade en cykelturné runt om i staden
liksom på öarna där tankar och idéer samlades in. Enligt
dialogerna är närhet till natur, vatten, skola, jobb och service
liksom småskaligheten värden som uppskattas av många.

Ta del av vårt förslag till översiktsplan 2040. Låt oss sedan få
veta dina tankar om hur vår stad, eller just den del där du bor
eller verkar, ska bevaras och utvecklas framåt.
God läsning!

Vi utgår även ifrån kända utmaningar; klimatfrågan och
behovet av att vi ställer om och når nettonollutsläpp*, vårt
känsliga hav Östersjön, ekonomin där skatteintäkterna

Malin Forsbrand (C)
Kommunstyrelsens ordförande

*Nettonollutsläpp betyder så låga utsläpp som möjligt, där det som
ändå släpps ut kompenseras med negativa utsläpp eller kolupptag
på annat vis. På så vis blir de totala utsläppen “noll”.
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inledning

Vad är en översiktsplan?

Läsanvisning

Underlag

Det här är ett förslag till ny kommunövergripande
översiktsplan för Vaxholms stad. Förslaget är aktuellt
för samråd under våren 2021.

Den här översiktsplanen har tre kapitel. Inledning,
Ställningstaganden och Underlag. Till det fogas ett
antal bilagor.

I det här kapitlet finns beskriva förutsättningar och bakgrund till ställningstagandena i det tidigare kapitlet.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den lång
siktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den är inte
bindande, men ska ge vägledning för så väl beslut om
hur mark- och vattenområden ska användas, som hur
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
De här besluten kan exempelvis vara när stadsbyggnadsnämnden beslutar om bygglov, eller kommun
fullmäktige om en detaljplan, men också i flera andra
typer av beslut. Varje kommun ska ha en kommun
övergripande och aktuell översiktsplan.

Vem riktar den sig till?
Den här planen riktar sig till en bred målgrupp. Det
handlar inte bara om folkvalda eller tjänstepersoner i
kommunen, utan angår också de som bor eller verkar i
kommunen, liksom domstolar och en rad myndigheter.
När en översiktsplan väl är antagen är både ställningstagandena och underlaget som de bygger på viktiga för
framtida bedömningar och beslut.

Inledning
Planens inledande kapitel innehåller förutom den här
texten en kort omvärlds- och nulägesanalys liksom
en sammanfattning av vad som inkom under 2019 års
arbete med att föra dialog kring översiktsplanen.

Ställningstaganden
I det här kapitlet beskrivs kommunens vägledande
ställningstaganden för bebyggelse och mark- och
vattenanvändning.
Kapitlet inleds med planeringsprinciper och en
utvecklingsinriktning för att beskriva de stora dragen
i kommunens utveckling.
Därefter anges ställningstaganden kring mark- och
vattenanvändning och bebyggelse i kommunen.
I ställningstagandenas sista avsnitt beskrivs värden så
som riksintressen, strandskydd men även jordbruksmark, och vad kommunen har för strategier för att ta
hand om dem.
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Kapitlet har tre huvudsakliga avsnittsindelningar. Den
första Nulägesbeskrivning berättar om några viktiga
lokala förutsättningar i kommunens olika delar.
Utgångspunkter och uppdrag berättar om viktiga mål,
ramverk och underlag ur ett bredare perspektiv som
utgjort utgångspunkter för planarbetet. Det tredje
avsnittet, Förutsättningar och allmänna intressen,
beskriver utgångsläget i kommunen med tanke på
sådant som geografi, bebyggelse, infrastruktur och
miljövärden. Sist i kapitlet finns en ordlista.

Bilagor
Inom ramen för vad som kallas strategisk miljöbedömning har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram
som biläggs översiktsplanen.
Som underlag till den nya översiktsplanen har en
landskapsanalys med avseende på kulturmiljö tagits
fram för Tynningö.

inledning

Omvärlds- och nulägesanalys
Befolkningsutveckling och ekonomi
Stockholmsregionen påverkas särskilt av den strukturomvandling av arbetsmarknaden och efterföljande
befolkningskoncentration som pågått i Sverige över
drygt 20 år, vilket påverkar även Vaxholm.
Ur ett tioårsperspektiv har kommunens befolkning vuxit
förhållandevis sakta, från 11 115 i november 2010 till
11 875 invånare vid samma tid år 2020. Från år till år
har kommunen sett en stor variation i utvecklingen, från
att som mest växa med 2 procent och som lägst krympa
med 0,9 procent. Samtidigt har 470 nya bostäder byggts
under perioden 2010–2019.
Kommuner som växer har andra utmaningar än de som
krymper, men några gemensamma faktorer påverkar
de flesta kommuner. Urbaniseringen, utmaningar för
att hantera personalförsörjning och en förändrad
ålderssammansättning av befolkning påverkar de
flesta kommuner.
En allt större andel av befolkningen är äldre än 80 år,
samtidigt som allt fler är friska längre och en lägre
andel av de över 65 år förväntas behöva omsorg.
I och med flyktingkrisen 2015 har mottagandet av
nyanlända enligt den nya bosättningslagen varit en
ny utmaning. Digitalisering är både en teknisk,
organisatorisk och social förändringskraft.

Digitalisering
Under 2010-talet har digitaliseringen påverkat en allt
större del av så väl det dagliga livet som myndighets
arbete och samhällsplanering. Kommuner, liksom
många andra aktörer som behöver hantera personuppgifter i sin verksamhet, har även påverkats av den
nya dataskyddsförordningen GDPR som infördes 2016.
En digitalisering av detaljplanearbetet pågår och nya
föreskrifter för detaljplaner börjar gälla i slutet av 2021.
Även inom översiktsplaneringen tas allt fler digitala
planer fram. Den pågående pandemin har även drivit
på utvecklingen, och i synnerhet implementeringen av
digitala verktyg och distansarbete.

Ökad konkurrens om mark
En stor framtida utmaning är att säkerställa kvantitet
och kvalitet i den gröna och blå infrastrukturen. Ny
bebyggelse ökar konkurrensen om markytor och grön
ytor. I anslutning till tätorter är dessa känsliga för att
brytas upp ytterligare. Vid förtätning riskerar kvantiteten
av grönytor per invånare att minska vilket ställer större
krav på ökad kvalitet, både ur ett ekologiskt och socialt
perspektiv, på kvarvarande grönytor. Samtidigt behöver
vi bygga ett robust samhälle med hög resiliens för att
möta klimatförändringarna. Detta kräver att vi har gröna
och blå ytor av tillräcklig kvantitet och kvalitet för att
producera de ekosystemtjänster människan är beroende
av som exempelvis fördröjning och rening av dagvatten,
klimatreglering och erosionsskydd.
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Ett förändrat klimat
Klimatförändringarnas kommande påverkan på såväl
mark- och vattenanvändning som bebyggelse har
aktualiserats, särskilt under 10-talets senare hälft.
På internationell nivå finns det nya överenskommelser,
och i Sverige finns ett mål om nettonollutsläpp till år
2045. En stor post bland de inhemska klimatpåverkande
utsläppen är transporter, och i synnerhet persontransporter2. Här kan den kommunala planeringen påverka.
Sedan 2018 finns också krav på att kommuner ska redo
göra för risker för skador på bebyggelsen relaterade
till ett förändrat klimat, och hur dessa kan minska eller
upphöra.

inledning

Lagstiftning och rättspraxis: minskat
tolkningsutrymme och ökade krav
2010 infördes en ny plan- och bygglag. När den
kommunövergripande översiktsplanen Vaxholm 2030
antogs år 2013 var det fortfarande ett förhållandevis
nytt läge, men redan då hade ett antal ändringar införts.
När vi skriver 2021 har över 20 olika förändringar av
lagen beslutats, och även en förändrad rättspraxis
etablerats. Generellt har både översiktsplaner och
detaljplaner givits en allt större betydelse i och med
att allt fler ärenden prövas i domstol.
Några viktiga förändringar har handlat om att begränsa
kommunernas möjlighet att ta ut exploateringsavgifter,
större svårigheter att göra vad som brukar kallas
flexibla detaljplaner då dessa ofta inte bedöms vara
tillräckligt förutsägbara. För bygglovsgivning har några
större förändringar handlat om att begreppet mindre
avvikelse fått en tydligare avgränsning, en rad åtgärder
har bygglovbefriats och en mer restriktiv hållning vad
gäller tidsbegränsade lov som ställer krav på att behovet
ska var tillfälligt.
Våren 2020 inträdde också en omfattande förändring
av kapitlet om just översiktsplaner. Uppdraget att ta
fram den här översiktsplanen gavs innan de här
ändringarna infördes varför den tas fram enligt lagens
äldre lydelse. Samtidigt tas redan nu i beaktande att
den nya lagstiftningen kommer leda till att de idag
gällande fördjupningarna av översiktsplanen, för
Resarö, Kullö respektive Rindö och Skarpö, kommer
att sluta att gälla år 2025.
På EU-nivå har vad som kallas Weserdomen och
svenska domstolars tolkning av denna inneburit ökade
krav och utmaningar kring att säkra dagvattenrening i
samband med detaljplanering. Framöver kommer det
här sannolikt även påverka planeringen för framtida
avloppsrening, och ställa högre krav på samarbete
med våra grannkommuner.
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inledning

Vad säger Vaxholmarna?
Under det inledande arbetet med översiktsplanen har
Vaxholmsbor med flera haft möjligheten att tycka till
om kommunen i olika forum. Syftet med de här tidiga
dialogerna var att öka den ömsesidiga förståelsen
(mellan kommunmedlemmar, politiker och tjänste
personer) för vad som är viktiga frågor i Vaxholm.
Även att ge fler en ökad kunskap om översiktsplanering
och ge en samlad bild över kommunens befintliga
värden, mål och utmaningar har varit syftet med den
tidiga dialogen.
Dialogen har förts i flera olika format för att nå ut
till olika medborgargrupper. Under 2019 skickades
information om en webbenkät ut till alla hushåll i
kommunen. Enkäten fanns tillgänglig på kommunens
webbplats i drygt en månad och över 1000 svar kom
in. Två välbesökta dialogmöten hölls under våren (på
Tynningö 4 april och på Vaxön 10 juni) och en turné runt
till flertalet av kommunens öar genomfördes sommaren
2019 med förvaltningens nya lådcykel.
Insatserna för dialog och medborgardeltagande har nått
ut brett vad gäller både ålder och kön, exempelvis var
en tredjedel av de svarande under 18 år. Webbenkäten
och ö-turnén förefaller att till viss del lyckats nå ut även
till fritidshusägare och verksamma som inte är skrivna i
kommunen. Dialogmötena upplevdes av både deltagare
och tjänstepersoner som starkt positiva. Metoden Open
Space tillämpades under stormötet på Vaxön 10 juni
2019, vilket främjade ett engagerat deltagande och en
aktiv dialog.
Transparens och återkoppling är viktiga delar av ett
framgångsrikt arbete med medborgardeltagande och
dialog. Under november 2019 genomförde förvaltningen
en utställning i Rådhuset där materialet från vårens och
sommarens dialogtillfällen visades för allmänheten. Resultaten från de tidiga dialogerna har funnits tillgängliga
på kommunens webbplats i anslutning till projektet.

Vid analys av resultaten framstår en rad teman
i hur Vaxholmsborna ser på sin kommun och
dess framtid. Närhet och småskalighet är
värden som uppskattas av många. En tredjedel
av svaren på webbenkäten pekar ut närheten
till natur, vatten, skola, jobb och service som
det bästa med kommunen. En fjärdedel av alla
svarande beskriver hur småskaligheten och
småstadskänslan bidrar till att de trivs, men
många uppskattar även närheten till Stockholm.
En femtedel skriver att de uppskattar miljön och
omgivningarna i kommunen. Här nämns den
mysiga stadsmiljön, vackra vyer och den lantliga
atmosfären. Vidare kommer uppskattning av
skärgårdsmiljön som dyker upp i omkring en
sjättedel av svaren.

Cykelturné
öarna

Kvällsmöte
Open Space

Medborgardialog
innan samråd

Seminarier och
workshops med
tjänstepersoner och
politiker

Liknande teman återfinns bland de ämnen som
diskuterades på dialogmötena. Bland deltagarna
uttrycktes en önskan om en varsam stadsplanering
med människan och ekologi i centrum, samt ett
främjande av skärgårdslivet och dess kulturhistoria.
De favoritplatser som pekades ut av medborgare under
ö-turnén speglade även kommunens och skärgårdens
unika fysiska karaktär.
Trafik och transporter identifieras som en stor utmaning
för kommunen av flertalet, men det skiljer sig ganska
mycket mellan vilka lösningar man vill se på problemen.
Många anser att dagens trafikvolymer och stora parkeringsytor är ohållbara. Det önskas bättre kollektivtrafik
på land och vatten, både inom kommunen och regionen,
samt ett utökat och säkrare gång- och cykelvägnät.
Speciellt bland yngre och äldre uttrycktes en önskan om
fler sport- och fritidsaktiviteter, service, lokala arbetstillfällen och en levande stad året runt.
Bland Tynningöbor togs vatten, avlopp och kollektivtrafik
upp som de viktigaste förutsättningarna för en fortsatt
utveckling på ön.
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Webbenkät

Kvällsmöte
Tynningö

Många Vaxholmare önskade än fler möjligheter för
deltagande och en förbättrad dialog med politiker och
tjänstepersoner i framtiden.

Förbättringsidéer från cykelturnén 2019
Edholma
Boende på Edholma vill se förbättringar med bättre sand
och brygga vid Badviken samt att området kring fortet
längst österut behöver snyggas upp. Flera boende betonar även vikten av tillgängliga bilparkeringsplatser vid
Engarn och att säkerheten vid båtklubben där förbättras.

Kullö
Boende på Kullö skulle vilja se förbättringar i miljön
kring entrén till ön, vid korsningen till väg 274, med
bland annat bättre skötsel av växtlighet och kanske en
livsmedelsaffär. Förbättringar i trafikmiljön skulle vara
trottoar längs hela Norrkullavägen och ett fartgupp
vid förskolan samt bättre korsning vid Engarn med ett
övergångsställe över Resarövägen samt cykelväg längs

inledning

väg 274 till Täby. En utökning av återvinningens kapacitet
önskas, särskilt för trädgårdsavfall för att undvika att det
slängs i skogen. Flera boende önskar att få byggrätt för
att bygga en gemensam bastu nära badmöjlighet, men
inte intill badstranden, samt toalett vid badplats. Plats
för ungdomar att vara, kanske i kombination med att
anlägga en slingrande träspång i vassen för promenad.
Bygg fritids eller skola på plats för tänkt förskola. Erbjud
en skolskjutstur till Söderfjärdsskolan för barn på Kullö,
från en plats till exempel förskolan. Även önskemål
om karta över naturreservatet inne i skogen och fler
båtplatser vid bryggan nära bron till Vaxön.

Ramsö
Önskemål om fler fraktioner på återvinning samt att
grovsopor hämtas även på sommaren, då många endast
är sommarboende. Förbättring med anordnande av
fler bilparkeringsplatser för boende på Ramsö vid
Vegabryggan på Rindö. Några boende kände otrygghet
vid verksamhet i gamla Kustbohemmet, med förbätt-

ringsidé om att verksamhetsutövarna borde engagera
sig mer i öns föreningar och evenemang.

Resarö

körs med hög hastighet. Det är en trygghet att det finns
närvaro året runt (mix av fritidsboende och fastboende)
och en möjlighet att be folk om hjälp.

Förslag på förbättringar från boende på Resarö handlar bland annat om bättre belysning i gångtunneln nära
skolan och ett elljusspår inom Killingen. Önskemål om
bättre tajmade bussbyten för skolbarn, så att ingen
liftar, och cykelväg längs hela Överbyvägen. Det skulle
behövas fler lekplatser på Resarö! Gör grusplanen till
en gräsplan samt ge plats för att anlägga en pumptrackbana för cykel. Bygg ett hopptorn vid badplats på
östra Resarö och dela upp kommunala arrangemang så
att fler kan äga rum på Resarö. Tankar om Resarö år
2040: Då finns ett större Ica, större kapell och kanske
lite lägenheter. Det finns även bättre möjligheter till att
utöva motion, både spontan och organiserad. På Resarö
år 2040 finns bara elbilar, småhus och mer skog.

Skarpö

Rindö

Tynningöborna vill se mer frekventa turer (året runt)
med Waxholmsbåt till Vaxön, för att barn och ungdomar
ska kunna delta i fritidsaktiviteter i kommunen. Önskan
om rabatterat pris på båtresor till Vaxholm. En idé om
förbättring är bilfärja till Vaxön. Det vore en förbättring
för Tynningöborna om Schenker/DHL kunde leverera
till Tynningö. Förbättring av vattenkvalitet genom att
kommunen bygger ut vattenledningar från Karlsudd till
Norra Tynningö och ställer krav på ordentliga renings
anläggningar vid anslutning, innan fullständig utbyggnad
av kommunalt VA. Önskemål att kommunen tar initiativ till och leder dialogträffar på kommunens öar om
näringsliv mm. Förbättringsförslag knutna till vatten och
bad; muddra sundet i Maren, så att vattnet kan cirkulera bättre för bra vattenkvalitet även i framtiden samt
förbättra sandbotten vid den uppskattade badplatsen
Soludden. Höj trafiksäkerhet i kurvan ner till färjan på
öns södra del. Många nämnde att det är otryggt att gå
längs öns smala bilvägar på grund av motorfordons höga

Förslag på förbättringar från boende under tidigt samråd
är att anlägga gång- och cykelväg längs hela huvudvägen
(Rindövägen/Oskar-Fredriksborgsvägen), från färjeläge
till färjeläge. Anlägg ett utomhusgym och område för
rörelse vid idrottsplatsen samt att göra Militärvägen till
en kommunal väg då den leder till idrottsplats, kommunal båtbrygga och badplats. Även önskemål om att upprusta det gamla vattentornet i Rindö hamn och möjlighet
att göra bostäder eller någon verksamhet i tornet. Även
önskemål om att gamla biblioteket i Rindö hamn renoveras för att starta fritidsverksamhet i kommunens regi
samt som samlingslokal. Önskemål om att hålla nere
exploateringen på ön, till dess att färjekapacitet (åt båda
håll) och kollektivtrafiktäthet har utökats. Gör detaljplaner mer detaljerade när det gäller gestaltning av nya
byggnader samt varsamhet vad gäller befintliga.
Det är otryggt och farligt att gå till eller vänta på bussen
längs Oskar Fredriksborgsvägen/Rindövägen, då fordon
10

En önskan om att förenkla skolskjutsandet med endast
en tur för alla barn på Skarpö, som startar längst bort
och hämtar alla; billigt, rättvist och ökar ej trafiken.
Bron och väg till Skarpö borde göras bättre och säkrare.
En önskad förbättring är fler bilparkeringsplatser vid
färjeläget samt trafikreglering som tillåter blixtlåsprincipen för trafikanter från Skarpö och Rindö vid påfart på
färjan. Fler turer med Waxholmsbåten. Bevara bo-pålandet-känslan genom att inte ha asfaltsbelagda gator
eller belysning längs väg/gata. Härligt med mångfalden
av bebyggelse! Ställ krav på god kvalitet och gestaltning
för ny bebyggelse.

Tynningö

inledning

hastigheter, samtidigt som många värnar om skärgårds
känslan med smala vägar utan belysning.

Vaxön
En förbättring vintertid skulle vara att vid snöröjning
och sandning spara en del av ytan utan grus/sand så att
pulkor kan dras, även bättre pulkabackar önskas. Gör
det enklare lättare att komma i kontakt med kommunen.
Ta bättre hand om kulturmiljön i kommunen. Förbättra
tillsyn på hus som står och förfaller genom föreläggande
om skötsel.
Förbättra centrum genom att utforma en bättre och
roligare möblerad gågata (Hamngatan). Det finns även
önskemål om en längre sträcka för gågata samt längre
säsong, till exempel från påsk och hela september ut. En
annan idé är att göra gångfartsgata från Söderhamnsplan bort till korsning Trädgårdsgatan. Tillåt cykling i
båda riktningarna längs Hamngatans hela sträckning.
Ordna cykelparkeringar på en bilplats vid entrén till
biblioteket. Otryggt med så smal trottoar längs gatan vid
hotellet och för trångt utrymme för gångtrafikanter vid
uteservering invid cirkulationsplatsen.

nerar och cyklar här, särskilt vid busskur och stolpar.
Förbättring genom att ta bort en av grindarna som ska
stoppa biltrafik öster om kyrkogården, så att inte cykeltrafik försvåras.
En förbättring vore att det gick pendlingsturer med
Waxholmsbåt från Söderfjärd på morgonen, när föräldrar lämnat barn och många ska in till stan. Förbättra
strandpromenad längs hela Vaxöns södra sida. Förbättra
ishallen. Gör cykelväg längs Bogesundsvägen till ridskolan samt fler mountainbikestigar på Bogesundslandet.
Eriksö. Anordna ett litet skärmtak med hylla på utomhusgym, för de som tar med utrustning att dela med
andra. Låda med badleksaker för alla att låna vid badplatsen. Anlägg ett övergångsställe eller liknande där
många korsar avfarten från väg 274 till Eriksö.

Önskan om trevligare belysning och bättre skötsel av
träd vid Rådhustorget. Solstolar i Batteriparken, rejäla
och fasta i trä. Förbättringar i Officersparken skulle vara
att den uppskattade lianen åter sattes upp i ett högt träd
och samt att skyltar med dikter placerades sidan om
pulkabacke samt var lägre så att barn kan läsa (samt
engelsk översättning för turister). Mer färg i Röda
parken/Ullbergska parken!
Lägret. Utveckla parken till en stadspark med roliga och
trevliga platser för såväl unga som gamla. Anlägg ett
utegym. Gör en basketplan där det var skejtpark. Gör en
trädgård, cykelverkstad och löpspår. Ta ner döda träd.
Bättre belysning och sikt mellan Lägret och Norrberget.
Eriksövägen vid kyrkogården. För smal gång‐ och cykelbana vid nybyggda hus, ej trafiksäkert då många prome11
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Robusta ekosystem
Ett fungerande ekosystem utgör grunden för samhällets överlevnad. Ekosystem bidrar till fungerande
livsmiljöer för djur och växter, liksom till människans
välbefinnande.
För att klara av förändringar måste ett ekosystem vara
motståndskraftigt och robust. Variation av naturtyper
och biologisk mångfald bidrar till denna robusthet.
Vaxholms kommun har idag flera former av ekosystem.
Det är bra!
Målet är att bidra till livsmiljöer med stor tålighet och
återhämtningsförmåga vid förändringar av exempelvis
klimatet.
All lokalisering och utformning av ny bebyggelse och
infrastruktur behöver ta hänsyn till omständigheter
såsom höjda havsnivåer, extrema väderhändelser och
ökande dagvattenvolymer. Landskapets vattenbuffrande
förmåga ska/behöver också öka. Det kan bidra med
rening, ökad grundvattenbildning, svalka och minskade
negativa effekter av torka, men även gynna fler livs
miljöer.

Principer för robusta ekosystem
• Utveckla mångfunktionella grönområden genom att
synliggöra, värdera och skapa ekosystemtjänster.
• Främja åtgärder för biologisk mångfald; värna,
återställa och nyskapa biologisk mångfald.
• Stärka och utveckla den gröna infrastrukturen
genom att värna om befintliga stråk
och förbättra svaga samband.
• Förbättra kvalitet och tillgång till
grönytor och naturområden.
• Verka för ett balanserat uttag av naturresurser och
god hushållning med mark, vatten och byggd miljö.
• Öka landskapets förmåga att ta hand om vatten.
• Samverka och kommunicera för att skapa
förståelse för gröna och blå värden.
• Förbättra tillgängligheten till återvinningstationer
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Klimatsmart och varsam förtätning
Vaxholms stad ska främja en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människor i dagens samhälle, såväl som
för kommande generationer. Kommunen ska ligga i
framkant i klimatarbetet och leva upp till den globala
klimatöverenskommelsen om maximalt 15 grads
temperaturökning.
För att uppnå en hållbar utveckling är det behöver
samhällets energiförbrukning och utsläpp minska.
Ny bebyggelse i Vaxholm ska ske med målsättningen
att skapa attraktiva och goda miljöer som är långsiktigt hållbara. För att effektivisera teknisk försörjning,
kollektivtrafikförsörjning och minska inskränkningar
i kommunens unika naturmiljöer ska framtida bebyggelse vara yteffektiv. Nya sammanhängande bostadsområden ska lokaliseras i närhet av existerande eller
planerad infrastruktur och existerande centralorter
eller kommundelscentrum.
Förtätning och koncentration av bebyggelse ökar
belastningen på allmänna och gemensamma platser,
som behöver utformas för att vara flexibla och slitstarka.
För att kunna åstadkomma en både klimatsmart
och varsam förtätning kommer krav på material
och gestaltning behöva ställas.

Principer för klimatsmart
och varsam förtätning
• Utveckla cykel- och promenadstaden
Vaxholm genom att prioritera gång-,
cykel- och kollektivtrafik i gatumiljön.
• Uppmuntra fler laddstationer för elfordon.
• Koncentrera ny bebyggelse till lägen med god
tillgänglighet till service och kollektivtrafik.
• Dra nytta av befintlig infrastruktur genom
förtätning i bebyggda områden.
• Utforma ny bebyggelse varsamt, varierat
och anpassat efter miljön.
• Verka för och underlätta bevarandet,
tillgängliggörandet och utvecklingen av
byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen.
• I centralorten och kommundelscentrum
ska platser skapas som gör att människor i
alla åldrar vill vistas där tillsammans.
• Identifiera och dokumentera Vaxholms
kultur- och naturvärden.
• Förbättra tillgängligheten till områden
med höga kultur- och naturvärden.
• Försörja kommunens egna fastigheter
med förnyelsebar energi och undersöka
förutsättningar för förnyelsebar energi
produktion i alla kommunala projekt.
• Främja förnyelsebar energiproduktion med
god gestaltning i befintlig bebyggelse.
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Trygg och levande stad
Vaxholm är en kommun där många trivs i det småskaliga
samhället. Offentliga platser är viktiga för att möjliggöra
möten mellan människor. Verksamheter och butiker
bidrar starkt till en levande stadsmiljö. Genom att stärka
det lokala näringslivet och måna om allmänna platser,
ska ett rikt stadsliv främjas.
Alla åldrar och samhällsgrupper ska känna sig hemma
i vår kommun och ha möjlighet att ta del av stadens
utbud. Ett mer jämlikt och jämställt deltagande i
samhällsplaneringsprocesser, bidrar till goda livsvillkor
för alla Vaxholmare.

Principer för en trygg och levande stad
• Prioritera ett gott utbud av dagligvaror
och hushållsnära tjänster i kommundels
centrum och centralorten.
• Prioritera planering, gestaltning och skötsel av
offentliga platser som torg, parker och gator.
• Uppmuntra motion och rörelse genom
satsningar på motionsspår och lekplatser.
• Utforma allmänna platser trafiksäkert, med
fokus på tillgänglighet för barn och äldre.
• Arbeta för en aktiv dialog med näringslivet
och främja innovation, teknisk utveckling och
att fler företag etableras i kommunen.
• Beakta olika gruppers behov och
deltagande vid utformning av staden.
• Verka för att personer med olika
ekonomiska förutsättningar ska ha
möjlighet att bo och verka i Vaxholm.
• Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt,
så att alla får likvärdiga förutsättningar att
utöva sina idrotter, kultur och intressen.
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Attraktiv del av Stockholmsregionen
Vaxholms relation till Stockholmsregionen är av stor
betydelse för kommunens invånare och näringsliv.
I regionen är Vaxholm en attraktiv kommun att
besöka, bo och arbeta i. Det ska vara lätt att arbeta
och resa inom regionen för Vaxholmare. Minskade
restider och alternativa transportsätt till och från
kommunen kommer att ge ökad livskvalitet för både
invånare och besökare.
Besöksnäringen är av stor betydelse för Vaxholm.
Dess utvecklingspotential ligger främst i att fler ska
söka sig till Vaxholm under våren, hösten och vintern.
Arbetstillfällen inom olika sektorer ska finnas och vara
en del av den regionala arbetsmarknaden.
Skärgårdsmiljön med flertalet öar och många småbåtar
präglar kommunen, liksom kommunens många fina
naturområden. Kollektivtrafik med båt ut i ytterskärgården eller in till huvudstaden är karaktäristiskt för
Vaxholm och är något som ska utvecklas. Vaxholm ska
vara stockholmsregionens skärgårdshuvudstad.

Principer för en trygg och levande stad
• Verka för goda förbindelser med minskade restider
inom regionen, särskilt med hållbara transportmedel.
• Värna Vaxholms funktion och identitet som nod i
sjötrafikens sammankoppling av skärgården.
• Främja idéer och initiativ för ökad och hållbar
besöksnäring under vår, höst och vinter.
• Främja möjligheterna för marina näringar.
• Öka planberedskapen för kontor och
verksamheter för att fler ska få möjlighet
att jobba inom kommunens gränser.
• Samarbeta med kommuner, region och myndigheter,
speciellt i frågor kring infrastruktur, kollektiv
trafik, bostadsförsörjning och arbetsmarknad.
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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.
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Utvecklingsinriktning
Utvecklingsinriktningen ska visa på prioriteringar för de strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. Intentionerna för kommunens utveckling redovisas i grova
drag och utvecklingsinsatser som anses vara särskilt viktiga
lyfts fram.

och förtätning i samband med utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp. Det här är i första hand aktuellt på västra Rindö
samt Tynningö.
Den andra typen rör områden för förtätning och utveckling
i anslutning till centralort och kommundelscentrum samt
områden som förväntas genomgå större förändringar med
utbyggnad av hela kvarter. De här lägena karaktäriseras i
första hand av god tillgång till kollektivtrafik, och i varierande
grad även tillgång till service och övrig infrastruktur.

Översiktsplanens utvecklingsinriktning har fokus på funktioner
och funktionella samband avseende ”bebyggelse”, ”natur och
friluftsliv” samt ”kommunikationer” och visar övergripande
ställningstaganden kring deras utveckling inom översikts
planens tidsperspektiv.

Centralort

Bebyggelse

Kommunens centralort är belägen på östra Vaxön, med sjukvård, service, handel och flera turistmål. Hit finns goda förbindelser med kollektivtrafik på land och vatten, samt möjligheter
att färdas med cykel, bil och båt. Vatten, båttrafik och turism
präglar stadskärnan och kommunens identitet i hög grad.

Vaxholm har en relativt utspridd bebyggelse som i många fall
är starkt präglad av skärgårdens särskilda geografiska förutsättningar. Framtida bebyggelseutveckling ska ske med hänsyn
till existerande infrastruktur, tätorter och strategiska samband,
för att säkerställa en hållbar stadsutveckling som bygger på
områdenas lokala förutsättningar.

Vaxöns position som centralort ska förstärkas genom utveckling med blandad bebyggelse, ett rikt näringsliv, förbättrade
kommunikationer och stärkta parkmiljöer för lek, aktiviteter
och rekreation. Ett varierat näringsliv möter boendes behov av
service och arbetsplatser inom kommunen.

Service och handel ska i huvudsak koncentreras till central
orten på Vaxön och kommundelscentrum på Resarö och Rindö.
Dessa centrumbildningar ska vara attraktiva för boende,
besökare och det lokala näringslivet.

Kommundelscentrum

Utrymme ska ges till det lokala föreningslivet och möjlighet
till hälsofrämjande rörelse i vardagen och inspirerande stadsmiljöer för barn.

Utöver centralorten på Vaxön finns det två områden som har
potential att utvecklas som kommundelscentrum. Det här är
områden som uppfyller vissa av centralortens funktioner för
en del av kommunen.

Utbyggnadsområden
Utpekade utbyggnadsområden rör två huvudsakliga typer av
områden för förändring av bebyggelse. Den ena handlar om
områden som kommer bli aktuella för fritidshusomvandling
19
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Oskar-Fredriksborg
Inom Oskar-Fredriksborg på östra Rindö finns ett
begynnande kommundelscentrum som med fördel ska
fortsätta utvecklas med bostäder, arbetsplatser, service
och handel. Kollektivtrafikförbindelser med buss till
Vaxholm, Stockholm och Värmdö behöver förbättras och
pendelbåtstrafiken mot Stockholm bör bli permanent.
Kommundelscentrumet tjänar boende på Rindö och
närliggande delar av Värmdö kommun. Området har
även potential för en utvecklad besöksnäring, med
gästhamn, strandpromenad, hotell och militärhistoriskt
intressanta lämningar.

Resarö mitt
Där Överbyvägen och Ytterbyvägen möts, finns idag ett
litet utbud av service och handel samt kyrka och skola.
Området har goda förutsättningar att bli ett kommun
delscentrum för boende på hela Resarö. Utvecklingen
förutsätter en utökning av lokalbusstrafiken samt
utbyggnad av gång- och cykelväg för cykelpendling till
Engarns vägskäl, där bussar till och från Stockholm
stannar.

Större besöksmål
Större besöksmål utgör regionala målpunkter under
hela eller delar av säsongerna och genererar omfattande trafik.
Kommunen har ett brett utbud av natur, skärgård,
historisk bebyggelse och militärhistoriska platser
som attraherar ett stort antal besökare, speciellt
under sommarhalvåret.

Vaxholms stadskärna
Stadskärnan på östra Vaxön är startpunkten för många
besökare. Här finns det äldre bebyggelse, restauranger,
caféer, butiker, hotell, gästhamn, sjömack

samt vaxholmskajen där skärgårdsbåtarna lägger
till. Många åker vidare ut i Stockholms skärgård från
Vaxholm. Populära parker och badplatser återfinns vid
Norrhamnen och längs med Vaxöns norra och södra
kust. Viktigt för utveckling av detta besöksmål är tillgängliga och sammanhängande promenadstråk samt
möjligheter till hållbart resande.

Vaxholms kastell
Den historiska försvarsanläggningen är belägen på
Vaxholmen, mellan Vaxön och Rindö, och nås vatten
vägen från stadskärnan. Kastellet lockar besökare
med guidade turer, museum, hotell, café, galleri,
butiker samt stora och små evenemang. Vaxholms
kastell är viktig för Vaxholms identitet och ett
landmärke i skärgården.

Bogesunds slott
Trakten kring dagens Bogesunds slott kännetecknas av
en lång bebyggelsehistoria. Bogesunds slott uppfördes
under 1640-talet och har sedan dess både förfallit och
byggts ut och om flera gånger. Det var under en total
renovering i romantisk stil på 1860-talet som slottet
fick sitt nuvarande karaktäristiska riddarborgsutseende
och trädgården sin utformning som engelsk park. Även
Parkvillan i slottets närhet, som byggdes i slutet på
1800-talet som trädgårdsmästarbostad, har en sagolik
utformning. Både slottet och parkvillan med omgivningar är lagskyddade som byggnadsminnen.
Slottet, med sina anor och speciella byggnadsdetaljer,
utgör ett besöksmål i Vaxholms närhet som har potential
att utökas från att främst ske sommartid till helår. När
området rymmer ett populärt café i Parkvillan, vandrar
hem, ridskola med stall samt välbesökta Bogesunds
naturreservat med stigar, rastplatser med vindskydd och
särskilda rid- och cykelstigar. Bogesundsvägen är sommartid en populär och naturskön alternativ körväg för
besökare på väg till och från Vaxholm. För en framtida
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utveckling krävs förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter samt förbättrad kollektivtrafikförsörjning.

Natur och friluftsliv
Kommunen har ett särskilt ansvar att bevara och
utveckla både den gröna och blå infrastrukturen, då så
mycket som hälften av kommunens yta är vattenområde.
Dessutom består mer än hälften av kommunens landyta
av natur som är skyddad enligt Miljöbalken.

Sammanhängande område
för natur och friluftsliv
På land
Större sammanhängande naturområden är viktiga
för såväl rekreation och folkhälsa som för natur- och
kulturmiljö, biologisk mångfald och flera andra ekosystemtjänster. Områdenas storlek ger förutsättningar för
att bevara natur- och kulturmiljövärden, möjlighet att
bedriva friluftsliv samt upprätthålla ekosystemtjänster.

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
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Viktigt samband för natur och friluftsliv
För att bibehålla funktionella ekosystem och ge alla
medborgare tillgång till natur är det viktigt att bevara
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och utveckla vissa samband mellan befintliga natur
områden.
Vid framtida utveckling på Tynningö ska hänsyn tas till
kopplingen mellan obebyggda områden i öns centrala
och yttre delar. Detta gäller främst sambanden till öns
norra uddar (Höganäs och Juliusberg). Det är även viktigt att bevara kopplingen i landskapet i söder till
Tynningö klack.
Det är viktigt att bibehålla spridningskorridor mellan
olika öar. Mellan Tynningö och Rindö är det viktigt att
främst bibehålla sambandet öster om Rindö smedja
och norra Tynningö.
Framtida utveckling i Rindös västra och östra delar bör
bidra till att bevara sambanden för naturen och förstärka
sambanden för friluftslivet. Inom kommundelscentrum
Oskar-Fredriksborg är en oavbruten strandpromenad
viktig att få till.
På Vaxön finns en stark dragningskraft till att röra sig
längs vattnet, som är värd att förstärka. Sambanden
för både natur och friluftsliv på norra delen av ön bör
förstärkas i samband med framtida bebyggelseutveckling. På den södra delen är det viktigt att sambandet för
både natur och friluftsliv inte försvagas samt att idag
oframkomliga sträckor kopplas samman för att uppnå
ett sammanhållet och tydligt stråk.
För Resarö och Kullö är det väsentligt att bibehålla det
starka sambandet för natur som finns mot Bogesundslandet. Det gröna och blå sambandet är bland annat
viktigt för att bibehålla spridningsmöjligheter mellan
viktiga livsmiljöer och därmed biologisk mångfald.
Framtida utveckling på norra Bogesund bör bidra till
att stärka sambanden för friluftslivet till övriga delar av
Bogesund under förutsättning att befintliga samband för
naturmiljön inte försvagas.
Från större sammanhängande områden för natur och
friluftsliv är det viktigt att beakta den gröna infrastruk

turen och möjligheten för natur att spridas till mindre
områden i bebyggelsen. Från östra delen av Killinge
skogen bör sambandet till mindre parker och grön
områden i bebyggelsen på norra och östra delen av
Resarö värnas och stärkas.
I vattenmiljöer är viktiga samband ur naturvärdes
synpunkt svåra att avgränsa då tydliga gränser
är svårare att se än på land. För information om
värdefulla vattenmiljöer och rekommenderade
åtgärder, se kommunens Blåplan.
Kommunen ska se på möjligheterna att ytterligare
tillgängliggöra vattnet ur ett friluftsperspektiv men
även tydliggöra hur framtida utveckling (bebyggelse
och friluftsliv) kan påverka kustzon och vatten.

Viktig funktion för natur och friluftsliv
Viktiga funktioner för friluftslivet är ofta välbesökta (eller
har potential att bli), medan viktiga funktioner för natur
ofta utgörs av områden som har en särskild betydelse i
sitt sammanhang.
På Rindö och Resarö utgör våtmarkerna viktiga funktioner som livsmiljöer för växter och djur, men även
för rening och hushållning av vatten. Dessa våtmarker
har potential att utvecklas som upplevelsemiljöer för
friluftslivet. Möjligheterna till genomförande behöver
studeras närmare.
På Vaxön fungerar stadsparken Lägret som en viktig
grön lunga och samlingsplats. Parken är mycket viktig
både ur natur- och friluftsaspekter. En mängd funktioner ryms i parken och dessa bör värnas och utvecklas
för framtida behov och attraktion.
Eriksö, den västra udden av Vaxön, inom det sammanhängande naturområdet rymmer en mängd funktioner
och upplevelser (badplats, camping, höghöjdsbana,
kanotuthyrning, vattenskidåkning, friluftsområde med
motionsspår, grillplats och utomhusgym med mera)
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som kontinuerligt ska förbättras och utvecklas efter
framtida behov.
Då fritidsbåtar är en betydande del av besöksnäringen
och friluftslivet ska verksamheter som gästhamnar,
promenadstråk och centralt belägna allmänna och
bryggor främjas. Gästhamnen i stadskärnan på Vaxön
är välbesökt och populär. Vaxholm är en destination i
sig men många fritidsbåtar stannar också här på väg ut
eller in från skärgården. Det är även många som stannar
till för ett dagsbesök samt för att proviantera och tanka.
Även kommundelscentrum Oskar-Fredriksborg har
en gästhamn med potential. Hamnen är belägen intill
farleden i Oxdjupet och området har kvaliteter som kan
locka besökare.

Kommunikationer
Det är väsentligt för Vaxholms invånare och näringsliv
att det finns goda kommunikationer både inom kommunen och till regionen. Kommunens relativt utspridda befolkning och geografiska läge medför en del utmaningar
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men även spännande möjligheter för kommunikationer
på både land och vatten.
Då flera vägar inom kommunen har Trafikverket som
huvudman, är det en viktig part att samarbeta med
när det kommer till nya infrastruktursatsningar.

Förbindelse för kollektivtrafik
Trafikförvaltningen ansvarar för kollektivtrafiken i
regionen. Kommunen ska aktivt kommunicera med
Trafikförvaltningen och delta i regionens arbete med
att utveckla kollektivtrafiken, för att kunna påverka och
tydliggöra hur man vill att infrastruktur och kollektiv
trafikslag ska utvecklas.
Stombuss- och pendelbåttrafiken utgör ryggraden för
kollektivtrafiken i Vaxholm och möjliggör att folk kan

pendling till och från kommunen. Det är viktigt att de
kapacitetsstarka kollektivtrafikförbindelserna utvecklas,
trafiken ska karakteriseras av hög komfort och turtäthet
med goda restider och bra kopplingar till viktiga målpunkter och bytespunkter. Besökare och deltidsboende
ska i högre grad enkelt kunna välja att ta båt eller buss
till och från Vaxholm i framtiden.
Direkttrafik från Resarö mot Stockholm ska fortsätta
komplettera stombusstrafiken. En utveckling av stombusslinjen så att smidigare anslutningar västerut mot
Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla och norra
Stockholm möjliggörs vore önskvärt för resenärer
från Vaxholm.
Kollektivtrafiken på vatten har stor utvecklingspotential.
Åtgärder som minskar restiden för kollektivtrafiken på
vatten mellan kommunen och Stockholm ska prioriteras,

då det ger stor nytta till kommuninvånare och det lokala
näringslivet. Därtill ska båttrafik ge goda förbindelser till
och från Ramsö samt omkringliggande öar till replipunkt
Vaxholm.
Det är viktigt att lokala förbindelser som matar till de
kapacitetsstarka stråken utvecklas och förbättras. Inom
kommunen är busslinjerna på Resarö, Bogesund, Rindö
samt på Tynningö betydelsefulla för många invånare.
Kommunen ska arbeta för fler turer under längre tid på
dygnet för de lokala linjerna samt att en ny förbindelse
bör tillkomma som förbättrar kommunikationerna
mellan Resarö, Engarn och replipunkten på Vaxön.
Utanför kommunens gränser är Danderyds sjukhus,
Tekniska högskolan, Slussen och Strömkajen viktiga
bytespunkter för kommunens resenärer. Arninge station
kommer att bli en viktig bytespunkt och servicecentrum
för Vaxholmsbor.

Förbindelse för cykeltrafik
Trafikverket ansvarar för utbyggnad av det regionala
cykelstråket, ”Vaxholmstråket”, mellan Arninge och
Engarn. Vaxholmstråket är utpekat i den regionala
cykelplanen (beslutad av Region Stockholm och ska vara
färdigställd 2030) och kommer att möjliggöra cykel
resor från Vaxholm till Arninge och vidare mot Täby och
Danderyd. Stråket stärker även kopplingen till grannkommunen Österåker. Stråket kommer att möjliggöra
hållbara resor till skola, idrott- och fritidsaktiviteter,
handel och arbete för många av kommunens invånare.
Huvudcykelstråket på Vaxön ska utvecklas genom en
genare dragning utmed väg 274 mellan Eriksö och
Campus Vaxholm.
Resaröstråket ska förena Överby, kommundelscentrum
Resarö och den viktiga bytespunkten Engarn (med anslutning till det regionala Vaxholmstråket). Stråket ska
utvecklas till ett sammanhängande effektivt cykelstråk
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och möjliggöra resor till skola, idrott, handel och
kapacitetsstark kollektivtrafik.
Rindöstråket ska utvecklas som en fortsättning på
det regionala Vaxholmstråket, via vägfärjan till västra
Rindö och vidare till Oskar-Fredriksborg. På sikt
kan en förlängning till Värmdö med vägfärjan över
Oxdjupet koppla ihop Vaxholmstråket med det regionalt
utpekade Värmdöstråket från Gustavsberg till Oxdjupet.
I samverkan med Trafikverket ska kommunen verka
för en förbättring av trafiksäkerhet och prioritering för
cyklister (och gångtrafikanter) vid färjelägena.
I samband med bebyggelseutveckling på västra Rindö
planeras en ny körväg till Skarpö, vilket möjliggör att
dagens smala körväg kan renodlas till att bli en gångoch cykelväg.
Säkra gång och cykelvägar till och från förskolor och
skolor är prioriterat och minskar korta resor med
biltrafik.
Genom att utveckla ett gång- och cykelstråk på
Bogesund förbinds Vaxön med framförallt Karlsudd,
Bogesunds slott, STF vandrarhem, stall med ridskola
och närliggande vandringsleder och mountainbikeleder.
Utbyggnad kräver samverkan med Trafikverket,
Länsstyrelsen och Statens fastighetsverk.

Bytespunkt för kollektivtrafik
Replipunkt Vaxholm (belägen i stadskärnan inom
centralorten) ska utvecklas med goda bytesmöjligheter,
för att bättre koppla ihop kommunen med Stockholm
och övriga skärgården. En utveckling av resenärsmiljön.
och goda förutsättningar för båttrafiken, kommer i hög
grad att påverka stadskärnans stadsmiljö. Fokus på arbetet med utveckling av replipunkten ska vara effektiva
bytesmöjligheter och attraktiv stadsmiljö, och ske
i samverkan med Trafikförvaltningen.

Engarns vägskäl är en viktig bytespunkt där förutsättningar att infartsparkera cyklar och bilar ska förstärkas.
Trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafik
anter ska säkerställas.
Rindö västra och Pålsundsvägen är hållplatser av betydelse där byten kan ske mellan busslinjer och trafikslag
(båt/cykel/bil/gång). En framtida utveckling av platserna
är att tillskapa och förstärka möjligheter för trygg cykel
parkering samt att trafiksäkra miljöer för oskyddade
trafikanter.
Även bytespunkter utanför kommunens gränser spelar
en viktig roll för resor till och från Vaxholm. Trafik
förvaltningen och nordostkommunerna är viktiga sam
arbetspartners i arbetet med dessa bytespunkter.
Arninge station kommer att få en viktig roll för resor
inom regionen. Det är av hög prioritet att kapaciteten
i bytespunkten Danderyds sjukhus förbättras för att
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möjliggöra effektiva resor till viktiga målpunkter i västra
delen av regionen. För pendelbåttrafiken är Slussen en
viktig bytespunkt, då den möjliggör resor vidare till och
från de södra delarna av regionen med tunnelbana, buss
och Saltsjöbanan. Det är viktigt att den fysiska utform
ningen av Slussen och tidtabellerna tillåter effektiva
byten mellan dessa trafikslag.

Förbindelse för godstrafik
Väg 274 korsar kommunen i en öst-västlig riktning,
och är idag utpekad som del av omledningsvägnätet
för Essingeleden (E4/E20) samt är rekommenderad
väg för farligt gods.
När Förbifart Stockholm färdigställs i regionens västra
del, bedömer kommunen att omledningsfunktionen för
väg 274 är överspelad. Den nuvarande klassificeringen
som primär transportled för farligt gods bedöms inte
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heller den längre aktuell, då de typer av verksamheter
som bedrivs inom kommunen har förändrats väsent
ligt sedan klassificeringen fastställdes. Kommunen ska
arbeta för att dessa klassificeringar hävs. En ny översyn
av Länsstyrelsen för status av väg 274 ska initieras.
Nyttotrafikens framkomlighet till de utpekade verksamhetsområdena i Rindö västra, Blynäs och från väg 274
ska garanteras. Åtgärder i stadskärnan och på Vaxholms
kaj ska beakta nyttotrafikens framkomlighet.

Förbindelse för övrig persontrafik
Vaxholmsleden mellan Vaxön och Rindö är vältrafikerad
av motordriven trafik såväl som oskyddade trafikanter,
men är idag begränsad av att endast två vägfärjor kan
trafikera sträckan. Trafik i väntan på vägfärjor fyller upp

med köer av fordon på Rindövägen och Stockholms
vägen och skapar osäkra trafikmiljöer. Kommunen ska
arbeta för att förbättra trafikkapaciteten Vaxön-Rindö
så att trafikmiljön förbättras och ny bebyggelse kan
tillkomma på Rindö. För en ökning av trafikkapaciteten
på Vaxholmsleden behöver ytterligare en dockningsplats för vägfärja anläggas på Rindö västra. Ett sådant
dupliceringsläge är beroende av samverkan med
Trafikverket och Färjerederiet.

i trafikmiljön och bebyggelse längs gatan kommer att
bidra till hastighetsdämpning och minskning av trafikbuller.

I samband med bebyggelseutveckling på västra Rindö
behöver mark reserveras för en framtida ny anslutnings
väg till Skarpö.

Inom det regionala samarbetet med nordost-kommunerna bedöms Norrortsleden åtgärdas, för att förbättra
framkomligheten västerut mot Sollentuna, Upplands
Väsby och vidare.

Inom utbyggnadsområde för centralorten på Vaxön ska
väg 274 utvecklas från dagens karaktär av trafikled till
stadsgata. Trafikmiljön kring gatan planeras förbättras
för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik. Åtgärder

Genom att bygga säkra korsningspunkter längs med väg
274 på norra Bogesund kan utveckling av bostäder och
verksamheter möjliggöras. För att minska olycksrisken
anser kommunen att mötesseparering, genom att väghållaren installerar mitträcke, ska genomföras på väg
274 mellan Arninge och Engarn.

Hamn och omlastningspunkt för gods
Kajerna i centralorten ska, förutom att vara central för
resenärer och gästhamn, tillgodose behovet av gods
hantering i kollektivtrafiken på vatten. Kommunen
ansvarar för kajerna.
Estlandskajen ägs av kommunen och har ett strategiskt
läge på norra Vaxön. Kajen är en prioriterad omlastningsplats för godshantering mellan land och vatten,
för både näringsliv och privatpersoner.
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Mark- och
vattenanvändning
Mark- och vattenanvändningstyper

I detta kapitel ges både generella riktlinjer för kommunen som
helhet samt mer specifika rekommendationer för geografiska
områden. Föreslagen mark- och vattenanvändning för hela
kommunen fram till 2040 en visas på en plankarta.

Vaxholms mark- och vattenområden har flertalet olika
användningstyper. I vissa av dessa områden planeras
nuvarande användning att fortsätta, medan den i andra fall
ska utvecklas eller förändras. I detta kapitel presenteras
kommunövergripande riktlinjer för olika typer av markoch vattenanvändning. Där ändrad användning föreslås
visas detta i mark- och vattenanvändningskartan genom
att lägga ett lager över den pågående användningen.

Mark och vatten är två av de grundläggande resurser som
bidrar till människans och samhällets överlevnad, och behöver
därför förvaltas med stor omsorg. Förändringar i mark- och
vattenanvändning ger ofta långsiktiga konsekvenser för ett
stort omland och kan vara svåra att återställa. Planeringen av
mark- och vattenanvändning ska ske med hänsyn till naturoch kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellan
kommunala och regionala intressen.

pågående användning: Inga förändringar planeras
utan fortsatt pågående användning gäller.

Det är enligt plan- och bygglagen (2010:900) en kommunal
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten,
något som innebär att kommunen har stort inflytande över hur
mark, vatten och bebyggelse utvecklas genom bland annat
översiktsplanen. Översiktsplanen hanterar långsiktiga frågor
och tydliggör avvägningar mellan olika allmänna intressen.

Utvecklad användning: Utvecklar och förstärker utifrån den användning som redan finns på platsen, till
exempel förtätar ett område med fler bostäder eller
får ett större utbud av servicefunktioner.
Ändrad användning: Vid exploatering av ett obebyggt
område eller omvandling av ett bebyggt område, till
exempel från hamn till bostäder.

Översiktsplanen ska innehålla tydliga prioriteringar som ger
vägledning för framtida beslut om hur mark- och vatten
områden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras.

26

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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Kommunövergripande
ställningstaganden
Här beskrivs översiktsplanens olika användningar
(baserat på Boverkets modell för översiktsplaner)
som kan ses på Mark- och vattenanvändningskartan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mångfunktionell bebyggelse
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Transportinfrastruktur
Teknisk anläggning
Areell näring
Grönområde och park
Natur och friluftsliv
Landsbygd
Vatten

samt ”Övergripande ställningstaganden
för bebyggelse”.

Mångfunktionell bebyggelse
Områden för markanvändningen ”Mångfunktionell
bebyggelse” är av karaktären stad eller tätort samt
innehåller många olika servicefunktioner tillsammans
med bostäder. Mångfunktionell bebyggelse är bebyggelse som i huvudsak ska användas för bostäder, kontor,
handel eller annan verksamhet som är förenlig med
bostäder. Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av
gator, eller har en kvartersliknande struktur. Mindre
trafik- och parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar kan ingå. Användningen kan inrymma sjömackar
om de lokaliseras på väl vald plats, för att gynna båtlivet
och näringslivet.
Inom kommunen planeras ändring till mångfunktionell
bebyggelse inom fyra geografiska områden:
•
•
•
•

Området sydost om Campus Vaxholm
Området kring trafikplats Eriksö, ”Vaxholms entré”
Oskar Fredriksborg på östra Rindö
Resarö mitt på Resarö

Stadskärnan på Vaxön är redan idag ett mångfunktionellt bebyggelseområde och ska fortsätta utvecklas.
Nedan beskrivs kort förutsättningar för denna användning inom kommunen samt ställningstaganden för
denna användnings utveckling eller förändring.

Förutsättningar
För att bibehålla ett gott utbud av service och handel
och erbjuda attraktiva miljöer krävs det att kommunen
utvecklar och koncentrerar den mångfunktionella
bebyggelsen.
Vaxholm är en liten kommun, där service, handel
och andra verksamheter osv behöver lokaliseras till
ett fåtal områden för att inte utarma befintliga verksamheter. Genom att lokalisera service, handel och i huvud
sak verksamheter till områden för mångfunktionell
bebyggelse görs de tillgängliga för huvuddelen av
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kommunens invånare. Nyetableringar av dessa funktioner ska integreras inom bebyggda områden.
Det finns även regionala mål om att öka bostadsbyggandet för att hantera befolkningsökningen i regionen.
Stadskärnan på Vaxön är ett område som uppskattas
av boende, besökare och näringslivsverksamma. Här
finns service och handel för kommunens alla invånare.

Ställningstaganden

• Bebyggelse

Områden med användningen mångfunktionell bebyggelse ska erbjuda en blandning av bostäder, arbets
platser, offentliga ytor och service som skapar rörelse
under olika tider. Områdena ska även vara attraktiva för
besökare och näringsliv, samt spela en viktig roll som
mötesplats för omkringliggande bostadsområden.
Även verksamheter och småföretag kan rymmas inom
mångfunktionell bebyggelse om de är förenliga med
bostäder genom att inte vara störande med till exempel
luftföroreningar, buller eller tunga transporter. Vissa
störningar, som till exempel ljud från uteserveringar och
näridrottsplatser, får dock accepteras om en blandad
och mångfunktionell stadsdel ska åstadkommas.
Offentliga platser har en viktig funktion som mötesplatser mellan invånare i olika åldrar, kön och med olika
bakgrunder och ekonomiska förutsättningar. Platserna
ska vara tillgängliga och välkomnande för vistelse,
uppmuntra till rörelse och aktivitet även för den som inte
konsumerar.
Vid planläggning av verksamheter, handel och service
i områden utanför mångfunktionell bebyggelse ska konsekvenserna för stadskärnan och kommundelscentrum
beaktas.

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Grönstruktur

I den mångfunktionella bebyggelsen är tillgången på
grönstruktur oftast mindre än för andra användningar
och belastningen högre på den grönstruktur som finns,
då många samsas om samma yta. Det är därför viktigt
att arbeta med att bevara och utveckla grönstrukturen
ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Grönområden inom
mångfunktionell bebyggelse är synnerligen viktiga att
bevara då de fyller många viktiga funktioner, för både
människor och djur samt bidrar till kommunens över
gripande gröna infrastruktur.
”Riktlinjer för grönstruktur inom mångfunktionell
bebyggelse” ska följas i all kommande planering,
utveckling och förädling av områdena.

• Trafikmiljöer

Trafikmiljöer inom mångfunktionella bebyggelse
områden ska bidra till ett ökat cyklande och
kollektivtrafikresande.

Gång- och cykeltrafikanters tillgänglighet prioriteras.
Cykelparkeringsmöjligheterna förbättras och trygga
cykelparkeringar ska anordnas i anslutning till håll
platser, bryggor, replipunkten, handel och samhälls
service med mera.

Riktlinjer för arbete med grönstruktur inom
mångfunktionell bebyggelse:
• Mångfunktionalitet i grönstrukturen bör
främjas där parker och grönområden erbjuder
en variation av karaktärer, aktiviteter och
upplevelser som lockar till utevistelse, samt bidrar
med ekosystem-tjänster och motståndskraft
inför framtida klimatförändringar.
• Nyskapande av grönstruktur bör ske och inriktas
i områden där det finns identifierade svagheter
eller brister i den gröna infrastrukturen.
• Grönstruktur inom mångfunktionell
bebyggelse ska främja människors välmående
och uppmuntra till rörelse i vardagen
Hållplatser för kollektivtrafiken ska finnas inom korta
avstånd, samt vara väl markerade, trafiksäkra och tillgängliga för alla invånare och besökare.
Större sammanhängande parkeringsytor ska undvikas
inom mångfunktionella bebyggelseområden, då det
är ytor som skapar avstånd och ödslighet mer än en
integrerad och mångfunktionell stad. Bilparkeringar ska
anordnas på väl valda platser i staden efter noggrann
analys.
All bebyggelse inom områdena ska ges närhet till
kollektivtrafik och sammanhängande gång- och cykelvägnät, då kan bilberoendet och parkeringsbehoven till
nya och befintliga områden minska.
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• Utformning och gestaltning

Förslag på tillkommande eller förändrad bebyggelse ska
föregås av kulturvärdesinventeringar för att säkerställa
att ny bebyggelse och förändringar i bebyggelsen inte
förvanskar befintliga värden, utan passas väl in i den
omkringliggande miljön. Samspelet mellan ny och befintlig bebyggelse, med gaturum, torg och intilliggande
byggnader och rumsintegration ska studeras noga.
Mångfunktionella bebyggelseområden ska vara tillgängliga för invånare med nedsatt rörlighet, såsom äldre
personer och personer med funktionsvariationer. Detta
uppnås genom korta avstånd och en god utformning av
byggnader, gaturum och offentliga platser. Utveckling
av centralorten och kommundelscentrumen på detta
sätt, ska underlätta för befolkningen att bo kvar i sin
kommundel under livets olika skeden.
Mötesplatser ska utformas med hänsyn till invånare i
alla åldrar, stora som små, upplevas trygga och säkra
samt vara upplevelserika och intressanta.
Ny bebyggelse ska hålla hög arkitektonisk kvalitet samt
komplettera och ta hänsyn till befintliga miljöer och
karaktärer. Bebyggelsen ska skapa goda arkitektoniska
uttryck som utvecklar och förstärker Vaxholms karaktär
och identitet, med en blandning av park- och grönstruktur, gångstråk, strandpromenader och offentliga platser.
Bebyggelsen på Vaxön ska vara relativt tät, både för att
upprätthålla öns identitet som kommunens centrum och
för att bevara plats åt andra funktioner. Skalan i stadsmiljön är väsentlig och varje tillägg ska noga värderas i
förhållande till helheten.

• Ändrad markanvändning

Områden som får ändrad markanvändning till
mångfunktionell bebyggelse ska ges förutsättningar
för att utveckla mer service samt fler bostäder och
arbetsplatser.

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Utvecklad markanvändning

Inom denna utvecklade markanvändning ska bebyggelse
och platser ges möjligheter till mångfunktionalitet, för
att tillgodose framtida behov av bostäder, service och
arbetsplatser.
En utveckling av denna användning är inte alltid lika med
förtätning. Kulturmiljöer ska identifieras och åskådliggöras. Bebyggelse och kvartersstruktur ska bygga vidare
på skärgårdstadens karaktär och framförallt tillgodose
människors möjlighet att röra sig till fots, med cykel
eller till sjöss.
Kvaliteter som kommunen önskar utveckla inom denna
användning är:
• Upplevelsen av den mysiga skärgårdstaden
• Attraktivt att bo, arbeta och leva
• God tillgänglighet

Möjligheten till blandning av funktioner ska säkerställas
i kommande detaljplaner och program för dessa områden. Områdena ska erbjuda en alternativ boendemiljö till
den sammanhängande bostadsbebyggelsen som annars
dominerar i kommunen. Gröna spridningslänkar och klimatanpassning ska särskilt beaktas vid nyexploatering.
Områdena för användning ändrad till mångfunktionell
bebyggelse på Vaxön (området sydost om Campus Vaxholm samt kring trafikplats Eriksö) är särskilt beroende
av samarbete med Trafikverket och länsstyrelsen i
frågor som rör förändringar av väg 274.
Utvecklingen av Oskar Fredriksborg och Resarö mitt
till kommundelscentrum, innebär också denna ändrade markanvändning. En tydlig och samlande attraktiv
mötesplats bör finnas inom varje kommundelscentrum.
Rindö hamn inom Oskar Fredriksborg, bedöms vara en
strategisk plats att lokalisera en sjömack, för att gynna
båtlivet och det lokala näringslivet. En lokaliserings

utredning pågår och hänsyn behöver bland annat tas
till kommande kajrenovering och pendelbåtsförsöket.
Oskar-Fredriksborg har goda förutsättningar att utvecklas till en mångfunktionell stadsdel, då det ligger i
anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik.
Inom området finns flera viktiga målpunkter som ska
utvecklas, som bland annat badplats, småbåtshamn
och intressanta kulturmiljöer. Planer som möjliggör
fler bostäder och arbetsplatser, som till exempel en
företagsby eller kontorshotell, kommer att bidra till
att fler kan bo och jobba på Rindö.
Service som kan vara lämplig inom den mångfunktionella bebyggelsen på Resarö inkluderar dagligvaruhandel, hushållsnära tjänster, restauranger, kaféer och
andra butiker. Expandering av skola och förskola bör
också rymmas här. Området ska utformas för att ha god
tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter samt buss.
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mråden som idag är mångfunktionella och ska fortsättas att utvecklas i den riktningen är inom kommunen
stadskärnan på Vaxön.
Den mångfunktionella stadskärnan på östra Vaxön ska
fortsätta vara kommunens centralort med offentliga rum
av hög kvalitet. Förutsättningarna för handel och service
i stadskärnan ska förbättras bland annat genom satsningar på ökad besöksnäring, attraktiva mötesplatser,
företagande och sysselsättning.
Vaxön ska förstärkas som kommunens tyngdpunkt för
bostäder, arbetsplatser, kollektivtrafikbyten, handel,
företagande och service. Stadskärnan ska tydligare
länkas samman med omgivande områden.
Stadskärnan ska vara attraktiv och tillgänglig under
hela året, till exempel torg och mötesplatser ska
kunna användas för olika ändamål per säsong. På
sommaren ska stadskärnan kunna hantera ett större
antal människor som vill ta del av utbudet av handel,
kultur, natur, parker, service, vatten och aktiviteter.

STÄLLNINGSTAGANDEN

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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STÄLLNINGSTAGANDEN

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Ställningstaganden

Sammanhängande bostadsbebyggelse är småorter,
fritidshusområden och bybildningar eller bostadsområden och förorter som huvudsakligen består av bostadsbebyggelse, där en eller ett fåtal servicefunktioner kan
förekomma. Områdena har en tydlig beroenderelation
till närliggande områden eller centrumbildningar och
karaktäriseras av en övervägande andel nattbefolkning
och fler utpendlare än inpendlare.

Områden med god infrastruktur och utbud av samhällsservice, har goda förutsättningar för viss tillkommande
bebyggelse genom förtätning. Förtätning är främst aktuellt i anslutning till mångfunktionell bebyggelse eller i
goda kollektivtrafiklägen.

Nedan beskrivs förutsättningar för denna användning
inom kommunen samt ställningstaganden för denna
användnings utveckling, förändring och/eller bevarande.

Förutsättningar
En stor andel av Vaxholms befolkning bor inom områden
som utgörs av sammanhängande bostadsbebyggelse.
Förskolor och skolor ryms inom användningen samlad bebyggelse. Inom områden för sammanhängande
bebyggelse kan mindre verksamheter tillåtas samlokaliserade med bostäder om de ej orsakar hälso- och/
eller miljöstörningar. Kommunen ska verka för att göra
existerande och tillkommande områden attraktiva,
trygga och hållbara.
Dessa områden är oftast detaljplanerade, vatten och
avlopp finns eller är under utbyggnad och kommunen
planerar inte för några större förändringar.
Riktlinjerna för grönstruktur inom samlad bebyggelse
ska följas när förändringar och upprustning av befintliga
miljöer genomförs.

• Bebyggelse och platser

Vaxholm har fritidshusområden som i allt större
utsträckning omvandlas till permanenta boenden.
Utbyggnad av kommunalt VA och förbättrade kollektivtrafikförbindelser på vatten med mera, skapar goda
möjligheter för denna typ av bebyggelseutveckling inom
utpekade områden.
Avstyckningar och andra fastighetsbildningsåtgärder
som bidrar till en förtätning av bebyggelsen anses som
regel inte lämpliga i områden som inte är anslutna
till kommunalt vatten och avlopp men förväntas bli
det enligt kommunens VA-plan (KF § 36 2020-06-15).
Möjligheten till styckning av fastigheter ska undersökas
i sin helhet vid kommande detaljplanering som ett sätt
att förbättra underlaget för nya infrastruktursatsningar.
Vid förtätning inom äldre bebyggelseområden ska tillägg
och ändringar av befintlig bebyggelse, vägnät, trädgårdar med mera göras så att hänsyn tas till befintliga
kulturmiljövärden. De värden som går att säkra genom
detaljplaneläggning ska regleras med planbestämmelser om detaljplaner upprättas. Komplementbebyggelse
bör utformas så att den smälter in i miljön.
På Resarö bör tomtstorlek för en- och tvåbostadshus
under 1 500 kvm inte medges. Detta är kopplat till
bevarande av Resarös bebyggelsekaraktär samt att grön
struktur och infrastruktur behöver klara ökad belastning.
På Tynningös norra delar bör karaktären bevaras. Här
bedöms det som icke lämpligt att tillåta förtätning i form
av avstyckning även vid framtida detaljplanering då även
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fastighetsstorlekarna och bebyggelsen placering i
landskapet är en viktig del av karaktären.
Vid fortsatt planering för all utbyggnad på Rindö
måste VA- och trafikkapacitet lösas.

• Grönstruktur

Sammanhängande bostadsbebyggelse kännetecknas
ofta av en god tillgång till och spridning av grönstruktur.
I dessa områden är behovet av samutnyttjande av gröna
ytor inte lika stort då mängden grönområden ger utrym
me för att tillfredsställa olika behov. De gröna stråken är
ofta breda och grönområdena stora. Detta ger utrymme
för en hög biologisk mångfald och goda rekreativa värden. Grönstrukturen i den sammanhängande bostadsbebyggelsen utgör en mycket viktig del i kommunens
övergripande gröna infrastruktur.

Riktlinjer för grönstrukturen i
sammanhängande bostadsbebyggelse
• Befintlig grönstruktur ska värnas inom den
sammanhängande bostadsbebyggelsen.
• Breda gröna stråk och bevarande av grönområden
med tillräcklig storlek och kvalitet bör eftersträvas
för att gynna produktion av ekosystemtjänster.
• Särskild hänsyn ska tas till grönområden med
höga sociala, kulturella och ekologiska värden.
• Förtätning som påverkar grönstrukturen
bör ske hänsynsfullt.

Riktlinjerna för grönstrukturen ska vara vägledande vid
exploatering. Spridningslänkar och klimatanpassning
ska särskilt beaktas.

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Trafikmiljöer

Trafikmiljöerna inom sammanhängande bostadsbebyggelse ska vara småskalig och säker. Framkomlighet för
boende som går eller cyklar ska prioriteras. Områdena
ska ges möjlighet att försörjas med kollektivtrafik.
Utformningen ska bidra till en trafikmiljö som upplevs
trygg, säker och tillgänglig. Hänsyn ska framför allt
tas till gående, cykel och kollektivtrafikens behov.
Kommunen ska arbeta med ett hela resan perspektiv
och möjliggöra smidiga byten mellan olika trafikslag.

• Utformning och gestaltning

Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den historiska och kulturella kontext som råder på platsen. Detta
gäller såväl utformning som placering av eventuella
nya huvud- och komplementbyggnader. Gestaltning ska
föregås av kulturvärdesinventeringar för att säkerställa
att ny bebyggelse och förändringar i bebyggelsen passar
in i den omkringliggande miljön. Målet med detta är att
bevara den befintliga karaktären.
Ändringar i detaljplaner ska ta hänsyn till god helhetsverkan och anpassas till bebyggelsens karaktär och
värden.
Sammanhängande bebyggelseområden ska säkerställa
en god tillgång till grönstruktur med ytor som inte är
hårdgjorda. Inom användningen ska det vara nära till
tillgängliga friytor för rekreation.

• Utvecklad markanvändning

Inom denna utvecklade markanvändning ska bebyggelse
och platser ges möjligheter att utvecklas till områden
med permanent bostadsbebyggelse med en eller ett
fåtal servicefunktioner. Framförallt är det utbyggnad
av vatten- och avlopp som motiverar denna utveckling.
Dessa områden är:
• Större delen av Tynningö
• Del av mellersta Rindö

Omvandlingsområden utpekade på Rindö är lämpliga
för detaljplanering med syfte att underlätta för åretrunt
boende. Prioritering av detaljplanering ska anpassas till
VA-planen.
På Kullön finns ett mindre område för förskola som
gällande detaljplan som medger ytterligare förskola
eller skola om behov uppstår.
För att en utveckling av natur- och kulturmiljön vid
Ytterby gruva, för att utveckla besöksmålet, ska kunna
realiseras behöver trafiklösningen och tillgängligheten
för besökare studeras. Idag är vägen fram till gruvan
smal, slingrig och brant med trafikverket som huvudman
i första delen och vägföreningen som huvudman för den
inre delen. Det finns även svårigheter att få till en bra
anslutning med en större parkering.
Genom att Tynningö nås med en statlig färja antas
omvandlingen av fritidshus öka. Kommunen är fortsatt
restriktiv med avstyckningar på grund av svårigheter
att få till långsiktigt hållbar service, teknisk försörjning,
allmänna kommunikationer med mera.
Efter detaljplanering som möjliggör framtida VA-utbyggnad kan delar av Tynningö (se mark- och vattenanvändningskartan) bli aktuella för en förtätning eller på annat
vis förändring av bebyggelsen. Förutom omvandling är
det inte aktuellt med utveckling av nya bostadsområden
på Tynningö. Det bör inte tillskapas nya fastigheter som
möjliggör fler bostäder på ön innan dess att nya detaljplaner finns på plats.
Ett ökat befolkningsunderlag på Tynningö skulle kunna
ge möjligheter för handel och service att etablera sig på
Tynningö. Bygdegården ligger inom det område som på
sikt bedöms kunna ha plats för det ändamålet.

•

Ändrad markanvändning

Områden i översiktsplanen som får ändrad mark
användning till sammanhängande bostadsbebyggelse
är områden som till stor del idag är oexploaterade.
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Dessa områden ska ges förutsättningar att utveckla
bebyggelse på ett hållbart sätt. Berörda områden är:
•
•
•
•

Norra Bogesund
Västra Rindö
Killingen, Resarö
Storäng västra

Ny bebyggelse ska anpassas och planeras in för att
harmonisera med landskapet. Kulturmiljöer ska
identifieras och synliggöras.
Vid kommande planering och exploatering ska viktiga
naturmiljöer bevaras och bidra till att skapa en grön
struktur inom området, för att gynna den biologiska
mångfalden och göra naturområden tillgängliga för
boende. Även befintliga sociala värden av rekreation
och friluftsliv för intilliggande bostäder ska bevakas vid
planering och exploatering.
Även om det i huvudsak är naturmark som tas i anspråk
för bebyggelse, finns det också en viss potential att
bidra till en förbättrad naturmiljö i och med sanering av
förorenad mark.
Området norr om väg 274 på Bogesundslandet är utpekat
som ett strategiskt läge för samhällsutveckling på längre
sikt. En utveckling inom området förutsätter att flertalet
knäckfrågor kan lösas, bland annat:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

In- och utfart(er) till området
Tillgänglighet för gång- och cykeltrafik
Teknisk infrastruktur som till exempel vatten och avlopp
Lämplighet i att eventuellt ta jordbruksmark i anspråk
Lämplighet av att eventuellt placera bebyggelse och
anläggningar inom strandskyddat
område/vattenområde
Platsens naturvärden
Topografi och tillgänglighet
Kulturmiljö som till exempel
fornlämningar och landskapsbild
Tidig kostnadskalkyl för lönsamhet av exploatering

STÄLLNINGSTAGANDEN

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.
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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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STÄLLNINGSTAGANDEN

Inom västra Rindö pågår ett programarbete för blandad
bebyggelse, ett ytterligare färjeläge samt ny trafiksäker
väg till Skarpö. Området är lämpligt för bebyggelse med
sitt läge nära stadskärnan. Rindö redutt får förutsättningar att utveckla besöksverksamhet eller liknande
vid utbyggnad av området.
Det finns potential att utveckla en varierad bebyggelse
med god tillgång till naturområdet Killingen på Resarö.
Området utgör kommunens största markreserv (19 ha).
Innan någon del av området tas i anspråk behöver en
områdesskiss för hela området göras.
Området kring Storäng har försetts med kommunalt
vatten och avlopp och detaljplanering av området pågår
för att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Verksamheter och industri

Förutsättningar
Det finns ett större antal mindre varv och båtuppläggningsplatser inom kommunen samt fyra mindre
verksamhetsområden:
•
•
•
•

Blynäs på Vaxön
Rindö smedja
Oskar-Fredriksborg
Kullö entré med värmeverk

gelse. Större industrietableringar eller miljöstörande
verksamheter har ingen plats i kommunen.
Utvidgning av hamnar, varvsverksamhet, brygganläggningar och båtplatser ska ske med hänsyn till strandskyddet, bevarandet av goda förhållanden för flora och
fauna, allmänhetens tillgänglighet, allmän framkomlighet och riksintresset för farleder på land och vatten (se
Riksintresse).

Varvsverksamheter och verksamheter med marin
inriktning är en betydande del av Vaxholms identitet.

Vaxholms stad ska skapa goda förutsättningar för existerande verksamheter och industrier att fortsätta vara
aktiva inom kommunen.

Ställningstaganden

Etablering av nya områden med verksamheter och industri ska ske restriktivt då det finns begränsad yta som
är lämplig att ta i anspråk för denna användning, med
hänvisning till strandskydd och miljökvalitetsnormer/
naturmiljö.

Befintliga platser med verksamhet inom varv, marina
och sjöentreprenad föreslås även i fortsättningen användas för detta ändamål. Nyetablering av industriell
verksamhet bör samlokaliseras med befintlig industri
eller med reningsverk, pumpstationer och annan infrastruktur som kräver skyddsavstånd till bostadsbebyg-

Inom kommunen planeras utveckling av användningen
verksamheter och industri inom området Blynäs på
Vaxön.

Externhandel av den typ som ryms inom användningen
verksamheter och industri (ytkrävande, genererar tung
trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt
och liknande) bedöms inte ha en plats inom kommunen.
Bebyggelse för dagligvaruhandel ska i första hand etableras inom områden för mångfunktionell bebyggelse.
Service, såsom dagligvaruhandel, ska koncentreras till
lägen med direkt närhet för både kunder och arbetstagare samt på platser där befintlig infrastruktur kan
nyttjas och kollektivtrafikförsörjningen är god. Kommunens ambition är att alla åldrar och samhällsgrupper
ska ha möjlighet att ta del av stadens utbud, som dagligvaruhandel är en viktig del av. Nyetablering av handel
med dagligvaror ska inte utarma den service som finns i
kommunens centrumkärnor idag. Även att bibehålla god
service på platser som är besöksintensiva är av stor vikt
(till exempel i stadskärnan med gästhamn).

Nedan beskrivs förutsättningar för denna användning
inom kommunen samt ställningstaganden för denna
användnings utveckling, förändring och/eller bevarande.

Handel, kontor, småindustri av icke störande karaktär
kan utvecklas enligt gällande detaljplan, i området vid
infarten till västra Kullö.

Verksamheterna i den här användningen är ofta störande för omgivningen på något sätt och inte är förenliga
med bostäder. Det kan till exempel vara verksamheter som är ytkrävande, genererar tung trafik eller
påverkar omgivningen med buller eller lukt. Här ingår
såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet.
Störningar som föroreningar av mark och vatten
samt buller, liksom behovet av skyddsavstånd, ska
alltid beaktas vid lokalisering av verksamhets- och
industriområden. Utbudet av kollektivtrafik, transport
infrastruktur och teknisk försörjning är även viktiga
faktorer som ska påverka lokaliseringen.
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STÄLLNINGSTAGANDEN

På Tynn����������������������������������������������
ingö bör endast befintliga hamnar, varvsverksamhet, brygganläggningar och båtplatser utvecklas
och inga nya platser tas i anspråk.

• Utvecklad användning
• Blynäsområdet

Det är lämpligt att utveckla verksamheter och industri
inom området Blynäs på Vaxön. Vid utveckling av Blynäs
verksamhetsområde behöver hänsyn tas till områdets
befintliga verksamheter, som har samhällsviktiga funk
tioner. Inom området ryms blandade verksamheter med
delvis marin inriktning, flertalet bryggor för småbåtar,
kommunens återvinningscentral samt reningsverk.
Utveckling av verksamheter ska inte vara störande för
bostäder i närheten.
Bebyggelsens utformning och gestaltning är idag starkt
knuten till verksamheternas behov och intrycket av
området är mångfacetterat. Denna karaktär fungerar väl
att utveckla på platsen, där tillkommande bebyggelse
uppförs med den specifika verksamhetens behov i fokus.

Dock ska den allmänna tillgängligheten och tryggheten
i förbättras, till exempel genom att förlägga personalingångar och fönster mot gata/gångstråk samt förbättringar av belysning, trafiksäkerhet.

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.

Vid en framtida planerad avveckling av reningsverket,
till en större pumpstation på platsen, ska ett tillgängligt allmänt stråk längs vattnet möjliggöras. På sikt ska
kommunen arbeta för att knyta ihop detta stråk längs
hela Vaxöns norra sida.

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.

Inom området är grönstrukturen begränsad. Den grönstruktur som finns inom området ska inventeras och
värnas i rimligaste mån.

Smarta lösningar för transportinfrastruktur kan bidra till
ett mer hållbart arbetsliv för de som arbetar med fysiskt
påfrestande arbeten som exempelvis avfall- och godshantering. En väl utformad trafikmiljö kan även bidra till
att minska psykiska påfrestningar för dessa yrkesgrupper, då framförallt vid skolor och platser med större
flöden av oskyddade trafikanter.

Riktlinjer för grönstrukturen inom
användningen verksamheter och industri
• Befintlig grönstruktur ska i rimligaste
mån värnas och utvecklas.
• Breda gröna stråk och bevarande av grönområden
med tillräcklig storlek och kvalitet bör eftersträvas
för att gynna produktion av ekosystemtjänster.
• Förtätning som påverkar grönstrukturen
bör ske hänsynsfullt.

Transportinfrastruktur
Den här användningen redovisar den fysiska utbredningen för respektive transportsätt.
Vaxholm är en utpräglad pendlarkommun där en stor
andel av de som förvärvsarbetar behöver resa till andra
kommuner för arbete. Det här påverkar behovet av
transportinfrastruktur. Transportinfrastrukturen spelar
en viktig roll i utvecklingen av en hållbar, trygg och
levande stad. Genom att skapa goda förutsättningar för
invånare att kunna gå, cykla och resa kollektivt kan man
minska utsläppen och därmed begränsa klimatpåverkan.
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Genom att utveckla ett gatuvägnät med god framkomlighet och utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik
skapas samhällsvinster för som väl miljön som folkhälsan. I nya stadsutvecklingsområden är det nödvändigt
att gatuvägnätet planeras först för att åstadkomma en
utformning som ger plats åt gång-, cykel- och kollektivtrafiken. Risken är annars att ytan för dessa trafikslag
inte är tillräcklig om andra strukturer planeras före.
Sträckan mellan bostaden och hållplatsen är väsentlig
ur ett ’hela resan’-perspektiv för att öka andelen kollektivtrafikresor. Förutsättningarna varierar mellan olika
platser i kommunen, i befintlig bebyggelse är det många
gånger platsbrist och därmed svårt anlägga nya gångoch cykelvägar.
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 säkras för infrastruktur som
bidrar till ett hållbart transportsystem.

STÄLLNINGSTAGANDEN
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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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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
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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
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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

• Utvecklad användning

Utvecklingen av det lokala gång- och cykelnätets utformning ska fokusera på att skapa säkra och trygga
korsningspunkter, belysning och tydlig separering mellan trafikanter på platser där flera trafikantgrupper ska
samspela med varandra. Fler cykelvägar ska binda sam
man kommunens olika områden och viktiga målpunkter.
Fler väderskyddade cykelparkeringar kan göra nytta om
de byggs vid strategiska platser och större målpunkter –
hållplatser, replipunkt, bryggor, skolor, fritids- och
idrottsområde, grönområde, samhällsservice och
arbetsplatser.
En alternativ cykellösning som kan vara lämplig när det
är brist på utrymme är bymiljövägar. Viktiga förutsättningar för att det ska anses lämplighet är lägre hastigheter och mindre flöden av biltrafik. Bymiljöväg ställer
krav att utformningen gör det tydligt för hur bilister och
oskyddade trafikanter ska samspela på ett trafiksäkert
sätt. Gamla Rindövägen sammanlänkar områden med
varandra och arbete pågår här med att förbättra trafiksäkerhet genom att en ny gång- och cykelväg samt att
en bymiljöväg byggs.
Stadskärnan på Vaxön ska vara attraktiv för gående, och
biltrafik ska ske på de oskyddade trafikanternas villkor.
Huvudcykelstråket som sammankopplar Resarö och
Kullö med Vaxön ska vara tryggt och säkert, särskilt för
barn och unga då flera skolor samt kultur- och idrottsaktiviteter är lokaliserade på Vaxön.
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Överbyvägen,
mellan Överby vändslinga och Överby bollplan, ska prioriteras när detaljplanen för Resarö mitt vunnit laga kraft.
Möjligheterna att utveckla en ny gång- och cykelväg utmed Resarövägen som ansluter till huvudcykelvägnätet
vid Engarn ska utredas tillsammans med Trafikverket.
Möjligheten att bygga en gång- och cykelväg från Vaxön
till Bogesunds slott för att på ett trafiksäkert sätt kunna

gå och cykla till naturreservatets målpunkter har utretts. Denna utredning behöver kompletteras vad gäller
bland annat kulturmiljö i samverkan med Trafikverket,
Länsstyrelsen och Statens fastighetsverk.
På Tynningö bör gång- och cykeltrafik underlättas
för att på sikt kunna utgöra ett alternativ till bilen.
En potentiell utveckling av gång- och cykelvägar på
ön förutsätter ett samarbete mellan Trafikverket
och vägföreningarna på ön, då Vaxholms stad inte
ansvarar för några vägområden på ön. En utbyggd
belysning skulle också öka trafiksäkerheten.

• Ändrad användning

Gång- och cykelväg ska byggas till Överby när detalj
planen vunnit laga kraft, en utveckling av huvudstråket
som möjliggör förbättrad tillgänglighet. Möjligheterna
att förlänga gång- och cykelvägen utmed väg 274, på
Rindö, mellan Rindö centrum och Rindö hamn ser
kommunen värde i ett att utveckla. I kommande åtgärdsvalsstudie. Möjligheterna att anlägga ett fritids- och
rekreationsstråk mellan Pålsundsbron och Bogesunds
slott ska även utredas.
Det regionala cykelstråket till Arninge ska på sikt byggas
ut för att stärka kopplingen till den regionala stadskärnan Täby C – Arninge och möjliggöra säkra arbetsoch fritidsresor med cykel. Trafikverket är ansvariga
för genomförandet och finansiering för detta projekt
behöver säkerställas i den regionala länsplanen. Det är
önskvärt att detta genomförs före 2030, men i dagsläget
tyder bristen på finansiering på att det kommer dröja
längre än så.
Utmed väg 274 saknas en länk i huvudgång- och cykel
nätet mellan Rindö torg och Oskar-Fredriksborg. Kommunen ska på lång sikt arbeta för att länken byggs ut,
i samverkan med Trafikverket. Därtill ska kommunen
ihop med Trafikverket utreda hur en genare sträckning
av gång- och cykelvägnätet, mellan Eriksö och Campus
Vaxholm, kan möjliggöras.
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Underkategori: Väg
Vaxholm ska ha en hög andel resenärer som reser med
kollektivtrafik.

• Ändrad användning

En ny sträckning av Skarpövägen öster om Rindö redutt
skulle möjliggöra en ökad kapacitet, samtidigt som
den befintliga Skarpövägen omvandlas till en renodlad
gång- och cykelväg fram till Skarpöbron.

• Utvecklad användning, väg 274

Väg 274 är det viktigaste stråket för kommunikationer
i Vaxholm då det binder ihop många av kommunens
större öar med varandra och övriga regionen. Vägen är
utpekad som primär transportled för farligt gods, del
av det regionala omledningsvägnätet för Essingeleden,
och kopplar ihop Vaxholm med Arninge och övriga
Stockholmsregionen via E18.
Kommunen ska verka för att nuvarande klassning av
väg 274 omprövas och inte ingå i det primära vägnätet

STÄLLNINGSTAGANDEN

för farligt gods. Vägen bör inte heller ingå i omlednings
vägnätet då den inte 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.
Väg 274 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 lägre
bashastighet närmare stadskärnan och en förändrad
trafikmiljö. Stadsgatumiljön bör utformas med mindre
generösa vägrenar och större gröna inslag, med trafiksäkerhet för barn- och unga i fokus.
God framkomlighet för kollektivtrafiken bidrar till bättre
restider för resenärer. Nya väganslutningar, in- och utfarter eller parkeringar utmed väg 274 ska begränsas då
de påverkar kollektivtrafikens framkomlighet negativt.

In- och utfarter till enskilda fastigheter ska undvikas då
det kan vara farliga utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.
Nya anslutningsvägar ska endast anses vara lämpliga
ifall de är allmänna och har en samhällsviktig funktion.
Korsningspunkter i vägnätet ska kännetecknas av att
vara säkra, trygga och väl utformade.
Om handel, eller annan centrumverksamhet, ska byggas
på Kullö behöver transportinfrastrukturen utredas och
sannolikt förändras. En sådan verksamhet ställer även
krav på att befintlig in- och utfart till väg 274 utreds för
att säkerställa framkomlighet, trafiksäkerheten och
kapaciteten i korsningen. Det ska även anordnas
parkeringsplatser för bil och cykel enligt kommunens
parkeringsnorm.
Cirkulationsplats för Engarns vägskäl vann laga kraft
2019, när den är färdigställd kommer framkomligheten
och trafiksäkerheten förbättras. Östra infartsparkeringen intill vägskälet ska byggas ut. Infartsparkeringar
fyller en viktig funktion för många öbor med dålig
tillgänglighet till busshållplatser och som vill resa med
kollektivtrafiken till arbetet.
Rindö trafikeras av vägfärjor på två sidor vilket medför många fortkörningar. I Trafikverkets kommande
åtgärdsvalsstudie ska lämpliga åtgärder utredas för
att hantera den aktuella trafiksituationen och minska
antalet fortkörningar.
Tillgängligheten till Rindö hamn från väg 274 förbättras
genom att en ny anslutningsväg möjliggörs, det kommer
bidra till minskad genomfartstrafik på Rindövägen.

• Utvecklad användning, övriga vägar

Korsningen i Resarö mitt som förenar Resarövägen,
Ytterbyvägen och Överbyvägen, ska byggas om till
cirkulationsplats. Därtill ska nya övergångställen, busshållplats samt gång- och cykelvägar åtgärdas för att
förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.
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• Vägfärjetrafik utvecklad användning

Kommunen ska arbeta för att kapaciteten för färjetrafiken säkerställs och utökas i den takt som behoven ökar.
Cyklister och fotgängare ska ha lika goda förutsättningar
som motortrafikanter att resa med vägfärjor. Färjelägen
ska utvecklas med en utformning som tar hänsyn till
samtliga trafikantgrupper, och framför allt de oskyddade. Färjelägen ska upplevas som trygga, tillgängliga
och säkra.
Vaxholmsleden (förbindelse Vaxön-Rindö) ska förbättras
genom att Trafikverket etablerar ytterligare ett färjeläge på västra Rindö. Dubbla färjelägen, på båda sidor
av leden, ska förebygga uppehåll ifall en olycka eller
driftsproblem på ett färjeläge skulle inträffa. Utryckningsfordons möjlighet att ta sig till Rindö behöver
säkerställas om en olycka skulle inträffa på en av angöringsplatserna. Färjeläget på västra Rindö ska utredas
och förbättringsåtgärder ska arbetas fram i kommande
åtgärdsvalsstudie
Trafikverket ansvarar för samtliga åtgärder i statlig
infrastruktur. Kommunen ska långsiktigt arbeta för
att finansiering säkras i den regionala länsplanen.
För att minska fortkörningar på Rindö behöver Trafikverket som huvudman, i samverkan med kommunen,
utreda lämpliga åtgärder.
Tidigare utredningar har fastställt att en vägfärje
förbindelse mellan Tynningö och Vaxön inte kan
genomföras på grund utav brist på plats. Vägfärje
förbindelsen hade även bidragit med oönskad
genomfartstrafik på Tynningö.

Kollektivtrafik och bytespunkter
•
utvecklad användning

Kommunen ska arbeta för att fler invånare, besökare,
turister, sommargäster och deltidsboende enkelt kan
resa med kollektivtrafik till kommunens olika delar.

STÄLLNINGSTAGANDEN

Utvecklingen kräver samverkan med Region Stockholm
som ansvarar för kollektivtrafiken.
En attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik, 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 utvecklas för att
hantera ett ökat kollektivtrafikresande, och syftar till
att tydliggöra var det långsiktigt ska bedrivas en robust
kollektivtrafik med hög kvalité. Det utgör ett stöd för
bebyggelseplaneringen. Områden som stombussen
försörjer har goda utvecklingsmöjligheter och bidrar till
minskad biltrafik och ett ökat kollektivtrafikresande.
En förbättrad lokal kollektivtrafikförsörjning av andra
områden, med anslutningsmöjligheter till stombuss- och pendelbåtstrafik, är också nödvändig för
bebyggelseutvecklingen och målet att öka kollektivtrafikresandet. Därtill har det en positiv inverkan för
det lokala näringslivet och underlättar rekrytering av
kvalificerad arbetskraft.
Viktiga bytespunkter ska utformas så att de underlättar
för resenärer att åka kollektivt och bli en del i en attraktiv stadsmiljö främst längs sträckan västra Rindö till
Engarn på Resarö.
De två viktigaste bytespunkterna - Engarns vägskäl och
replipunkt Vaxholm - ska utformas för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och möjliggöra
smidiga byten mellan lokala förbindelser och stombusstrafiken och sjötrafiken.
Replipunkten vid färjeläget på Vaxön är en regionalt
viktig nod för båttrafik som ska möjliggöra dagliga
arbets- och skolresor samt resor över dagen till
och från kommuncentrum året runt.

Vaxholms replipunkt ska med sitt strategiska läge
utvecklas till att bli en viktig bytespunkt mellan kollektivtrafiken på vatten och land. Utvecklingen av replipunkten ska bidra till en resurseffektiv och hållbar sjötrafik.
Kajplatser till kollektivtrafiken på vatten ska prioriteras
för att säkerställa goda försättningar för ökad arbetspendling samt sällanresenärer (turister och besökare).
Det är viktigt med korta bytestider mellan stombussoch sjötrafiken.

attraktiv och trivsam för resenärer och besökare. Det
ska finnas goda förutsättningar för att parkera cykeln
säkert. Waxholmsbolaget ska kunna hantera gods på
kajen, privatpersoner och näringsidkare hänvisas till
Estlandskajen.

Replipunkt Vaxholm är en strategisk nod för sjötrafiken
som ska möjliggöra smidiga byten mellan kollektivtrafiken på land och vatten. Replipunkten ska säkerställa
sjötrafikens behov av kajplatser med färskvatten, avfallshantering, el och drivmedel. Replipunkten ska vara

Det finns ett behov av säkra och trygga anslutningsvägar samt korsningspunkter till busshållplatser utmed
väg 274 på Rindö. Frågan ska hanteras av Trafikverket
i kommande åtgärdsvalsstudie, ett arbete kommunen
deltar i som ska resultera i fysiska åtgärder.
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Det är viktigt att Bogesund är tillgängligt med både buss
och båt så att besökare och invånare, i alla åldrar, enkelt
kan resa till olika målpunkter som friluftsliv, kultur- och
idrottsaktiviteter.
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• Huvudmannaskap för vägar
P

Kommunalt huvudmannaskap är förenat med kostnader
och därför behöver det finnas medel i den kommunala
budgeten för drift och skötsel av vägar, torg med mera,
när nya allmänna platser tillkommer.
Kommunen kan i detaljplan bestämma att det ska vara
enskilt huvudmannaskap för en eller flera allmänna
platser i en detaljplan, men det ska då finnas särskilda
skäl för det. Enligt rättspraxis är några särskilda skäl;
om kommunen av tradition har haft enskilt huvudmannaskap, om det finns angränsande områden med enskilt
huvudmannaskap, området har fortsatt ”karaktär av
fritidsbebyggelse”.

I kommunen finns det tre olika väghållare för vägnätet:
Vaxholms stad, Trafikverket och enskild väghållning
främst via till exempel samfällighetsföreningar. Vid
kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för
skötsel och underhåll och har ansvar vid exempelvis en
olycka.

Vaxholms stad har sedan länge en tradition av enskilt
huvudmannaskap på flera olika platser i kommunen exempelvis på Resarö, Skarpö, Rindö, Kullön med flera och
där det finns en tradition av detta kan förutsättningarna
och lämpligheten för enskilt huvudmannaskap prövas
även vid ny planläggning.
Fler aspekter att ta med i lämplighetsbedömningen
för enskilt huvudmannaskap är exempelvis avstånd
till centrum, områdets karaktär och om kommunala
verksamheter finns på platsen. I bedömningen ska
även områdets kulturhistoriska värden vägas in då
kommunala vägar ibland kan leda till krav på breddning
av vägar för att uppnå en kommunal standard.

Trafiksäkerhet
Hastighetsdämpande åtgärder kan även användas fristående om plats saknas för separat gångbana eller vid
särskilda punkter, till exempel vid passage som används
av barn på väg till skolan. Hastigheten kan hållas nere av
till exempel vägkuddar, upphöjningar, sidoförskjutningar
eller avsmalningar (”klackar”).

• Hämtnings- och lämningstrafik vid skolor

Det är utrymmesbrist vid de flesta av kommunens skolor
vilket är en utmaning med en växande hämtning- och
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lämningstrafik. För åstadkomma en trygg och trafik
säker trafikmiljö behöver biltrafiken minskas, det
kräver åtgärder, både beteendepåverkande och fysiska.
Åtgärder ska utvärderas utifrån vad som anses möjligt,
rimligt och värdefullt, i och med att fysiska åtgärder är
väldigt kostsamma.

Hamn
Hamnarna och kajerna uppfyller viktiga funktioner för
offentliga och privata aktörer i skärgården. Dessa funktioner ska fortsätta säkerställas, samtidigt som hamnoch kajområdena blir attraktiva och tillgängliga för fler.

Farled
Det finns riksintresseklassade farleder och andra
allmänna farleder i kommunens vattenområden.
En av de allmänna farlederna sträcker sig rätt genom
Vaxholm via Vaxholmsfjärden, och är av stor betydelse
för sjötrafiken. Högre hastighet för sjötrafiken på far
lederna mot Stockholm är av stor nytta för arbetspendling och bör vara genomförbart med moderna fartyg
vilka har mindre vågbildning.

Parkering
Planering av bilparkering ska medverka till en attraktiv
stadsmiljö och samtidigt beakta att det finns tillräckligt
utrymme för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.
Behov av antal parkeringsplatser varierar beroende på
bland annat lokalisering, verksamhet, säsong och kostnad. Utbudet av parkeringsplatser och parkeringsavgift
är framför allt de verktyg kommunen använder för att
påverka valet av färdmedel. Parkeringsavgift på allmän
platsmark ämnar till att spegla kostnaden för anläggandet och underhållet av parkeringar. Parkeringsavgift
används även för att påverka beläggning på parkeringsplatser vilket i sin tur har en inverkan på efterfrågan.
Allmän platsmark kan nyttjas till andra användningar
och att befintliga anläggningar nyttjas mer effektivt, i
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lägen, samt att fler väljer att arbetspendla med kollektivtrafiken.
Alla invånare har inte god tillgänglighet till hållplatser. Det är ofta avståndet, brist på infrastruktur för att
kunna gå eller cykla säkert som påverkar behovet av
infartsparkeringar vid kollektivtrafikstråken. Framförallt
vintertid är det generellt färre som känner sig lika trygga
att cykla eller gå. Därtill är infartsparkeringar för cykel
viktiga och en förutsättning för att man ska vilja cykla till
hållplatsen, då cykelparkeringen erbjuder att man mer
säkert kan låsa fast sitt fordon. Ett flertal hållplatser och
bryggor är i behov av fler cykelparkeringar, vilket kräver
samverkan med bland andra bryggägare.

kombination med att fler väljer andra sätt att resa.
Detta har i sin tur en inverkan på stadslivet, till exempel kan mer plats skapas för gående och cyklister och
uteserveringar, samt bättre förutsättningar att kunna
hantera flöden av turister och besökare under sommaren. Sannolikt skulle det behövas en översyn av förutsättningarna för cykel och cykelparkering på ett kommunövergripande plan.
Kommunen ska arbeta för att utöka antalet cykel
parkeringar vid Norra Tynningö och Höganäs brygga,
samt vid Östra Tynningö färjeläge.

• Infartsparkeringar

Infartsparkeringar ska skapa möjligheter för invånare
med sämre tillgänglighet till hållplatser.
Infartsparkeringar för bil och cykel ska huvudsakligen
anläggas i närheten av kapacitetsstark kollektivtrafik
med god turtäthet. Infartsparkeringar har som funktion
i ytterområden att bidra till minskad trängsel på viktiga
trafikleder och minskat parkeringsbehov i centrala

Det är av stor betydelse för boende på öar som saknar
fast förbindelse eller vägfärjeförbindelse att man säkerställer tillgången till båtplatser lokaliserade nära infrastruktur, gärna med kollektivtrafikförbindelse, på land.

Teknisk anläggning
Användningen Teknisk anläggning används för områden
som försörjer samhället med exempelvis energi, vatten
och telekommunikation.
Vaxholms invånare och verksamheter förses med
viktiga flöden av resurser via ett nätverk av tekniska
anläggningar. Olika typer av anläggningar sköts av olika
aktörer, och kommunen kan påverka utvecklingen på
olika sätt.

Ställningstaganden
Det krävs att lämpliga mark- och vattenområden
reserveras i detaljplaner för framtida utbyggnad av
infrastruktur och att utbyggnaden samordnas med
kommunens strategiska utvecklingsinriktning.
Vaxholms tekniska försörjning ska vara långsiktigt
hållbar samt balansera ekonomiska, sociala och
miljöaspekter.
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• IT och telekommunikation

IT-infrastruktur är en viktig förutsättning för att boende
och verksamma ska ha möjlighet att ta del av elektroniska tjänster, till exempel myndigheters e-tjänster.
Behoven och förutsättningar för utbyggnad ska beaktas i
kommande planering på mer detaljerad nivå i samarbete
med ansvariga aktörer. Möjlighet till utbyggnad och ledningsdragning bör bland annat säkerställas i kommande
detaljplanering. Kommunen har ett visst samordningsoch planeringsansvar för bredbandsutbyggnad inom den
egna kommunen. Kommunens beslutsprocess ska vara
snabb och effektiv och inte upplevas som ett hinder av
marknadens aktörer. I denna process ingår att se över
möjlighet till samlokalisering, för att minska totala antalet master och att utbyggnaden av IT-infrastruktur utförs
med små intrång i natur- och kulturmiljöer. Master bör
ur flygsäkerhetssynpunkt vid till exempel besiktningar
placeras minst 100 meter från kraftledningar vid en
totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter från
kraftledning vid en totalhöjd över 50 meter. Kommunen
strävar efter att ge förutsättningar för och, i den mån det
är möjligt, medverka till långsiktigt hållbara IT-infrastrukturlösningar och bistå den eller de organisationer
som avser utföra sådana arbeten.

• Skydd

Idag saknas barriärer eller vallar för att skydda vid
högt vatten. I dagsläget är analysen av klimatrelaterade
risker för skador på bebyggelsen inte tillräckligt långt
gången för att det ska gå att göra några ställningstaganden om detta. Det kan bli aktuellt att komplettera
planförslaget med detta efter samrådet.

• Energiförsörjning

Energi är en nödvändig resurs för kommunens hushåll,
transporter, näringsliv samt Vaxholms stads egna verksamheter. Energi innefattar el, värme och drivmedel,
och försörjning innefattar både transport och lagring av
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ledningar. Verksamhetsområdet för kommunalt vatten
ska fortsätta expanderas i samordning med utbyggnad
av bostadsområden och omvandling av fri�������������
tidshusområden, enligt den antagna VA-planen.

energi. Dessa är frågor som behöver hanteras nationellt
och regionalt, men även samordnas med kommunens
detaljplanering och egna verksamheter.
Vaxholms stad ska bidra till en minskad energianvändning genom att säkerställa att dess egna verksamheter
drivs på ett energieffektivt sätt.

• Dagvattenhantering

Å

Inom detaljplaneringen ska det planeras för en ökad
elektrifiering av transportnätet, inklusive bussar, färjor,
båtar och bilar. Detta innebär att strategisk mark reserveras för ledningar, transformatorstationer, laddstationer och batterier.
Sjömackar ska finnas på strategiska platser i kommunen
för att främja båtlivet och näringslivet. En lokaliseringsutredning pågår och hänsyn behöver bland annat tas till
kommande kajrenovering och pendelbåtsförsöket.
Transformatorstationen inom Blynäsområdet planeras
få högre spänning.

• Energiproduktion

Fjärrvärmenätet på Vaxön ska finnas kvar, men det
är inte aktuellt att bygga ut det till ytterligare öar.
I och med de senaste årens tekniska utveckling har
energi börjat produceras på nya sätt. Från att tidigare
ha producerats i stora kraftverk har trenden gått mer
mot mindre anläggningar som ligger närmare slut
användaren. Detta gör att kommuner behöver ta ställning till lämpliga placeringar av energiproducerande
anläggningar.
Värmeverket på Kullö ska finnas kvar och fortsätta förse
Vaxön med fjärrvärme. Det är inte aktuellt i dagsläget
att etablera ytterligare värmeverk inom kommunen.
Möjligheten till installationer av förnybar energi ska
utredas både inom befintliga och framtida detaljplaner.
Förnybar energi är viktigt för att säkerställa en god
livsmiljö. Installationer måste ta hänsyn till en god
helhetsverkan och anpassas till kulturmiljön.

Med avseende på natur-, kultur och rekreationsvärden
ska vindkraftsverk inte etableras i kommunen.

• Materialåtervinning

Material ska fortsätta återvinnas inom kommunen och
återvinningscentralen inom Blynäs-området ska utvecklas för att ge bättre servicemöjligheter till Vaxholmsborna, bland annat genom att utöka antalet fraktioner.
Marken här har ett arrendeavtal på 25 år.
För att göra det ännu lättare för vaxholmarna att åter
vinna samt att totalt öka insamlingen av återvinningsbart
material i kommunen, ska platser för återvinnings
insamling reserveras i kommande detaljplaner för
mångfunktionell bebyggelse och sammanhängande
bostadsbebyggelse. Dessa platser ska planeras så att
transportsträckorna för tunga transporter minskas, och
smidigheten att återvinna för Vaxholmsborna ökar.

• Vattenförsörjning

Vaxholm ska fortsätta försörjas med vatten från
kommunalförbundet Norrvatten via Roslagsvattens
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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.
Vaxhol�����������������������������������������������
m ska ha en robust och hållbar dagvattenhantering för att möta framtida klimatförändringar och samtidigt förbättra statusen i kommunens vattenförekomster,
enligt den aktuella dagvattenstrategin. För att bemöta
de förväntade större och mer frekventa nederbördsmängderna ska hanteringen av dagvatten i Vaxholm vara
baserad på infiltration och fördröjning. I områden med
lågpunkter som kan användas för dagvattenhantering
ska bebyggelse undvikas.
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Exploatering inom sammanhållen bebyggelse bör alltid
ta hänsyn till behovet av funktionella, icke hårdgjorda
ytor. Dessa mångfunktionella ytor för samutnyttjande är
viktiga för ekosystemtjänster, närrekreation, dagvattenhantering, biologisk mångfald och samhällets framtida
robusthet.
Genom grönblå lösningar vid fysisk planering, lovgivning och förvaltning ska kommunen med hjälp av lokalt
omhändertagande av dagvatten stärka vattenkvalitet,
status och biologisk mångfald i sjöar och hav.
Kommunen ska i första hand kombinera vegetation
och dagvatten för att skapa dagvattenlösningar som
efterliknar naturlig avrinning. Genom att synliggöra och
integrera dagvattnet i den byggda allmänna miljön ska
Vaxholms stad skapa attraktiva stadsmiljöer, stärka
stadens gröna infrastruktur och samtidigt bidra till att
minimera negativ påverkan på människors hälsa och
miljön. För att möjliggöra detta är det viktigt att dag
vattenhanteringen integreras tidigt i planprocessen
och att kommunen strävar efter att skapa rådighet över
mark som behöver nyttjas för anläggande.

• Avloppshantering, underkategori

Vaxholms spillvatten ska fortsätta att hanteras av
Roslagsvatten, och verksamhetsområdet för allmän
avloppshantering ska expanderas i takt med ny bebyggelse och fritidshusomvandling, enligt Vaxholms stads
VA-plan.
Vaxholms stad har beslutat om en gemensam avloppshantering med Österåkers kommun. Detta innebär
att existerande avloppsreningsverk inom kommunen
omvandlas till pumpstationer och att vissa nya ledningar
behöver tillkomma.
En större pumpstation behövs vid Storäng på Resarö
för att pumpa avloppsvatten från Blynäs vidare till det
nya avloppsreningsverket.

Om Vaxholm inte ansluts till Nya Margretelund kommer
de lokala reningsverken istället att finnas kvar.
På Tynningö finns ett stort behov av att enskilda avloppsanläggningar ersätts med nya för att minska belastning
på miljö och vattenområden. Det finns tre alternativ
för hur avloppsvatten från Tynningö ska omhändertas
i kommunens VA-plan. Vilket vägval som är att föredra
behöver avgöras i ett senare skede.
För områden där utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen inte är aktuell under en lång tid framöver ska i
första hand långsiktigt hållbara enskilda VA-lösningar
eftersträvas. Ansvaret för anläggningarna ligger på
fastighetsägaren enskilt eller samlat i mindre gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggningar för
VA ska dock vara ett undantag. Om gemensamhetsanläggningar tillåts i områden där kriterierna i 6 § LAV är
uppfyllda är risken stor att va-huvudmannen ändå måste
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ta ansvar för VA-försörjningen, med risk för dubbla kostnader både för va-huvudmannen och fastighetsägarna.

Areell näring
Inom areell näring ingår områden för jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och yrkesfiske. Resurser inom vissa
mark- och vattenområden används för olika typer av
areella näringar. I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att bedriva areella näringar som främjar biologiska mångfald, brukandet av kulturlandskapet men även
andra ekosystemtjänster.

Ställningstaganden

• Skogsbruk

Kommunen ska följa framtagna riktlinjer för skogsförvaltning vars syfte är att ge förutsättningar för en lång-
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siktigt hållbar förvaltning. Vaxholms stads skogsinnehav
bör förvaltas aktivt med naturvårdsinriktad skötsel. I de
områden som omfattas av skogsbruksplaner bör särskild hänsyn tas till de speciella krav som läget i skärgården medför. Förvaltningen ska bidra till att skogarna
är mångfunktionella med höga och långsiktigt hållbara
sociala, ekologiska och ekonomiska värden.

I huvudsak ska den jordbruksmark som finns upptagen
i åkermarksklassificeringen från 1976 värnas. Övrig
öppen mark som kan bedömas som brukningsvärd kan
tas i anspråk i de fall det finns ett väsentligt samhällsintresse som väger över. Avvägningar om eventuellt
ianspråktagande av jordbruksmark hittas i avsnittet om
Riksintressen och andra värden enligt Miljöbalken.

Vaxholm stad ska vara ett miljömässigt föredöme som
skogsägare när det gäller skydd av och hänsyn till
natur-, kultur- och sociala värden. Kommunen ska
särskilt bevaka värden och uppfyllandet av Sveriges
miljömål och mål för friluftslivet i dialoger med Statens
fastighetsverk, som är ansvarig förvaltare av Bogesundslandets naturreservat.

Möjligheten att bedriva ett rationellt jordbruk är viktigt
och ska beaktas vid utformning av vägar så att fordon
kan framföras. Möjligheten att bevara det historiskt
öppna kulturlandskapet och även i framtiden bedriva
jordbruk inom befintliga områden bör beaktas i framtida
planering. Det småskaliga jordbrukslandskapet, verksamheter, näringar och brukande på främst Kullö, Rindö
och Skarpö ska värnas och ges förutsättningar i framtida
planering och förvaltning.

Vattenbruk, även kallat akvakultur, är ett samlings
begrepp för produktion av vattenlevande organismer.
I Sverige odlas främst kräftor, musslor och fisk men
även alger. Odlingen kan ske i havet, sjöar eller bassänger på land. Idag finns det inget aktivt vattenbruk
registrerat i Vaxholm.

Avgränsning mellan djurhållning och bostäder bör utredas i kommande detaljplaneläggning. Detta gäller även
hästhållning som kräver skyddsavstånd till bostäder.

• Vattenbruk

Anläggningar för vattenbruk i vatten bör lämpligtvis
inte lokaliseras i områden med kablar eller ledningar
på botten för att undvika att ankare och förtöjningar
orsakar skador. Vattenbruksanläggningar bör lokaliseras så att de inte hindrar båttrafik.

Grönområde och park
I Grönområde och park ingår större parker, grönområden eller anlagda områden för fritidsaktiviteter i eller i
nära anslutning till tätorter.
Större grönområden och parker ska bevaras, offentliga
platser och gröna stråk ska utvecklas. Vaxholms parker
och grönområden ska genom god förvaltning hålla en
hög kvalitet, samt främja både rekreativa och ekologiska
värden. De ska bland annat erbjuda ekosystemtjänster
som biologisk mångfald och dagvattenhantering, till
godose behovet av motion, rekreation, lek, naturupplevelser, mötesplatser och fritidsaktiviteter, samt bidra
till attraktiva bostads- och verksamhetsområden. Barns
behov av trygga och attraktiva lekmiljöer ska särskilt
beaktas.
Fysisk planering och utveckling av befintliga grönområden och parker i kommunen ska främja mångfunktionalitet. De ska erbjuda en variation av karaktärer,
aktiviteter och upplevelser som lockar till utevistelse,
samt bidra med ekosystemtjänster och motståndskraft
inför framtida klimatförändringar. Där så är möjligt ska
kontakten med vattnet förstärkas med hjälp av strandpromenader, gröna länkar och utsiktsplatser.
I områden med förhållandevis god tillgång på grönområden och parker inom och i anslutning till bebyggelsen
ska dessa värnas. Det är särskilt viktigt i områden med
karaktären av en småskalig landskapsbild präglad av
naturliga förutsättningar och kulturpåverkan Större
grönområden på mindre öar som nyttjas för traditionsenliga firanden och fritidsaktiviteter, exempelvis på
Ramsö och Skogsön, bör värnas.

Lokalisering av anläggningar för vattenbruk ska
undvikas helt inom värdefulla och/eller känsliga
vattenmiljöer med låg vattenomsättning.

• Jordbruk

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

Brukningsvärd jordbruksmark ska värnas som en viktig
samhällsresurs nu och i framtiden och i möjligaste mån
undantas exploatering och fragmentering vid ny bebyggelseplanering.
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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

Områden med kolonilotter på Kullö och Engarn bör
bevaras.

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.

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.
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.

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.

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

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,
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.
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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
till befintlig bebyggelse kan ske under förutsättning
att den opåverkade karaktären inte skadas.
Den gröna infrastrukturen ska stärkas genom att sammanbinda viktiga rekreationsområden, värdetrakter och
värdekärnor som redovisas på översiktsplanens markoch vattenanvändningskarta.
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privata fastigheter som ökar privatiseringen och skapar
barriärer i den gröna infrastrukturen bör undvikas.
Kommunen ska verka för att Bogesundslandets natur
reservatet fortsätter att vara i offentlig ägo och att
kontinuerlig dialog förs med ansvarig förvaltare.

Landsbygd
Landsbygd är markområden som är möjliga för flera
användningar men där det inte alltid är nödvändigt eller
möjligt att ange vilka markområden som bör användas
för vad.
Markanvändningen landsbygd finns inom de flesta delar
av Bogesund och undantagsvis på Rindö och Skarpö,
samt på kommunens skärgårdsöar.
Inom landsbygd är det i mycket stor utsträckning enskilt
huvudmannaskap för vägar och kommunalt vatten och
avlopp är oftast inte utbyggt.
Inom samverkan för Rösjö-, Angarn- och Bogesunds
kilarna ska kommunen bidra till att stärka svaga samband, även de som finns utanför kommunens gränser.
I framtida fysisk planering inom och i anslutning till
Bogesundskilen ska kommunen beakta eventuella
negativa konsekvenser.

• Friluftsliv och rekreation

Kommunens ska genom fysisk planering verka för att
säkerställa, skydda och utveckla värden för friluftslivet.
Bebyggelse, barriärbildande infrastruktur och åtgärder
som påtagligt kan skada värden eller begränsa
rörligheten för friluftslivet ska undvikas.
Vaxholms stad ska verka för att förbättra tillgänglig
heten till natur- och rekreationsområden för alla
samhällsgrupper och åldrar. Kommunen ska verka för
att större grönområden med stort värde för friluftsliv

och rekreation blir mer tillgängliga för medborgare och
besökare som reser med andra trafikslag än bil. Vid planering i anslutning till grönområden ska tillgängligheten
till fots eller med hållbara transportmedel prioriteras.
Mark- och vattenområden som är av betydelse för
allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen bör långsiktigt säkerställas och god tillgänglighet till stränder ska
eftersträvas där så är möjligt. Allmänhetens tillgänglighet till stränder ska dock undvikas i de fall de kan ha en
negativ påverkan på kulturmiljövärden eller växt- och
djurliv.
Kommunen ska därför ha en restriktiv hållning till ny-,
om- och tillbyggnader som påverkar landskapet eller
verkar privatiserande i friluftsområden och områden
utanför detaljplan där allmänheten har ett särskilt
intresse. Ny bebyggelse på mindre öar med stor andel
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Skärgårdsöar med markanvändning landsbygd har ingen
fast landförbindelse, det vill säga ingen möjlighet att
ta sig dit med enbart cykel eller bil. Bebyggelsen är till
övervägande del fritidshusbebyggelse.
I vissa delar finns det kulturmiljövärden som identifierats genom riksintresset eller byggnadsminnen, men
mycket liten andel av bebyggelsen i kommunens landsbygdsområden är inventerad med avseende på kulturmiljö.
De delar av kommunen där det saknas detaljplan kan
det vara lämpligt med områdesbestämmelser för att
skydda och säkra kulturmiljövärden.
Bostäder, mindre gårdar och fritidshusbebyggelse ryms
inom användningen. Även besöksanläggningar som till
exempel kursgårdar på norra Bogesund och Skarpö och
andra verksamheter med övernattning, rekreation och
utbildning ryms inom landsbygd. Landsbygd omfattar
även mindre naturområden. Verksamheter av verkstadskaraktär inklusive varv ryms inom användningen.
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Ramsö och Skogsön är inte aktuella för utveckling av
nya bostadsområden. Kommunen är restriktiv när det
gäller avstyckning på grund av att Ramsö och Skogsö
har begränsade möjligheter till kommunikation och
service. Befintlig karaktär och bebyggelsestruktur på
Ramsö och Skogsön ska bevaras.
Övriga skärgårdsöar ska behålla sin nuvarande karaktär
och kommunen ska vara fortsatt restriktiv till avstyckningar.

Vatten
Vatten avser såväl öppet hav som kustvatten, sjöar och
vattendrag.
Kommunen ska bidra till ett rikt växt- och djurliv i havet
samt verka för att bevara marina områden. Det kräver
aktuell kunskap och ett kontinuerligt arbete med inventering och analys.

För att främja en levande landsbygd och skärgård bör
tillkommande bebyggelse i anslutning till gårdar och
samlad bebyggelse medges, förutsatt att negativ på
verkan på struktur och landskapsbild inte uppstår.
På Bogesundslandet ska den utspridda bebyggelsen
behålla sin karaktär. Ställningstagande för tillkom
mande bebyggelse hanteras genom förhandsbesked
och bygglov.
Stegesundsöarna ska planeras med syfte att i första
hand värna områdets kulturmiljövärden med hjälp av
planbestämmelser som reglerar byggrätt och fastighetsindelning. I väntan på detaljplanering i samband
med utbyggnad av vatten och avlopp kan områdes
bestämmelser vara ett lämpligt verktyg för att säkerställa att de kulturmiljövärden som finns på öarna
inte förvanskas.

Vaxholm har som skärgårdskommun ett ansvar att vidta
försiktighetsåtgärder vid exploatering för att minimera
påverkan på kust och hav. För att begränsa påverkan i
strand- och vattenmiljöer vid planering av strandnära
bebyggelse ska nya bryggor och småbåtshamnar i första
hand lokaliseras till områden med befintliga bryggor
eller till redan ianspråktagna och påverkade vattenområden som inte medför behov av återkommande
muddring. Utökning av antal båtklubbar eller båtbryggor
bör dock undvikas i områden där de har en stor negativ
påverkan på områdets attraktivitet för rörligt friluftsliv.
Vid exploatering ska särskild hänsyn tas till grunda
havsområden och havsvikar identifierade med höga
naturvärden. I dessa områden ska muddring och båt
trafik begränsas samt inrättande av fiskfrednings
områden övervägas. I områden i anslutning till grunda
havsområden och havsvikar som redan är bebyggda
bör ytterligare förtätning som medför negativ påverkan
undvikas för att gynna reproduktion av fisk.
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Kommunen ska arbeta för att genomföra de åtgärder
som riktas till kommunerna i Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram för arbetet med genomförandet av
Vattendirektivet. Åtgärder ska planeras och prioriteras
där de beräknas ha störst effekt. Kommunen ska i sin
planering och markanvändning ta särskild hänsyn till
och stärka påverkade vattenförekomster för att miljökvalitetsnormerna för ekologisk och kemisk status uppnås. Markanvändning och verksamheter som riskerar att
innebära negativ påverkan på miljökvalitetsnormer ska
omplaceras eller anpassas så att status inte riskerar att
försämras.

STÄLLNINGSTAGANDEN

Övergripande ställningstaganden
för bebyggelse
Nedan redogörs för sådana ställningstaganden som
är viktiga för all bebyggelse i kommunen oavsett markanvändning.

Klimatrelaterade risker för
skador på bebyggelsen
I översiktsplanen ska kommunen identifiera områden
där det finns risk för försämrad säkerhet, var det kan
krävas mer detaljerade utredningar samt vilken hänsyn
kommunen tar till dessa risker vid lokalisering av ny
bebyggelse. Hänsyn till klimatrelaterade risker ställer
även krav på åtgärder som behöver vidtas för att skydda
befintlig bebyggd miljö.
Områden som bedöms vara utsatt för flera klimatrelaterade risker, exempelvis stigande hav och skyfall, ska
prioriteras vid planering och insatser.
Vid val av lämplig åtgärd för att hantera risker ska multifunktionella ytor som fyller flera funktioner och erbjuder
sociala och ekologiska värden prioriteras. Det är även
viktigt att beakta möjliga konflikter som kan uppstå
mellan åtgärder för hantering av olika risker.

•

Översvämning

Vid planering inom områden med befintlig bebyggelse
där det finns risk för översvämning bör syftet vara att
minska sårbarheten i hela området, och inte bara endast
det aktuella planområdet. Inom utpekade områden med
befintlig bebyggelse som ligger lägre än rekommenderad nivå, +2,7 m räknat i höjdsystem RH2000, ska åtgärder som minskar andelen hårdgjorda ytor prioriteras.
Det kan även vara olämpligt att nya byggnader placeras
på en väsentligt högre nivå och avsteg kan vara nödvändiga. I dessa fall är det av stor vikt att det säkerställs att
ny bebyggelse, som ska vara utformad för att klara över-

svämning, 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 detaljplan. Det ska säkerställas att eventuella skyddsåtgärder vidtas. Samhällsviktig verksamhet ska planeras
så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
En analys av vilka konsekvenser och störningar, eventuella kvarvarande effekter samt hur resurs- och tidskrävande återställandet skulle vara vid översvämning ska
genomföras. Insatser ska prioriteras i områden som
tidigare drabbats av översvämningar samt på de platser
där översvämningen leder till att öar eller delar av öar
isoleras.

• Ras och skred

Ny bebyggelse ska lokaliseras så att den inte riskerar
utsättas för ras, skred och erosion. Det finns översiktliga
stabilitetskarteringar där områden risk för bristande
stabilitet har identifierats. I dessa områden behöver stabiliteten utredas mer vid detaljplanering eller lovgivning
och försiktighet iakttas.
Vid planering av strandnära bebyggelse i erosions
känsliga områden bör en buffertzon bevaras mellan
bebyggelsen och havet för att ge utrymme för eventuella
skyddsanordningar. Detta kan exempelvis säkerställas
genom att bebyggelse undviks inom strandskyddat område och att detta område planläggs som allmän plats
där kommunen har rådighet att vidta åtgärder.
Kommunen ska planera för åtgärder i bebyggda områden där risker vad gäller stabiliteten har identifierats
och kommunen har rådighet över marken. I samband
med byggnation i känsliga områden behöver mark
arbeten och åverkan på vegetationen minimeras.
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• Erosion

Erosion kan skapas eller förvärras av flera olika krafter.
Den kraft som är klimatrelaterad är vattnet och vågornas erodering. Den här kraften kan påverkas till viss
del genom vilka hastigheter som tillåts för sjötrafiken.
Utöver det kan erosion även påverkas av mängden och
kvaliteten på vegetationen i strandzonen. Träd kan till
exempel vara viktigt för att stabilisera marken.
Vid planering av strandnära bebyggelse i erosions
känsliga områden bör en buffertzon bevaras mellan
bebyggelsen och havet för att ge utrymme för eventuella
skyddsanordningar. Detta kan exempelvis säkerställas
genom att bebyggelse undviks inom strandskyddat
område och att detta område planläggs som allmän
plats där kommunen har rådighet att vidta åtgärder.
Vid all prövning av bebyggelse i erosionskänsliga
områden bör försiktighet iakttas. I samband med
byggnation behöver markarbeten och åverkan på
vegetationen minimeras.

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Övriga klimatrelaterade risker
• Höga temperaturer

Tillgång till skugga och närhet till parker är faktorer
som kan påverka lufttemperaturen. För att motverka effekten av värmeöar är det viktigt att arbeta med direkta
effekter i närområden. Vid planering av täta miljöer
ska närhet till grönområden och tillgång till skuggande
vegetation särskilt beaktas.

• Brister i vattenförsörjning
För att motverka risken för brister i vattenförsörjningen
ska kommunen skapa lösningar som kan hantera skyfall
och samtidigt hålla kvar vattnet i landskapet vilket i sin
tur bidrar till ökad grundvattenbildning. Ledningsnätet
underhålls och dimensioneras för att säkerställa
vattenförsörjningen.

• Biologiska och ekologiska effekter
Det är därför För att skydda biologisk mångfald och
stärka samhällets motståndskraft ska fungerande
ekosystem värnas och förvaltas. Arters möjlighet att
anpassa och förflytta sig ska beaktas vid fysisk planering
för att minska negativa effekter av klimatförändringarna.

• Påverkan på livsmedelsförsörjning
För att minska sårbarheten vid extrema vädersituationer
och behovet av längre transporter bör kommunen gynna
regionens livsmedelsproducenter genom inköp av lokala
livsmedel. Exploatering i områden med goda förutsättningar för livsmedelsproduktion bör undvikas.

• Övriga naturkatastrofer
Risken för stormar, skogsbränder och andra naturkatastrofer kommer att öka i framtiden. 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.
För att minska sårbarheten och risken för skador bör
kommunens skogsinnehav förvaltas aktivt. Riktlinjer
för skogsförvaltning har antagits av kommunstyrelsen
(§133 2020-10-29).
Kommunen har även en viktig roll att informera allmänheten och tillhandahålla information om vad som gäller
vid olika scenarier.

Hälsa och samhällsskydd

• Strålning

Till följd av att hälsoeffekter från magnetfält från kraftledningar på lång sikt inte helt kan uteslutas har svenska
myndigheter valt att rekommendera en viss försiktighet
både för allmänheten och i arbetslivet.
Strålsäkerhetsmyndigheten ger tillsammans med
Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket
och Boverket ut rekommendationer vid samhällsplanering och byggande:
• Sträva efter att utforma eller placera nya
kraftledningar och elektriska anläggningar så
att exponering för magnetfält begränsas.
• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor
nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker
från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
Utöver detta har kommunen inga egna riktlinjer vad
gäller elektromagnetisk strålning.
Samordning av mobilmaster i kommunen ska ske i
möjligaste mån. Master och tillhörande konstruktioner
ska utformas för att passa in i den miljö där de placeras.
Hänsyn till riskerna med ultraviolett strålning ska tas vid
planeringen av barns utemiljöer.
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Tillgången till höjdfordon inom en viss tid är ett viktigt
ingångsvärde i projekteringen av brandskydd i byggnader. Möjligheten att utnyttja räddningstjänstens stegar/
höjdfordon som alternativ utrymningsväg i byggnader
ska samrådas med Storstockholms brandförsvar i varje
enskilt fall en sådan lösning övervägs. Vid byggnader
över fyra våningar (11 meter) måste detta beaktas.
Begreppet insatstid avser tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet påbörjas.
Vid lokalisering av brandstation är insatstiden till
ansvarsområdet viktig att beakta.

Utformning och placering utifrån
•
samhällsskydd och beredskap

Behov av utbyggnad av elnätet föreligger, vilket kan
medföra krav på ledningsreservat och lägen för transformatorstationer.

Markradon ska hanteras i bygglovgivning genom krav
på markradonundersökning och skyddsåtgärder vid
byggnation.

• Förorening

• Avfallshantering

• Buller

Vägbuller bör utredas i samband med varje detaljplan.
Detta är särskilt relevant i områden som ligger i när
heten av Väg 274 som sträcker sig genom kommunen.

Vid exploatering av befintliga och nya markområden
eller vid förtätning i potentiellt förorenade områden ska
markundersökningar ske. Förorenad mark ska saneras
enligt de åtgärder och behov som markundersökningen
anger.

Vid detaljplanering ska även buller från båtar och vägfärjor utredas i områden som ligger i närheten av farleder.

Områden som är förorenade går inte i alltid att sanera
till de nivåer som krävs för känslig markanvändning,
som exempelvis bostäder eller förskola. Vid lokalisering
av sådan bebyggelse kan det finnas mycket att vinna på
att beakta markens historiska användning.

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och
begränsa skadorna när de inträffar.

Buller ska i första hand åtgärdas där det uppstår.

•

Räddningstjänst

Räddningstjänstens åtkomst till bebyggelsen är viktig.
Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till brandvatten vid händelse av en räddningsinsats måste
beaktas i varje ny detaljplan.
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Hanteringen av avfall ska följa avfallstrappan där första
steget är att minska avfallets mängd och farlighet. Är det
inte möjligt ska materialet återvinnas, energin utvinnas
och som sista alternativ ska avfallet deponeras.
För att förebygga uppkomsten av avfall behöver kretsloppet förbättras och cirkulariteten öka. Det krävs en
förbättrad insamling, ökad bearbetning och en högre
avsättning av det insamlade materialet.
Kommunen ska verka för en ökad regional samverkan
i hanteringen av avfall och stimulera invånarna att öka
insamlingen av matavfall.
Ett annat sätt att bidra till effektiv återanvändning är att
planera för ytor nära exploateringsområden som kan
användas för mellanlagring av massor där material kan
krossas, sorteras och mellanlagras, för att därefter
återanvändas. För att uppnå balans mellan uttag och
användning av massor krävs det en ökad samverkan i
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exploateringsprojekt inom kommunen, regionalt och
med bland andra Trafikverket.

• Djurhållning

Hästhållning påverkar omgivningen främst i form av
allergener och luft. Det saknas tydliga avståndsangivelser och därmed lagstöd för hur nära djurhållning ny
bebyggelse får uppföras. I avsaknad av detta hänvisas
ofta till allmänna råd och rekommendationer som skiljer
sig mellan myndigheter. Generellt förespråkas ett avstånd på 50–200 m (Folkhälsomyndigheten) från platser
där hästar vistas. Vid planering, nyproduktion av bostäder eller nyetablering av hästverksamheter samt vid
klagomålsärenden är det viktigt att ta hänsyn till lokala
förutsättningar, samt var stall, hagar och ridvägar finns,
och till typen av område. Finns det ett avskiljande skogsområde eller kulle mellan verksamheten och bebyggelsen kan ett kortare skyddsavstånd vara tillräckligt. Viss
bebyggelse kan ofta ligga närmare stall, exempelvis på
landsbygden medan känsligare miljöer, som förskolor
och skolor, kräver särskild hänsyn.
Jordbruk och hästverksamheter är företag som ofta har
behov av att kunna expandera och med det även eventuella skyddsavstånd. Planeringen bär därför sammanväga
fler faktorer och ta hänsyn till utvecklingsmöjligheter.
Djurhållning i allmänhet bidrar till att bibehålla det
öppna kulturlandskapet och har stor betydelse för
biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster.

Utformning och placering

• God helhetsverkan

Planändringar och byggnation ska skapa förutsättningar
för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
samt intresset av en god helhetsverkan.

Tillgänglighet utifrån rörelse•
och orienteringsförmåga
Planändringar och byggnation ska ta hänsyn till och
skapa bra möjligheter för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga att använda området.
Kommunen har även ett visst ansvar för att åtgärda
enkelt avhjälpta hinder

• Parkeringsnormen

Parkeringsnormen i Vaxholm är ett regelverk som ämnar till att vara vägledande vid detaljplaneläggning och
bygglov. Normen gäller för cykel och bil på öar med fast
förbindelse med bro eller vägfärja vid ny- eller ombyggnation. Parkeringsnormen för bil är uppdelad i zoner
baserat på tillgängligheten till kollektivtrafik och gäller
för verksamma, boende och besökare.

• Solenergi

Möjligheterna att utvinna solenergi i urbana miljöer styrs
i stor utsträckning av byggnaders placering och takvinklar. En del av detta styrs redan när gatunät dras och
liknande men även inom ett befintligt kvarter är det möjligt att arbeta med utformningen av bebyggelsen för att
skapa goda förhållanden för att utvinna solenergi, men
det behöver ofta finnas med i ekvationen tidigt i arbetet.

Behovet av framtida förändringar
•
och kompletteringar

Vid lovprövning utanför detaljplan och områdesbestämmelser ska hänsyn tas till om åtgärden är placerad och
utformad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Detta kan innebära att man genom markreservat exempelvis tar höjd för att krav kan förändras i framtiden och
att det ska finnas utrymme att tillgodose dessa. Det kan
även handla om att ta hänsyn till framtida klimatföränd-
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ringar. Ett annat exempel kan vara att man tar
hänsyn till en expansion av en verksamhet eller
breddning av en väg.
Tanken är att underlätta en framtida planering som på
sikt kan medföra ekonomiska eller andra väsentliga
fördelar.

Behovet av hushållning med energi och vatten
•
och av goda klimat- och energiförhållanden
Vid lovgivning utanför detaljplan och områdesbestämmelser ska det prövas om åtgärden är placerad och
utformad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
behovet av hushållning med energi och vatten och av
goda klimat- och hygienförhållanden.
Möjligheterna till energi- och vattenförsörjning, dagvattenhantering ska beaktas. Bebyggelse bör placeras, grupperas och utformas på ett lämpligt sätt så att
behovet av energi blir så litet som möjligt. Placeringen
och utformningen ska även ta hänsyn till behovet av hushållning med vatten och dagvattenhantering. Hårdgjorda
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ytor kan exempelvis ofta motverka möjligheten att behålla en god vattenbalans inom ett bebyggelseområde.
Hänsyn ska även tas till hur bebyggelsens utformning
beaktar lokala klimatförhållanden vad gäller temperatur, sol, vind och nederbörd.
Hygieniska förhållanden som exempelvis ljud-, ljus- och
luftförhållandena är viktiga att beakta för att minska
obehag för människor. Exempelvis kan det vara mindre
lämpligt att placera skolor, förskolor eller äldreboenden
i alltför nära anslutning till starkt trafikerade vägar.

Kulturmiljövård och gestaltning
Värdefulla kulturmiljöer på kommunens mark ska vårdas och tillgängliggöras för en bredare allmänhet.
Byggnader och områden med kulturhistoriskt värde
ska beaktas som kommunens viktiga tillgångar. De ska
värnas och utvecklas för att bli attraktiva och tillgängliga
för boende och besökare. Speciell hänsyn ska tas till de
bebyggelsetyper som är särskilt karakteristiska för Vaxholm, bland annat befästningar, militära anläggningar,
sommarvillabebyggelse och skärgårdsstadsbebyggelse.
Utveckling och planering inom områden av riksintresse
för kulturmiljövård ska ske på ett varsamt sätt, med
hänsyn till de värden som beskrivs i riksintresset.
Gestaltning i kulturhistoriska miljöer ska främst styras
genom bestämmelser i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Ändringar av till exempel grundmurar,
fasader, tak, fönster och räcken ska utformas varsamt
så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess
kulturhistoriska värden tillvaratas. Tillbyggnader kan
underordnas huvudbyggnader.
Vid förtätning inom äldre bebyggelseområden ska tillägg
och ändringar av befintlig bebyggelse, vägnät, trädgårdar med mera göras så att hänsyn tas till befintliga
kulturmiljövärden. Ansvaret vilar på kommunen, fastighetsägare, och andra som vidtar åtgärder inom områden
med kulturmiljövärden.

Kunskap om kulturmiljöer ska sammanställas genom
utredningar i olika prioriterade bebyggelseområden.
Vaxholms stad ska fortsätta verka för och underlätta
bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen av
byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen. Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad
ska stärkas genom utbildning och kunskapsöverföring.
Detta kan ske genom utställningar på biblioteket, vid
besökscentrum eller i samarbete med privata aktörer,
till exempel fästningsmuseet.

• Skyddet av särskilda värden

Vid planläggning och byggnation ska man ta hänsyn till
kulturvärdena på platsen och skaffa sig kännedom om
vilka kulturvärdena är, hur de påverkas av den föreslagna åtgärden, vad man kan göra för att undanröja eller
minska eventuella konflikter med motstående allmänna
intressen och mellan allmänna och enskilda intressen.
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Om en byggnad är särskilt värdefull, eller utgör en
väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö,
får den inte förvanskas. Det gäller såväl vid ombyggnad
som vid tillbyggnad och övriga ändringar.

Bostadsförsörjning
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska
vara vägledande för översiktsplanen. Utveckling av
nya bostäder ska ge större valmöjligheter och boende
alternativ för den som söker bostad i Vaxholm.

STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen och andra värden
enligt Miljöbalken
Riksintressen
•
Motivering till riksintresset (2018)

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, Fästningsoch skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, småstadsmiljö,
industrimiljö, sommarnöjesmiljö

Riksintressen är geografiska områden som anses innehålla
värden och kvaliteter som är viktiga på nationell nivå. Riks
intressen 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.
Kommunens översiktsplanering ska redovisa och behandla
lokala riksintressen för att tydliggöra förhållandet till andra
typer av allmänna intressen, men även belysa konflikter
mellan olika riksintressen inom kommunens gränser.

• Uttryck för riksintresset i Vaxholm

Riksintresseanspråk

• 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, Fjäderholmarnas kroggrund och andra
lämningar efter sjögästgiverirörelsen fram till sekelskiftet
1900. Hamnar och varv. Ångbåtsbryggor med tillhörande kringbyggnader som till exempel väntkurar. Tullhus. Sprickdalsbetonad skärgårdsterräng som speglar skärgårdsbefolkningens
levnadsbetingelser och förutsättningarna för odling och
bebyggelse. Vårdkase- och telegrafberg med lämningar.

Riksintressen för kulturmiljövården (3 kap 6 § MB)
Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet
Delar av Vaxholms kulturmiljö har utpekats som riksintressen
av både riksdagen och Riksantikvarieämbetet.
Hela farleden utmed inloppet till Stockholm är av riksintresse
med motiveringen att området dels speglar skärgårdens
betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning
och rekreationsliv för innerskärgårdens befolkning alltsedan
medeltiden, dels speglar Stockholms utbyggnad mot öster.
Inom området kan levnadsförhållanden för olika sociala
skikt utläsas, liksom utvecklingen inom transportteknik
och arkitektur.
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• Fästnings- och skansmiljöer – befästningssystem
Lämningar efter avspärrningar, skansar och befästningssystem från 1500-talet fram till 1900-talets mitt
som speglar befästningskonstens utveckling. Muroch vallanläggningar. Vaxholms kastell och Rindö
redutt samt batteriplatser. Oskar-Fredriksborg
och Byviksfortet vid Oxdjupet. Befästningslinjen
Vaxholmslinjen med batteriplatser och fort.

• Militära miljöer
Kasern- och stabsbyggnader, officersbostäder, förråd,
militärläger med tillhörande byggnader fram till 1900talets mitt. Vaxholms kustartilleriregementsområde
på Rindö med olika typer av regementsbyggnader, till
exempel kaserner och chefsbostäder.

• Stadsmiljö
Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön, framväxt som ett
servicesamhälle till 1500-talets fästningsbygge med uttryck för den förindustriella skärgårdstaden 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 bebyggelse
siluett 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 så
kallade Lägret, militär övningsplats på stadens tidigare

ängs- och åkermarker som omvandlats till stadspark.
Villabebyggelse för sommargäster i stadens utkanter,
bland annat Ekudden-Västerhamn. Sommarnöjes
epokens bebyggelseuttryck, såsom badhus och Vaxholms hotell. Vaxholms vattentorn, kommunalteknisk
anläggning med landmärkesroll för innerskärgården.

• Småbåtsvarv
Utmed farleden belägna småbåtsvarv och andra mindre
varv från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

• Sommarnöjesmiljö
Odlingsmarker, gårdsbyggnader, trädgårdar, parker,
alléer och brygglägen. 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. Visborgs minnessemesterhem vid Kungshamn
med grupper av små, enkla uthyrningsstugor påminnande om samtida sportstugor.

• Strategi för att förvalta riksintresset

Bebyggelseutveckling inom områden som berörs av
riksintresse ska prövas med hänsyn till de definierade
kulturhistoriska värdena. I kommande detaljplaner ska
dessa områden föregås av analyser och inventeringar
med förslag till åtgärder och bestämmelser som kan
bidra till att bibehålla och värna dess värden.
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Det finns beslut om att ta fram ett kulturmiljöprogram
för Vaxholms stadskärna.

• Riktlinjer för planering

• Stärka Vaxholms identitet som
Stockholms lås och skärgårdsstad.
• För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska
kunskapen fördjupas och vissa ska skyddas
genom bland annat bestämmelser i detaljplaner.
• 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.

• Områdesbestämmelser
Med utgångspunkt från miljöbalkens bestämmelser att
markområden med kultur- och naturvärden så långt
möjligt ska skyddas. Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan
exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i
mark- och vattenanvändningen för att skydda områden
inom riksintressen, värdefulla kultur- och naturmiljöer
eller säkerställa ett syfte i översiktsplanen.
Områdesbestämmelser får till skillnad från detaljplaner
inte strida mot översiktsplanen och det finns inte något
krav på vad som måste regleras. Områdesbestämmelser
kan användas för att reglera bygglovsplikten genom att
exempelvis införa lovplikt för rivning i och införa skyddsoch varsamhetsbestämmelser.
Många bebyggda områden i Vaxholms stad saknar idag
detaljplan. Flera av dessa ligger på öar där detaljplanering inte är aktuellt inom överskådlig tid. För att säkerställa en hållbar utveckling och tillgodose miljömålet
god bebyggd miljö kan exempelvis områdesbestämmelser användas för att styra bebyggelseutvecklingen.

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.

57

STÄLLNINGSTAGANDEN

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 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.

• Strategi för att förvalta riksintresset

Området har markanvändningen NATUR, naturområde
med gångväg och den gamla gruvbostaden är markerat
som Q, kulturreservat. Marken ägs av Fortifikationsverket, men upplåts till en förening.

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.

• Strategi för att förvalta riksintresset

Kommunen kan bidra med bland annat att verksamheter
som kan ha en bländade effekt mot leden undviks, fyrarnas siktlinjer skyddas och att buffertzonen beaktas som
ska försäkra säkerheten på leden.
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Riksintresset för det rörliga
friluftslivet (3 kap. 6 § MB)
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, bullerstö-
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rande verksamheter och åtgärder samt omfattande
kalavverkning. Området har ytterligare potential beträffande friluftsliv.

alltid remitteras vid planering och lovgivning som medför objekt som uppnår en högre höjd än 20 m utanför
sammanhållen bebyggelse, alternativt 45 m inom sammanhållen bebyggelse.

Stor hänsyn ska tas i planering av ny bebyggelse i anslutning till riksintresset. Störande verksamheter och
barriärbildande infrastruktur ska undvikas i möjligaste
mån. Bebyggelse eller åtgärder som har en negativ inverkan på brukandet av kulturlandskapet bör undvikas.

Riksintressen

Riksintresseområde för
totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)

• utveckling av befintliga tätorter,
• utveckling av det lokala näringslivet,
• utförande av anläggningar som
behövs för totalförsvaret, eller
• om det finns särskilda skäl, utvinning av
riksintressanta fyndigheter av ämnen material.

• Strategi för att förvalta riksintresset

Delar av Vaxholm ingår i riksintresse för militär vädertjänst. Det handlar om att det finns skyddsvärd metrologisk 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.

• Strategi för att förvalta riksintresset

Vindkraftsetableringar och störande verksamheter inom
riksintresseområdet ska undvikas. Försvarsmakten ska

För samtliga typer av områden, med undantag av nationalstadsparker och Natura 2000-områden, gäller dock
inte förbudet mot påtaglig skada eller övriga krav på
förbud och hänsyn om åtgärden avser:

Riksintresse för det rörliga friluftslivet
(4 kap. 1-2 §§ MB) Kustområdena och
skärgårdarna i Södermanland och Uppland
från Oxelösund till Herräng och Singö
”Inom följande områden skall turismens och frilufts
livets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:”
Områden som har särskilt stora värden för turism och
rörligt friluftsliv

• Ställningstagande

Riksintresset för kust- och
skärgård (4 kap. 4 §§ MB)
Vaxholm ingår i Stockholms läns kust- och skärgårdsområden som är av riksintresse med hänsyn till områdenas samlade natur- och kulturvärden. Bestämmelserna avser såväl den yttersta skärgården som tätbebyggda
områden ända in i centrala Stockholm. Avsikten med
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riksintresset är inte att hindra utveckling i området som
helhet utan att de stora natur- och kulturvärdena ska tas
tillvara. Bestämmelserna innebär också för områdena
att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska
beaktas vid bedömning av exempelvis exploateringsföretag.
Bedömningar ska göras utifrån en helhetssyn på områdenas värden och ska inte främst se till enstaka miljöer.
Detta riksintresse ska inte utgöra hinder för tätorts
utveckling.

• Ställningstagande

Exploatering och andra ingrepp i miljön får komma till
stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. I
kust- och skärgårdsområdet bör Sammanhållna och
idag orörda markområden inte tas i anspråk för annat
än fritidsbebyggelse i form av komplettering till befintlig
bebyggelse. Även vid kompletteringar ska hänsyn tas till
natur- och kulturvärden samt det rörliga friluftslivets
behov.

Natura 2000-område (4 kap. 8 § MB)
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden där
EU: s medlemsstater genom två EU-direktiv, art- och
habitatdirektivet respektive fågeldirektivet ska bidra till
bevarandet av den biologiska mångfalden genom att alla
länder tar ett ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen är
På Bogesund finns Vaxholms enda inrättade Natura
2000-område, Dammstakärret, vars 0syfte är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de i området
utpekade livsmiljöerna. Dammstakärret utgörs av en
myrsjö, öppna mossar och kärr, taiga och skogsbevuxen
myr men inga förekomster av utpekade Natura 2000arter finns registrerade.

STÄLLNINGSTAGANDEN

Ytterligare två områden, Eke fjärd och Nibbleviken, är föreslagna av Regeringen som nya Natura 2000 områden.
Utredning och analys kommer att ske av EU-kommissionen innan ett slutgiltigt inrättande kan ske.

• Ställningstaganden

Vaxholms stad ska genom samverkan med fastighets
ägaren arbeta för att naturtyperna inom utpekade
Natura 2000-områden har gynnsam bevarandestatus,
det vill säga att de finns kvar i en långsiktigt hållbar
omfattning genom vidtagande av bevarandeåtgärder.
Åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område ska undvikas. I det fall
det planering och lovgivning antas ha en påverkan ska
en miljökonsekvensbeskrivning upprättas och särskilt
tillstånd sökas.

Andra värden i Miljöbalken
Hushållning med markoch vattenområden
Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken
ska tillämpas. Lag (2014:862).

Stora opåverkade områden
I miljöbalkens 3 kap. 2 § anges det att stora mark- och
vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Stora opåverkade områden kan dock innehålla någon typ
av påverkan, exempelvis jord- och skogsbruk. Störande
verksamheter och åtgärder som påtagligt kan påverka
områdets karaktär ska undvikas och så långt som möjligt samordnas till redan påverkade områden.

I Vaxholm finns det endast ett utpekat större opåverkat
område som utgörs av stora delar av Bogesund.

Ekologiskt särskilt känsliga områden
I miljöbalkens 3 kap. 3 § anges det att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt
så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan
skada miljön. Det kan handla om områden med många
ovanliga arter eller sällsynta livsmiljöer som har ekologiska funktioner som är särskilt känsliga för störningar
och ingrepp.
Ekologisk särskilt känsliga områden (ESKO) har ett lagskydd som alltid ska beaktas vid åtgärder som kan antas
få en betydande miljöpåverkan.
Det saknas utpekade ESKO-områden inom kommunen.
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Jordbruksmark
Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § är jordbruksmark av
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk. Med brukningsvärd jordbruksmark
avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och
övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. (jfr prop. 1985/86:3 sid. 158).
Enligt rådande rättspraxis ställs låga krav på vad som
anses vara brukningsvärd jordbruksmark. I och med
klimat- och omvärldsförändringar kan även öppen mark
som inte brukas aktivt idag men som brukats tidigare
komma att bli intressant i framtiden genom ökat behov
av egen lokal jordbruksproduktion.

STÄLLNINGSTAGANDEN

I de fall exploatering på jordbruksmark ändå övervägs
utanför de regionalt prioriterade bebyggelselägen, ska
det ske vara ett väsentligt samhällsintresse som inte
kan tillgodoses på annan plats. I proposition 1985/86:3
redogörs följande exempel på väsentliga samhällsintressen:
• Bostadsförsörjningsbehovet
• Lokalisering av bostäder och
arbetsplatser nära varandra
• Att skapa väl fungerande och lämpliga
tekniska försörjningssystem
• Säkerhetsställa viktiga rekreationsintressen

• Ställningstaganden och avvägningar

Exploatering av jordbruksmark ska undvikas i största
möjliga mån. Vid fysisk planering ska bebyggelsen lokaliseras och utformas så att jordbrukets intressen skadas
så litet som möjligt. Vid prövning bör då markens kvalitet
för biologisk produktion tillmätas betydelse liksom
natur-, kultur- och rekreationsvärden. Bland annat bör
beaktas hur marken har klassificerats, dess arronderingsförhållanden med mera.
Vaxholm stad följer bland annat ställningstaganden i
RUFS 2050 som anger att exploatering ska undvikas i
största möjliga mån på naturbetesmark och åkermark
i klass 3–5 i åkermarksgraderingen från 1976 i Stockholms län. I RUFS 2050 anges det att bebyggelse bör
prioriteras i regionalt prioriterade bebyggelselägen
såsom stadskärnor, strategiska stadsutvecklingslägen,
primära bebyggelselägen samt i landsbygdsnoderna.
Vid exploatering i dessa lägen ska en konsekvensanalys
genomföras.

för exempelvis klimatreglering, luftkvalitet och bullerdämpning.

• Ställningstaganden och avvägningar

Exploatering av skogsmark med betydelse för skogsnäringen ska undvikas i största möjliga mån. Vid planering
ska bebyggelse och verksamheter lokaliseras och utformas så att inverkan på skogsbrukets minimeras.

Vid bedömning av väsentligt samhällsintresse ingår att
identifiera brister och tillgångar i närområdet och bedöma förutsättningar för en hållbar utveckling. Förbättras
förutsättningarna för kollektivtrafik, tillför utvecklingen
kvaliteter för helheten som exempelvis lokalt serviceutbud eller mötesplatser.

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.

Mark för skogsbruk

Strandskydd

Även skogsbruk har en nationell betydelse enligt MB 3
kap 4 § vilket innebär att skogsmark som har betydelse
för skogsnäringen så långt som möjligt ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt
skogsbruk.

Det råder generellt strandskydd vid kust, sjöar och vattendrag på land- och i vatten på en sträcka av 100 m från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall
kan strandskyddet utökas upp till 300 m om det behövs
för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Skogsbruket styrs av två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Skogen ska skötas uthålligt så
att den ger en god avkastning samtidigt som biologisk
mångfald behålls. Hänsyn ska även tas till andra intressen som allmänhetens behov av friluftsliv och rekreation.

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.

Skogar med höga sociala värden är en viktig resurs för
samhället, särskilt i anslutning till tätorter och bebyggelse. Tillgång till värdefull skog ökar människors
välbefinnande och hälsa samtidigt som det ger förutsättningar för en attraktiv boendemiljö, regional utveckling
och turism. Skogen har också andra viktiga funktioner

Dispens och upphävande av strandskyddet helt eller delvis inom detaljplan kan medges om det finns särskilda
skäl och om åtgärden inte motverkar strandskyddets
syften.
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Förutsättningar
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 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.

Det råder utökat strandskydd inom stora delar av
Bogesund, Kullön samt på Resarö vid Killingen.
Enligt 10 § lag om införande av miljöbalken, ska strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan inte omfattas
av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte bestäms
något annat. Inom del av Oskar-Fredriksborg, råder det
inget generellt strandskydd enligt 1977 års förordnandekarta då områden utan värden för allmänhetens bad och
friluftsliv såsom militära områden, industriområden och
hamnar undantogs. I samband med att en detaljplan,
stadsplan, byggnadsplan, generalplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan inträder alternativt återinträder
strandskyddet.

Ställningstaganden och avvägningar
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 utpekade områden för ändrad eller utvecklad
markanvändning bör stadsutvecklingsintresset väga
tyngre än strandskyddets syften. Inom dessa områden
bör strandskyddet kunna upphävas vid detaljplaneläggning eller strandskyddsdispens ges i vissa fall förutsatt
att allmänhetens tillgänglighet till stranden bevaras.
Urbana strandzoner ska främst användas för anläggningar som tillgodoser allmänhetens och friluftslivets
behov.
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.
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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.
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Regionala anspråk
Avsteg från RUFS 2050

landskapet på ett sätt som försvårar förtätning. Därutöver har
flera delar av området, med hänvisning till skärgårdsgeografin,
i praktiken betydligt sämre tillgänglighet till Engarns vägskäl
än vad som eftersträvas i RUFS.

Resarö
Det bedöms inte lämpligt att exploatera på Engarn i den
utsträckning som förordas av RUFS 2050 och det utpekade
primära bebyggelseläget.

Vaxön
Inom Eriksö på västra Vaxön finns ett stort sammanhängande
natur- och friluftsområde som har stor betydelse för rekreation.

Inom Engarnshalvön finns bland annat ett odlingslandskap
som bedöms ha både ett stort värde som kulturlandskapsmiljö,
samt ett betydande lokalt odlingsvärde med hänvisning till att
landskapet har hållits öppet och brukats under en lång tid. Det
senare stöds bland annat av förekomsten av ekar i den nordöstra delen. Den befintliga bystrukturen bedöms också ha ett
kulturmiljövärde. En vidare förändring av bebyggelsen bedöms
inte lämplig med hänvisning till anpassningskraven i kombination med de höga kostnaderna för infrastruktur det skulle
medföra

Rindö
Inom Oskar-Fredriksborg bedöms det finnas förutsättningar
för en utveckling av såväl bostäder som bebyggelse och en
vidare förbättring av kollektivtrafiken varför en något mer omfattande förändring av området föreslås än vad som avses i och
med sekundärt bebyggelseläge i RUFS 2050.

I utkanten av det som pekas ut som primärt bebyggelseläge
föreslås däremot bebyggelseutveckling inom Killingen och
Storäng. Lägena bedöms ha bättre tillgänglighet till kommun
delscentrum Resarö mitt och samtidigt förhållandevis god
tillgänglighet till knutpunkten vid Engarn.

Ramsö
Ramsö är kommunens kärnö, men saknar många av de
grundläggande förutsättningar vad gäller bland annat service
som förutsätts för kärnöarna. Ramsö bedöms inom översiktsplanens tidsperspektiv inte vara lämpligt för förändringar av
den karaktär som förordas i RUFS.

Kullö
Stora delar av det primära bebyggelselägets utbredning på
Kullö bedöms olämpligt för den typen av utveckling med hänvisning till naturmiljövärdena på ön, däribland ett kommunalt
naturreservat liksom områden med skyddsvärda trädmiljöer.
De bebyggda delarnas karaktär är också starkt präglade av
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Åkers
runö

Ullnasjön

!

Åkersberga
!

Täljö

Centrumbildningar

!

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

!
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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.

adsgårdskajen

Berg

Orminge
222

Gustavsberg
65

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

huvudstad Stockholm. För Vaxholm är möjligheten för
besökare och säsongsboende att enkelt ta sig till kommunen samt även möjlighet för kompetensförsörjning
till arbetsplatser inom kommunen av mycket stor vikt.
Förbindelsen mellan grannkommunen Österåker och
Vaxholm är av stor betydelse då flera invånare hittar
kompletterande service och fritidsutbud i grannkommunen.
Arlanda flygplats möjliggör nationella och inter
nationella förbindelser, och kopplar ihop regionens
kommuner i nordost med Uppsala. Samtidigt utvecklas
Arlanda City till en tyngdpunkt för arbetsplatser, möten
och konferenser. Förbättrad tillgänglighet till Arlanda
området behöver säkerställas genom den planerade

utbyggnaden av Roslagsbanan och en effektivisering
av byten mellan stombussen och Roslagsbanan.
Kopplingar till skärgården är av stor betydelse för
Vaxholm rörande fritidsbåtstrafik och kollektivtrafik
på vatten. Det finns stor potential för utveckling av
kollektivtrafiken för att ge goda förbindelser mellan
skärgården och replipunkt Vaxholm året om.
För boende på Tynningö finns det en viktig förbindelse
med Gustavsberg i Värmdö kommun, som på grund av
infrastruktur är mer tillgänglig än de regionala stads
kärnorna i norr. Även om Gustavsberg inte är utpekad
som regional stadskärna i RUFS 2050 så är tätorten
ett strategiskt utvecklingsläge och viktigt centrum för

handel, service och vidare anslutningar mot Nacka
och centrala Stockholm.

Regional grön- och blåstruktur
Större sammanhängande grönområden sträcker sig
som kilar från landsbygden in mot regionkärnan. Den
regionala blåstrukturen består främst av ett sammanhängande nätverk av hav, sjöar, vattendrag och grundvatten. Den regionala grön- och blåstrukturen innehåller
värden och funktioner som bidrar till goda livsmiljö och
attraktivitet. Vid framtida utveckling är det viktigt att beakta att befintliga värden behöver stärkas och utvecklas i
takt med att regionen växer.
För Vaxholms del handlar det främst om att bevara
sambanden för natur och friluftsliv norrut och att stärka
sambanden österut och söderut. Det handlar om att
underlätta för rörligt friluftslivet genom exempelvis att
stärka svaga samband och förbättra kollektivtrafiken.
Vid utveckling i på Norra Bogesund och östra Rindö är
det viktigt att utvecklingen inte bidrar till att skapa svaga
samband. Djur och växters möjlighet att leva och sprida
sig ska bibehållas även i bebyggda områden, via lokal
grönstruktur. Framtida utveckling i Rindös västra och
östra delar bör bidra till att bevara sambanden för naturen och förstärka sambanden för friluftslivet framförallt
för kopplingen mot Värmdö.
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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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I den här delen redogörs för de förutsättningar och
utgångspunkter som är relevanta för planen. Nedan ges
en introduktion till några centrala lokala förutsättningar
i kommunens olika delar. Därefter redogörs för utgångspunkter och uppdrag i ett nationellt, regionalt och lokalt
perspektiv. Till sist beskrivs förutsättningarna för
översiktsplanen med utgångspunkt i de
allmänna intressena.

Nulägesbeskrivning
Vaxholm är en kommun med variationsrik natur och som består
av en stor halvö, en handfull större öar och ett flertal mindre.
Vaxholm är en av stockholmsregionens mindre kommuner, med en
befolkning på ungefär 12 000 personer. Kommunen har haft en stadig
befolkningsökning från 1980 fram till 2019, vartefter utvecklingen
har mattats av. Befolkningsutvecklingen i Vaxholm har skett både
genom inflyttning i nya bostäder och genom omvandling av
fritidsbostäder till permanentboende.

Figur 4: Statistik Vaxön.
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Vaxön
Vaxön är kommunens centrala ö där större delen av befolkningen bor och där verksamheter, service, attraktioner och arbetsplatser är koncentrerade. Delar av Vaxön
ingår i riksintresset för kulturmiljövården som omfattar
farleden utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm.

Bebyggelse
Vaxön har varierad bebyggelsekaraktär, med bebyggelse
från olika tidsepoker med viktiga inslag av park, vatten
och natur.
Vaxön är i stor utsträckning detaljplanerad, med
undantag för Eriksö friluftsområde i väst. På Vaxön
finns idag fyra skolor och elva förskolor, inklusive
Campus Vaxholm som även är ett centrum för
utbildning, kultur och idrott.
Stadskärnan är kulturhistoriskt intressant, med smala
gator, militärhistoriska lämningar, närhet till vattnet och
inslag av natur. Bostadsbebyggelsen består av lägenheter, radhus och villor. I många av flerfamiljshusen
finns verksamheter på bottenvåningen. Blandningen av
bostäder, verksamheter och offentliga rum skapar en
levande stadsmiljö som är attraktiv för både invånare
och besökare.
Övriga delar av Vaxön består främst av nyare sammanhängande bostadsbebyggelse av varierande karaktär.
Det finns ett fåtal mindre verksamheter inom dessa
områden

Näringsliv och besökare
Under sommarmånaderna har kommunen och framförallt Vaxön ett stort antal besökare och turister.
Stadskärnan är ett populärt besöksmål, främst under
sommaren. Här finns flera intressanta miljöer, bland
annat kastellet, befästningsvallarna, hotellet, kajen
med skärgårdsbåtar och gästhamnen för fritidsbåtar.
Stadskärnan är mycket attraktiv för verksamheter inom

besöksnäringen. Hela stadskärnan är en viktig del i
kommunens identitet och attraktionskraft.

arrangemang, så som till exempel skolavslutningar
och midsommarfirande.

Näringslivet på Vaxön är mer varierat än kommunen i
stort. Här finns arbetstillfällen inom handel, tillverkning,
byggverksamhet, hotell, restaurang, konsultverksam
heter och verksamheter med marin anknytning. En stor
del av arbetstillfällena är inom offentlig sektor, med
myndigheter, vård och omsorg, samt utbildning och
skola.

På Vaxöns
��������������������������������������������������������
västra del, Eriksö, finns flertalet fritidsaktiviteter och goda möjligheter till rekreation. Bland annat
finns det elljusspår, utegym, badplats, camping samt
flertalet fritidsverksamheter (roddklubb, kanotklubb,
vattenskidklubb, orienteringsklubb, trädklättring med
mera). Flera badplatser och lekplatser finns runt om
hela Vaxön.

Transportinfrastruktur
Väg 274 sträcker sig över Vaxön och utgör huvudstråket
för kommunikationer med cykel, buss och bil. Vägens
utformning och höga hastighetsbegränsningar har en
negativ påverkan på den intilliggande stadsmiljön och
oskyddade trafikanter. Kommunen ansvarar för majoriteten av vägnätet på Vaxön med ett fåtal undantag.

Natur och parker
De flesta av kommunens parker är lokaliserade på
Vaxön. Stadsparken Lägret, nära stadskärnan, har
en särskild betydelse för hela kommunen. Den stora
öppna ytan nyttjas av många och möjliggör större
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På Vaxön förekommer större sammanhängande skogsmiljöer främst i väster, på Eriksö. Skogen utgörs främst
av barrskog och har höga rekreativa värden. Det finns
även andra mindre skogsområden centralt och på södra
delen av Vaxön.

Tekniska anläggningar
Vid Blynäsviken på norra Vaxön tekniska anläggningar
som återvinningscentral, bussdepå, avloppsreningsverk
och transformatorstation. Större delen av bebyggelsen
på Vaxön ingår i det allmänna verksamhetsområdet
för vatten och avlopp, liksom i verksamhetsområde för
dagvatten.

Figur 5: Statistik Kullö.
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Kullö
Kullö ligger strax nordväst om Vaxön, och består främst
av bostadsbebyggelse och naturområden.
Ön präglas av en småskalig landskapsbild med omväxlande äldre jordbruksmark, ängsmark och hagmark,
blandskog och öppet vatten. I början på 00-talet byggdes
250 småhus med ambitionen att bilda ett ekologiskt
bebyggelseområde. På östra delen av ön finns ett nyare
flerbostadshus. Det finns idag en förskola i privat regi på
centrala Kullö. Väster om bebyggelsen finns kolonilotter
och även en obebyggd tomt planlagd som fritidslokal.
Väg 274 går över Kullö, och parallellt intill vägen ligger
del av det utpekade regionala cykelstråket.
En stor del av Kullö är naturreservat. Skogsmiljöerna på
Kullö har generellt höga naturvärden och är även av stor
betydelse för spridningssambandet mellan Bogesund
och Resarö.
Det kommunala vatten- och avloppsnätet för spillvatten är utbyggt till alla bebyggda fastigheter på ön där
majoriteten är anslutna till ett lokalt reningsverk, medan
flerbostadshusen på östra Kullö är anslutna till det kommunala nätet. Värmeverket som ligger på ön försörjer
stora delar av Vaxöns bebyggelse med fjärrvärme.
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Figur 6: Statistik Resarö.
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Resarö
Resarö är kommunens största ö belägen i kommunens
nordvästra del. Ön består främst av natur och sammanhängande bostadsbebyggelse.
Största delen av Resarös bebyggelse är detaljplane
lagda. Öns bebyggelse består främst av fristående
villor, varav många har omvandlats från fritidshus till
permanenta bostäder eller byggts på avstyckad mark.
Tomterna på ön är generellt sett stora. Inom Ytterby
finns även flera radhusområden. Ön har idag en skola
F-6 och fyra förskolor.
Mitt på Resarö finns en centrumbildning som har mycket
goda förutsättningar att utvecklas till en än mer attraktiv
mötesplats för öns invånare. Här finns idag skola, kapell,
livsmedelsbutik, pizzeria, postutlämning, verksamheter med god tillgänglighet till kollektivtrafik och annan
infrastruktur.

Ytterby b på östra Resarö är en plats där flera grund
ämnen upptäckts och identifierats genom åren, med
stor betydelse för utveckling av svensk kemisk forskning
under 1800-talet. Gruvan har genom sin unika historia,
potential att utvecklas som besöksmål. För en framtida
utvecklig som besöksmål behöver placering, tillgänglighet, kulturmiljö och naturvärden studeras vidare. Idag
är platsen belägen i ett bostadsområde med omkring
liggande natur.
Vid Engarn finns en viktig bytespunkt för kollektivtrafik.
En ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats samt
förbättring av bussvändslingan är nära förestående och
kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
På Resarö finns det ett stort sammanhängande barrskogsbevuxet område, Killingen, som är ett natur
område med goda förutsättningar för friluftsliv och
rekreation, och är av stor betydelse för många
närboende, men även besökare.
Stora delar av bebyggelsen på norra, östra och södra
Resarö ingår i verksamhetsområdet för kommunalt
vatten och spillvatten. En mindre del av bebyggelsen
ingår i det allmänna verksamhetsområdet för dag
vattenhantering.
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Figur 7: Statistik Bogesund.
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Bogesund
Bogesund är e�����������������������������������������
n halvö som utgör en stor andel av kommunens markområde. Den ligger i kommunens västra
del, och angränsar till Österåkers kommun. Bogesund
består främst av skog och naturområden, och de flesta
boende finns inom halvön Karlsudd i den sydöstra delen.
På Bogesund finns kulturmiljövärden i så väl landskap
som bebyggelse som berättar om både om jordbruk,
högreståndsmiljöer och sommarvistelse. Det finns ett
flertal fornminnen inom Bogesundslandet som vittnar
om att människor har bott och verkat i området under
lång tid.
På Bogesundslandet lockar vandrings- och cykellederna
många besökare, liksom campingplatserna och golf
banan samt Bogesunds slott.
Inom Norra Bogesund finns en gård med hästhållning
(Nibble), en kursgård samt viss annan verksamhet.
Tenö varv är ett varv med flertalet anställda.
Bogesundsvägen utgör huvudvägen genom Bogesundslandet med Trafikverket som huvudman.
Större delen av Bogesundslandet omfattas av ett naturreservat, vars gränser till stora delar sammanfaller
med riksintresset för friluftsliv. Naturen är varierad
med blandad barrskog, hällmarker, sjöar, ädellövskog
och öppna odlingslandskap.
Hela Karlsudd ingår i verksamhetsområdet för vatten
och spillvatten. Karlsudd försörjs med dricksvatten via
en sjöledning från södra delen av Vaxön men har ett eget
lokalt avloppsreningsverk. Övriga Bogesund ingår inte i
verksamhetsområden.
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Figur 8: Statistik Edholma och Stegesund.
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Stegesundsöarna och Edholma
Stegesundsöarna och Edholma är lokaliserade i
Vaxholms nordöstra del, och är till stor del bebyggda
med fritidshus. Övrig mark förutom tomter ägs och
sköts samfällt.
På Stegesundsöarna finns en välbevarad miljö med
sommarvillabebyggelse från i huvudsak de två första årtiondena på 1900-talet. Bebyggelsen exploaterades och
planerades efter villastadsmönster. Stegesundsöarna
omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.
Biltrafik är inte tillåten på Edholma eller Stegesundöarna. Bryggorna Vikingsborg, Stegesund och Edholma
trafikeras, året runt, av den regionala skärgårdstrafiken.
På Stegesund finns två mindre områden med kommunalt vatten och avlopp. På öns västra del, Vikingsborg, är
några få fastigheter anslutna till ett kommunalt minireningsverk och på Stegesund är 16 fastigheter anslutna
via en allmän pumpstation från vilken spillvattnet leds
vidare till Blynäs avloppsreningsverk.
För Edholmas 100 fastigheter finns det ett vatten- och
spillvattennät i samfälld regi som via sjöledningar
ansluter till den allmänna VA-anläggningen på Vaxön.
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Figur 9: Statistik Rindö och Skarpö.
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Rindö och Skarpö
Rindö och Skarpö ligger i kommunens östra del. Rindö
ansluts till Vaxön och Värmdö via allmän vägfärja.
Skarpö ansluts till Rindö via en bro.
Både Rindö och Skarpö har en stor andel fritidshus, som
till stor del befinner sig i en omvandlingsfas. Det finns
idag en förskola och en F-6 skola på Rindö.
Bebyggelsens karaktär varierar stort inom Rindö,
allt från äldre bystrukturer och militär bebyggelse till
fritidshus från 1960-talet till nyare permanentbostäder.
På Skarpö består mycket av bebyggelsen av stora
sommarvillor där många av husen är möjliga att bo
permanent i. Bebyggelsen på öns västra och södra
delar är detaljplanelagd och har kommunalt VA. De
östra delarna har mer av landsbygdskaraktär.

Längst österut på Skarpö finns en kursgård med
konferensverksamhet. Både inom västra och östra
Rindö finns flertalet företag med arbetsplatser.
Besöksnäringen är främst knuten till Oskar-Fredriksborg (flera restauranger, gästhamn och kulturhistoria)
samt Rindö redutt och restaurang vid färjeläget inom
västra Rindö. Mitt på ön finns en livsmedelsbutik.
Inom västra Rindö finns idag verksamheter med specifika kompetensbehov inom marina näringar. Även inom
Oskar-Fredriksborg finns ett antal verksamheter av
olika slag, inte nödvändigtvis störande för omgivningen.
Väg 274 sträcker sig över Rindö. Ön trafikeras av vägfärjor vid både Rindö smedja och Oskar-Fredriksborg. Den
äldre Rindövägen sträcker sig från Rindö torg till Rindö
hamn. En gång- och cykelväg sträcker sig längsmed väg
274 från Rindö smedja fram till Rindö torg.

Stora delar av Rindö och Skarpö utgörs av hällmarkstallskog, blandskog och barrskog. Förekomsten av lövskog
och framförallt ädellövskog är högre på Rindös södra
och östra sida respektive Skarpös östra sida.
Delar av bebyggelsen på Rindö och Skarpö ingår idag i
det allmänna VA-verksamhetsområdet. Utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp för befintliga fritidshusområden finns med i VA-planen.
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Figur 10: Statistik Tynningö.
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På Tynningö finns en rik uppsättning av sommarvillor
uppförda 1870–1920 i välexponerade lägen på klippor
och tomter utmed vattnet. Hit kom den burgna stadsbefolkningen med ångbåt under sommaren för att
slippa undan stadens smuts och mörker.
De mindre fritidshusen byggda under 1900-talet visar
att en större andel av befolkningen fick semester och
bättre ekonomiska förutsättningar. Båda dessa
fenomen är rikt representerade på Tynningö och
speglar stora genomgripande samhällsprocesser.
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Tynningö
Tynningö är en av kommunens större öar, lokaliserad i
kommunens sydöstra del.
Tynningös stränder är i hög utsträckning ianspråktagna
av bebyggelse. Enligt riksintresset för kust- och skärgårdsområdet bör ingen mer bebyggelse tillkomma.
De norra delarna av Tynningö berörs av riksintresset
för kulturmiljö som skildrar Stockholms inlopp och är
en del i att spegla skärgårdens historiska utveckling.
Bebyggelsens karaktär på Tynningö varierar stort.
På Norra Tynningö lever arvet kvar från 1800-talets
grosshandlarvillor med väl tilltagna, öppna och/eller
skogsbeklädda tomter med överblick över farlederna.
Bebyggelsen vid sjöarna är mindre, enklare och är
ofta inbäddade i växtlighet.
Huvuddelen av de områden på Tynningö som omfattas
av detaljplaner, reglerar fastigheternas storlek, byggrätt
och anger generellt att inga avstyckningar som
skapar nya fastigheter under 3000 m2 får ske.

möjlig att nå från Tynningö med cykel. Vägarna på ön
är smala med mötesfickor som underlättar möten.

Tynningö har en aktiv företags- och föreningskultur
vilket har skapat många lokala föreningar och sällskap
som idag sköter stora delar av ön genom samfälligheter,
vägföreningar och liknande. Föreningarna är aktiva
i olika frågor från bland annat sociala aktiviteter till
skogsplaner. Inom det lokala näringslivet står varven
ut som en särskilt viktig näringsgren.

De dominerande skogstyperna på Tynningö är häll
markstallskog och lövskog men även blandskog och
övrig barrskog förekommer. Det finns ett viktigt spridningssamband som sträcker sig från ön centrala delar
i sydöstlig riktning.

Det finns ett antal marina verksamheter på Tynningö;
Malmqvist Sjöservice vid Hemviken på östra sidan av ön,
Tynningö Båtvarv på norra sidan av ön, samt Ormuddens
båtklubb vid Stinagrundet på sydvästra sidan av ön.
Tynningö nås med allmän vägfärja på östra delen av
ön och med reguljär båttrafik från norra delen av ön.
Möjlighet att ta med cykeln på båtarna gör att Vaxön är
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Tynningö har idag uteslutande enskild vatten- och
avloppsförsörjning.

Figur 11: Statistik Ramsö och Skogsön.
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består främst av fritidshus i form av
sportstugor som tillkommit under
1930-, 40- och 50-talen.
På Ramsö finns även en del äldre bebyggelse
från 1700-talet och framåt.

92 %

fritidshus

Ramsö och
Skogsön
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Ramsö och Skogsön
Ramsö och Skogsön består främst av fritidshus, med
en mindre andel fastboende. Delar av bebyggelsen är
reglerad i detaljplaner.
Båda öarna nås med reguljär båttrafik och biltrafik
är inte tillåten. Ramsö och Skogsön har uteslutande
enskild vatten- och avloppshantering.

Stora Ekholmen, Vasholmen,
Granholmen, Edlunda med flera
På Granholmen och Edlunda bor ett fåtal personer
permanent. Det finns även ytterligare mindre öar inom
kommunen där det finns enstaka permanentboende.
På dessa öar finns cirka 25 personer folkbokförda
på de knappt 150 adresserna.
På öarna finns exempel på kulturhistoriskt intressant
bebyggelse. På Stora Ekholmen pågår en större
upprustning av befintliga hus och omgivande mark.

Vägar och bryggor på de olika öarna har enskilt huvudmannaskap, och transport med egen båt eller Waxholmsbolaget är nödvändig. Biltrafik är inte tillåten.
Flera av Vaxholms stads mindre öa��������������������
r har en hög förekomst av äldre skog och ädellövträd med höga natur
värden.
Dessa öar har uteslutande enskild vatten- och avloppshantering, och det finns inga planer att bygga ut kommunalt VA till öarna i nuvarande VA-plan.
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Utgångspunkter
och uppdrag
Måldokument och underlag

Vid planläggning och i andra ärenden enligt miljöbalken ska
miljökvalitetsnormer som är bestämmelser om kvaliteten på
miljön följas.

Översiktsplanen har tagits fram med hänsyn tagen till övergripande planeringsdokument som är framtagna av andra, som
staten, regionen etcetera

Luft
Miljökvalitetsnormerna för luft syftar till att skydda människors
hälsa och miljön samt att uppfylla de krav som ställs genom
Sveriges medlemskap i EU. Gränsvärden för luftkvalitet sätts
upp av Naturvårdsverket.

Agenda 2030 och de Globala målen
År 2015 lanserade FN Agenda 2030 och de globala målen.
De utgör en målbild för ett hållbart globalt samhälle som alla
länder ska sträva efter att uppfylla till år 2030 med syftet:

Enligt LVF, Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, över
skrids inga av de uppsatta normerna för luft i Vaxholms stad.
Gränsvärdena syftar till att ange ett tak för att undvika en
oacceptabel nivå av luftföroreningar men ger inte det skydd
som behövs för en god livsmiljö.

Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter
och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa.
Att lösa klimatkrisen.
Till agendan har 17 globala hållbarhetsmål tagits fram. De
innefattar de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling. Till skillnad från FN:s tidigare
målprogram som var fokuserade på utvecklingsländer, så är
Agenda 2030 tänkt att vara relevant för alla världens länder.
Framsteg mot målen mäts av 169 indikatorer. Agenda 2030
ska vara ett verktyg för att skapa en gemensam riktning för
hållbarhetsarbetet bland offentliga och privata aktörer, civilsamhället och individer.

Framtida planering, aktiviteter och markanvändning i Vaxholm
påverka luftkvaliteten även i närliggande kommuner. Vid planering av bebyggelse strävar därför kommunen efter att minimera
transportbehoven, prioritera gång- och cykeltrafikanter och skapa underlag för en god kollektivtrafikförsörjning. Vid planering av
miljöer där barn kommer att vistas stadigvarande ska nivåer som
anges inom miljökvalitetsmålet Frisk luft i första hand användas.

Vatten
Miljökvalitetsnormerna för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vatten
drag och kustvatten) och grundvatten. Införandet av normerna
grundar sig i EU:s Ramdirektiv för vatten (direktiv 2000/60/EG)
som ska säkra en god vattenkvalitet i europeiska vatten. För att
uppnå miljökvalitetsnormer tar Sveriges vattenmyndigheter vart
sjätte år fram förvaltningsplan, åtgärdsprogram och övervakningsprogram. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter
och kommuner och anger vad som behöver genomföras under

Miljökvalitetsnormer
När miljöbalken trädde i kraft år 1999 infördes miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller. Miljökvalitetsnormerna utgår
från hur mycket människor och natur kan utsättas för utan att
ta alltför stor skada och anger en lägsta godtagbar status som
ska uppnås vid en viss tidpunkt.
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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

Endast en vattenförekomst uppnår god ekologisk status,
tio uppnår måttlig status och resterande tre har en
otillfredsställande status. Påverkanskällor som bidragit
till en sämre status än god är bland andra miljögifter,
näringsämnen, påverkan från diffusa utsläppskällor
och försämringar av den ekologiska konnektiviteten i
kustzonen.

Buller
Syftet med miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller
är att försäkra att bullret inte medför skadliga effekter
på människors hälsa.
Normerna omfattar främst större kommuner med fler
än 100 000 invånare, men även i kommuner med färre
än 100 000 invånare ska kommunen sträva efter att
begränsa buller, vilket styrs av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn
och prövning. Små och medelstora kommuner kan dock
delvis omfattas av bullernormer i de delar som störs av
buller från större vägar, större järnvägar samt större
civila flygplatser.
Vid planering och byggande ska de nationella riktvärdena för maximalt och ekvivalent buller tillämpas.

Nationella mål och underlag
I översiktsplanen ska det framgå hur den fysiska planeringen tar hänsyn till och samordnar relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse
för en hållbar utveckling inom kommunen. nationella
mål är ofta baserade på EU-direktiv där varje land har
ett uppdrag att redovisa hur man tänker verka för att
uppnå målen. I arbetet med översiktsplanen har ett
urval gjorts med de mest relevanta nationella mål
som kommunen avser att arbeta med.

Transportpolitiska mål

Nationella mål för kulturmiljöarbetet

Transportpolitiken i Sverige har ett övergripande mål,
samt ett hänsynsmål och ett funktionsmål. Det över
gripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig transportförsörjning för
medborgare och näringslivet. Funktionsmålet syftar till
att transportsystemet ska utvecklas för att vara tillgängligt och jämställt. Hänsynsmålet i sin tur syftar till att
transportsystemet ska utvecklas för att vara trafiksäkert
och bidra till att förbättra miljön och människors hälsa.

Sedan 2014 gäller nya nationella kulturmiljömål.
Regering och riksdag har uttalat att de även ska kunna
vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och
kommunal nivå. Det innebär att målen kan fungera
som vägvisare även för den regionala politikens prioriteringar. Riksantikvarieämbetet har en uppgift att sprida
kännedom om målen till andra aktörer.

Sveriges miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16
miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar
stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges
miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.
I Stockholms län är det främst följande miljökvalitetsmål
som prioriterats för insatser:
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt växt- och djurliv
Frisk luft
Giftfri miljö
God bebyggd miljö
Ingen övergödning

Målen följs upp av indikatorer som baseras på statistik,
provtagningar och undersökningar. För att nå målen har
länsstyrelsen tagit fram regionala åtgärdsprogram som
kan användas i strategiskt arbete på kommunal nivå.
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• Ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av
landskapet som innebär att kulturmiljön
tas till vara i samhällsutvecklingen.

Regionala mål och underlag
För att uppnå nationella mål har det inom Stockholm tagits fram flera regionala planer och program som kommunen behöver förhålla sig till. Nedan följer ett urval av
de planer och program som Vaxholm valt att prioritera.

Trafikförsörjningsprogrammet
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehåller
långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken och
ska bidra till den gemensamma visionen i RUFS. Målen
har utformats utifrån de transportpolitiska målen samt
de mål som är fastställda i RUFS 2050. Programmet
omfattar alla trafikslag inom kollektivtrafiken, upphandlad som kommersiell, och även taxi som kan utföra viss
linje- och anropstyrdtrafik. En stor och viktig utmaning
för regionen är att få fler att åka med kollektivtrafiken
istället för egen bil, och detta kräver god samverkan
mellan myndigheter och kommuner.

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.

UNDERLAG

Underlagen i handlingsplanen är anpassade för att
kunna användas i fysisk planering enligt plan- och bygglagen, i infrastrukturplaneringen samt vid prövningar
enligt miljöbalken. Handlingsplanen är utformad för att
kunna bidra till en lämplig inriktning och för en bättre
hantering av landskapsekologiska samband och kumulativa effekter i processen för framtagande av miljö
konsekvensbeskrivningar.
De primära målgrupperna för förslagen i handlingsplanen är kommunala planerare, skogs- och lantbrukets
aktörer samt den statliga och kommunala naturvården.

Regional cykelplan
Den regionala cykelplanen indikerar en riktning för
cykelplaneringen i Stockholmsregionen och bidrar till
genomförandet av RUFS 2050. Målet är att cyklingen i
länet ska öka och cykelresorna ska stå för 20 procent
av alla resor till 2030. I den regionala cykelplanen pekas
det regionala cykelvägnätet med prioriterade stråk ut.
Den regionala cykelplanen revideras och planeras att
antas under 2021.

Näringslivs- och tillväxtstrategi
Under 2020 pågår arbetet med att ta fram ny Näringslivs- och tillväxtstrategi vilken kommer att bidra till
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin
Arbetet syftar till att ta tillvara regionens ekonomiska
styrkor, främja företagande och entreprenörskap, uppmuntra nytänkande i offentlig verksamhet och stärka
regionens internationella tillgänglighet och transporter.

Kommunens arbete med
strategisk planering
Kommunala mål och ställningstaganden
Blåplan
Vaxholms blåplan antogs 2017 som ett tematiskt
tillägg till Vaxholm 2030. Planen behandlar brett
Vaxholms vatten och lyfter intressen, hot, utvecklingsmöjligheter samt samverkan kring vattenfrågor med
grannkommuner. Blåplanens syfte är att det ska finnas
en strategi för kommunens utveckling kring havsoch vattenmiljöer men även öka kunskap och peka ut
natur- och kulturområden som ska värnas. Inte minst
ska åtgärder identifieras i förhållande till att förbättra
vattnet, så att miljökvalitetsnormerna kan uppnås.

Delregional samverkan

VA-plan
VA-planen antogs 2020 och utgår från den VA-policy som
antogs av kommunfullmäktige 2011 och omfattar hela
kommunens VA-försörjning, såväl inom som utanför
verksamhetsområden för allmänt VA. VA-planens syften
är bland annat att minska näringsbelastningen av på
kust och sjövatten, utgöra en plattform för kommunens
förvaltningsövergripande VA-planering, underlätta planering av ny bebyggelse och tydliggöra vilka åtgärder avseende VA-försörjningen som behöver. I VA-plan anges
kommunens beredskap vad gäller en klimatanpassad
och långsiktigt hållbar allmän VA-anläggning där det
finns behov och utbyggnad kan ske till en rimlig kostnad.
VA-planen underlättar även uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten.
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Gröna kilar i Vaxholm och Stockholmsregionen
Stockholms gröna kilar är större sammanhängande,
tätortsnära naturområden mellan stad och natur som
sträcker sig från den omgivande landsbygden in mot
regionens centrala delar. De gröna kilarna bildar sammanhängande grönstråk med höga natur- och kultur
värden samt attraktiva rekreationsmiljöer.
De gröna kilarna fyller en viktig funktion då de erbjuder många människor tillgång till sammanhängande
naturområden, möjlighet till variation i upplevelser och
att vandra längre sträckor i natur. Kilarna har även ett
stort värde för att bevara och utveckla naturvärden och
biologisk mångfald samt utgör viktiga spridningsvägar
för djur och växter. Tillgång till bostadsnära natur av god
kvalitet, en hälsosam miljö och ett levande kulturlandskap är viktiga resurser för att göra Stockholmsregionen
till Europas mest attraktiva storstadsregion.

UNDERLAG

• Bogesundskilen

Bogesund är en del av Bogesundskilen som delas
av Vaxholm och Österåker, samt gränsar till Täby,
Vallentuna och Lidingö. Bogesundslandet är en viktig
länk och ett samband i den regionala grönstrukturen
med en viktig funktion för friluftslivet.
Bogesundskilen utgörs av ett skärgårdspräglat skogslandskap som formats starkt Bogesunds slotts ägande
och brukande. Odlingslandskapet är småskaligt och
böljande med små inramade landskapsrum och gårdar.
Den naturtyp som har de högsta värdena inom Bogesundskilen är ädellövskogen. Ädellövträden finns oftast
i anslutning till gårdar, i strandskogarna samt i bårder
och bryn mot den öppna odlingsmarken.
Bogesundslandet har under en lång tid varit utpekat som
en plats där stadsbor kan finna ro från buller och stress.
Även idag upplevs området som tyst och lugnt, mycket
tack vare halvöns geografiska läge. Bogesundslandets
närhet till såväl centrala Stockholm som Vaxholms

stadskärna bidrar till att området är ett av kommunens
och regionens viktigaste rekreationsområden. Det är
relativt enkelt att ta sig till Bogesundslandet med kollektivtrafik via buss alternativ med pendelbåt från Nybroplan eller Ropsten.
Förutom att Bogesundslandet erbjuder en mängd
vandrings-, rid- och cykelleder löper det genom kilen en
regional led, Blå leden, som sträcker sig från Vaxholms
stadskärna till Dommarudden i Österåkers kommun.
Under sommartid lockar badplatserna i öster många
besökare och längs med den södra kusten finns flera
informella klippbad. Under hösten är Bogesundslandet
ett populärt tillhåll för svamp- och bärplockare.

• Grönkilsamverkan

Sedan 2010 bedrivs ett mellankommunalt samverkansarbete inom Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilarna
mellan Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna,
Österåker och Vaxholm i nära samarbete bland annat
med ett antal ideella organisationer och föreningar,
regionen, andra myndigheter samt universitet och
högskolor. Samverkan kring gröna kilarna bidrar till att
stärka helhetssynen och höja de rekreativa och biologiska värden i vår del av regionen. Därmed skapas en ökad
potential för naturturism och rekreation för kommunernas invånare och besökare.
Den övergripande visionen för kilsamverkan är att
kilarna ska utgöra högt värderade, välbesökta tätorts
nära naturområden som bidrar till regionens attraktiva
livsmiljö.
En viktig fråga inom kilsamverkan är arbetet med att
stärka svaga samband som utgörs av svaga partier i
regionens sammanhängande system av gröna kilar.
De ligger oftast i nära anslutning till eller mellan olika
bebyggelseområden och utgör även de en del av den
lokala grönstrukturen. I RUFS 2050 finns det inga utpekade svaga samband eller svaga partier inom kommunen. För att bibehålla Bogesundskilens funktioner
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och värden är det dock nödvändigt att stärka de svaga
sambanden till och inom angränsande kilar. Om sambanden byggs bort, bryts kilen och dess funktioner med
värden förloras.

Stockholm Nordost
Vaxholm ingår i Stockholm Nordost – ett samarbete med
kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och
Norrtälje. Stockholm Nordost är ett frivilligt, politiskt
drivet samarbete för en gemensam framtid, framgång
och framkomlighet.
Kommunerna i Stockholm Nordost har gemensamt
beslutat att lyfta en prioriterad inriktning för kommunernas infrastrukturutbyggnad och framtida utveckling för
resor och transporter.
•
•
•
•
•

Roslagsbanan till City
Roslagsbanan till Arlanda
Förbättrad framkomlighet på Norrortsleden
Förbättrad framkomlighet på E18
Stärka tvärkopplingar med
kapacitetsstark kollektivtrafik

Pågående uppdrag
Hållbarhetsstrategi
Arbete pågår med att ta fram en hållbarhetsstrategi med
utgångspunkt i Agenda 2030 som ska vara vägledande
för kommunens verksamheter.

Avfallsplan 2021 - 2030
Avfallsplanen ska bidra till EU:s mål om en cirkulär
ekonomi. Genom att återanvända och återvinna
produkter och material minskar resursförbrukning
och påverkan på miljö och klimat minskar.
Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar
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för, men även för annat avfall i den utsträckning som
kommunen kan påverka detta.
Kommunen ska se till att alla verksamheter och boende
kan sortera avfall, material och att användbara saker
ska kunna återbrukas. Det ska finnas ett aktivt arbete
för att minska nedskräpning och ett gemensamt ansvar
för att informera boende och verksamma om vad som
kan göras för att minska avfallsmängder.
Avfallsplanen har varit på samråd 2020 och ska efter
eventuella justeringar antas av kommunfullmäktige
under 2021.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Gällande riktlinjer för bostadsförsörjning för 2018–2020
sätter bland annat ett mål om att i genomsnitt 100 nya
bostäder ska tillkomma per år under perioden 2010–
2030. Nya riktlinjer ska samrådas och antas parallellt
med översiktsplaneprocessen.

Energiplan
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje
kommun ha en aktuell plan. I Vaxholm finns det en
energiplan som sträcker sig mellan 2015 till 2020. En
ny energiplan är under framtagande och beräknas att
kunna antas hösten 2021. Energiplanens övergripande
mål att öka andelen förnybart, effektivare energianvändning, minska klimatpåverkan från energisektorn samt
att trygga energiförsörjningen. Planen följer länsstyrelsen klimatbudget och innebär att Vaxholm behöver
minska utsläppen med 16 procent per år för att nå
nettonollutsläpp till 2045. Det kommer att krävas en
stor omställning och nya synsätt. Eltillgången behöver
ses som en resurs och användas till rätt saker på ett
klokt sätt.

Grönplan
Vaxholms grönplan är under framtagande och ska
utgöra ett planeringsunderlag. Syftet med planen är att
kartlägg och analysera grönstruktur ur ett natur- och
friluftslivsperspektiv. Grönplanen ska också identifiera
spridningsvägar och lyfta fram de områden som behöver beaktas i förhållande till svaga samband men även
vilka åtgärder som kan genomföras för att förbättra och
stärka den gröna infrastrukturen i kommunen samt
utveckla kvaliteter i grönområden avseende biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.
Grönplanen ska fokusera på att följa regionalt framtagna måldokument och prioriteringar som exempelvis
regional handlingsplanen för grön infrastruktur samt
miljökvalitetsmål. Grönplanen tas fram i enlighet med
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kommunens målområde livsmiljö som innebär att
hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen,
arbete sker utifrån det svenska miljömålssystemet,
alla invånare upplever en hög grad av trygghet och
alla invånare upplever en god hälsa.

Kulturmiljöprogram
Kommunen har ett uppdrag att ta fram ett kulturmiljöprogram som ska fungera som ett kunskapsunderlag
som identifierar och beskriver kulturvärdena inom
utpekade områden. Programmet kommer att vara övergripande beskriva om Vaxholms historia och gällande
regelverk mm.
För att uppnå en hållbar planerings- och byggprocesser
ska programmet efter framtagande implementeras i
förvaltningens arbete.

UNDERLAG

Förutsättningar och
allmänna intressen
Miljövård och rekreation

I detta kapitel beskrivs förutsättningarna som står till grund
för översiktsplanens ställningstaganden och utvecklings
inriktningar.

Inom kommunens gränser finns ett antal värdefulla miljöer
som behöver vårdas och skyddas på olika sätt. Här ingår både
kulturmiljöer och naturmiljöer, som skapar värde för kommunens invånare och besökare.

Jord-, berg- och vattenförhållanden
Vaxholm är en skärgårdskommun och Bogesundslandet är
den enda del av kommunen som hänger ihop med fastlandet.
Vaxholm består till stora delar av sammanhängande berg vilket
ger goda förutsättningar för grundläggning men kan innebära
ökade kostnader vid exempelvis sprängning. Mycket berg i
dagen och tunna jordtäcken innebär även att möjligheter till
infiltration och fördröjning inom vissa områden är begränsad
samt att risken för vattenbrist är särskilt stor.

Det finns ett ansvar hos det allmänna för att skydda kultur- och
naturvärden som en del i hushållning med mark och vattenområden. En del områden har så stora värden att de bedöms vara
av betydelse utifrån ett exempelvis nationellt perspektiv.
I vissa fall finns en viktig överlappning mellan natur- och
kulturvärden på en plats. Det kan röra sig om ett kulturlandskap med koppling till så väl jordbruk och kulturhistoria, som
biologisk mångfald. Det kan också röra sig om att en del av
en kulturmiljös karaktäristiska bebyggelsestruktur är starkt
påverkad av en anpassning till landskapet. I många delar har
av kommunen har exempelvis stränderna både stora naturoch kulturvärden.

Vaxholm har en varierande topografi starkt präglad av inlandsisen. Delar av kommunen är bitvis kuperad sprickdalsterräng,
ett landskap med omväxlande renspolade berg, lager av ursvallad morän och ansamlingar av sand och finsediment i flackare
områden som tidigare utgjorts av havsbotten. Markförhållandena kan ofta vara mycket varierande över små ytor.

Naturmiljövård

Inom kommunen förekommer inga större vattendrag och
enstaka mindre sjöar. På Tynningö finns den största sjön som
utgörs av en avsnörd havsvik, Maren. På Bogesundslandet
finns det mindre sjöar i form av Dammstakärret, Träsksjön och
Jordbrodammen. Det finns även ett flertal våtmarker på Bogesundslandet samt enstaka på de större öarna Rindö, Resarö,
Vaxö och Tynningö.

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.
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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.
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Skog

Vaxholms geografiska förutsättningar innebär att kommunen har ett särskilt ansvar att värna om hav och kust.
Kommunen har även en hög förekomst av äldre tallskogar och ädellövskogar vilka är utpekade som regionala
ansvarsmiljöer.

Stora delar av Stockholms län utgörs av skogsmark och
förekomsten av skogsmiljöer med höga naturvärden är
hög. Vaxholms stad har som en del av länet ett särskilt
ansvar för bland annat ek- och tallmiljöer ur ett nationellt perspektiv då förekomsten av dessa miljöer med
höga biologiska värden är särskilt stor inom kommunen.
Äldre tallar och ekar är beroende av marker med öppen
karaktär och har därmed gynnats i områden med bete
eller parkliknande skötsel som hindrats att växa igen
till sluten skog. I många områden i nära anslutning till
bebyggelse är träden över 100 år, ofta över 150 år.

Vaxholms mest värdefulla naturmiljöer utgörs främst
av den gröna kilen (Bogesundslandet), tätortsnära äldre
skog, havet och den blå strukturen samt skyddad natur.

Odlingslandskap
I begreppet odlingslandskap ingår både åkermarker,
ängs- och betesmarker samt småbiotoper. Dessa
miljöer levererar många viktiga ekosystemtjänster och
har en stor betydelse för den biologiska mångfalden.
Den snabba förändringstakten till följd av bebyggelse
utveckling och nedläggning i glesbygd och skärgård
bidrar till att den biologiska mångfalden i odlingslandskapet är starkt hotad.
Det faktum att regionen har hög befolkningstäthet innebär att de ekosystemtjänster som jordbrukslandskapet
levererar är av särskilt stor betydelse. I den nationella
livsmedelsstrategin lyfts behovet av ökad hållbar produktion av mat, och behovet av närproducerad mat kan
även komma att öka vid ett förändrat klimat.
Nästan 7 procent av Vaxholms landyta består av
jordbruksmark av varierande kvalitet och funktion. En
stor andel den marken återfinns inom Bogesundslandet.
Klassificeringen utgår från genomsnittlig produktionsförmåga och är indelad i 5 klasser. Kommunen har jordbruksmark i klasserna 1–3, där 1 motsvarar mark med
20 procent lägre normskördar än medel och 5 motsvarar
20 procent högre normskördar än medel i länet.
På Bogesund är stora delar av det historiska odlingslandskapet fortfarande i bruk. Landskapselement som
bytomter, större åkerholmar, vissa vägsträckningar
liksom delar av odlingsmarkens utbredning är likadana
som på 1700-talet. Det är även på Bogesund man finner

de största arealerna av sammanhängande odlingslandskap i kommunen. Stora delar av odlingsmarken finns
inom naturreservatet där föreskrifter till viss del hanterar hur marken ska brukas.
I övriga delar av kommunen är odlingslandskapet
mer fragmenterat och det är enbart på delar av Resarö, Kullö, Skarpö och Tynningö som ersättning från
Jordbruksverket utbetalas för mark som används för
jordbruksverksamhet. Vid Engarn på Resarö finns ett
värdefullt kulturlandskap med spår av tidigare jordbruk.
En hög förekomst av äldre ekar vittnar om att landskapet tidigare varit mer öppet och idag delvis håller på att
växa igen. I området finns även naturvärden i form av
åkerholmar, slånbärsbryn och fruktträd. På övriga öar
med ersättning förekommer det främst djurhållning och
foderproduktion. Det fortsatta brukandet av odlingslandskapet bidrar till den lantliga skärgårdskaraktären
och biologiska mångfalden. All odlingsbar mark inom
kommunen brukas inte idag och det finns därför förutsättningar för att öka andelen jordbruk i de fall övriga
faktorer för ett ekonomisk hållbart brukande uppnås.
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Förutsättningarna för bevarande av värdefulla skogsoch trädmiljöer påverkas starkt både av skogsbruket,
bebyggelseexpansion samt av mer långsamma processer som igenväxning och förändring av trädslagsfördelning. Tätortsnära skogar har en särskilt stor betydelse
för flera ekosystemtjänster, exempelvis naturupplevelser, rekreation och klimatreglering. Skogsbryn och
övergångszoner mellan skog och öppna miljöer, är även
ett exempel på en viktig livsmiljö för många växt- och
djurarter.
Skogsmark upptar drygt 63 procent av kommunens
totala landareal och majoriteten av skogsmiljöer finns på
Bogesund, i statlig ägo. Förekomsten av större sammanhängande skogsområden är relativt stor i kommunen
och nätverket av dessa sammanhängande skogsområden på öarna är viktigt att värna för att bevara spridningsmöjligheter för de arter som är knutna till skogen.
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.
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Större delen av Bogesund, Kullö och delar av södra Resarö ingår i värdetrakten för ekar (Bogesund-RoslagsKulla) som utgörs av utpekade landskapsavsnitt med
ett högt antal skyddsvärda ekar. Utpekandet innebär
att åtgärder och insatser bör prioriteras för att gynna
biologisk mångfald. Vad gäller barrskogen är de större
sammanhängande skogsområdena på Resarö, Tallholmen, Stegesund, Kullö, Vaxön, Rindö, Skarpö, Tynningö
och Skogsön utpekade som de 30 procent viktigaste
områdena för spridning av arter knutna till barrskog.
På Bogesund är de högsta naturvärdena knutna till ädellövskogarna där ek dominerar som trädslag. Det finns
även en hög förekomst av skyddsvärda barrskogsmiljöer. I ett regionalt perspektiv är förekomsten och tätheten
av värdekärnor för dessa skogstyper särskilt värdefull.
Bogesund är den del av kommunen där majoriteten
av skogsbruk bedrivs. Statens Fastighetsverk, som är
fastighetsägare, ansvarar för skogsbruket som bedrivs i

enlighet med beslut och skötselplan för naturreservatet
Bogesundslandet.
På Resarö finns det ett stort sammanhängande barrskogsbevuxet område, Killingen, som främst utgörs av
hällmarkstallskog och barrblandskog. Området är delvis
kuperat vilket skapat förutsättningar för en mängd olika
typer av biotoper. Förekomsten av lövskog är högre i den
södra och norra delen av området. Centralt på Killingen
finns en större alsumpskog men vanligast är barrskog
på berg i dagen. Skogen på södra Resarö utgörs främst
av barrskog men innehåller även ett värdefullt stråk
med ädellövskog.
Skogsmiljöerna på Kullö har generellt höga naturvärden
och även stor betydelse för spridningssambandet mellan
Bogesund och Resarö.
På Vaxön förekommer större sammanhängande skogsmiljöer främst i väster, på Eriksö. Skogen utgörs främst
av barrskog och har höga rekreativa värden. Det finns
även andra mindre skogsområden centralt och på södra
delen av Vaxön som har en viktig funktion för den gröna
infrastrukturen.
Stora delar av Rindö och Skarpö utgörs av hällmarkstallskog, blandskog och barrskog. Förekomsten av lövskog
och framförallt ädellövskog är högre på Rindös södra
och östra 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.
De dominerande skogstyperna på Tynningö är hällmarkstallskog och lövskog men även blandskog och övrig
barrskog förekommer. Andelen fuktlövskog är högre på
Tynningö än på andra öar och det finns ett viktigt spridningssamband som sträcker sig från ön centrala delar i
sydöstlig riktning.
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Flera av Vaxholms stads mindre öar har en hög förekomst av äldre skog och ädellövträd med höga naturvärden. De höga värdena är sannolikt resultatet av att
träden varit förskonade från omfattande skogsbruk och
att avverkning endast skett i enstaka fall för husbehov.

Hav och kust
Vaxholm är en kommun i Stockholms skärgård och på
så sätt en viktig del av huvudstadens identitet. Vaxholms
vattenförekomster i form av havsvikar och fjärdar har
en stor betydelse som livsmiljö för växter och djur men
även för friluftsliv och rekreation. Tillgången till vatten,
stränder och skärgård är värdefulla kvaliteter som bör
värnas. Det som är specifikt för skärgårdens natur är
den småskaliga variationen med många olika naturtyper.
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 och där tillgången
på föda är god. Det är därför ytterst viktigt att värna om
dessa miljöer och begränsa miljöpåverkan och exploatering. Även djupare vattenområden har betydelse eftersom de grunda områdena är beroende av nedbrytning
och frigöring av näringsämnen från de djupare områdena.
Idag är många havs- och kustmiljöer märkbart påverkade av fysisk påverkan, fragmentering, övergödning och
miljögifter. Kunskapen om olika typer av vattenmiljöer,
vilka arter som är knutna till vilka miljöer samt spridningsmöjligheter mellan miljöer är inte alltid tillräckligt.
För att uppnå ett effektivare arbete krävs det kartläggning, forskning och skydd av värdefulla miljöer. Arbetet
behöver bedrivas såväl nationellt som regionalt, kommunalt och lokalt samt över administrativa gränser.
I Vaxholm finns det många havsvikar varav ett flertal
är grundare än sex meter och utpekade som särskilt
skyddsvärda i länet. Grunda områden och havsvikar
är ur ett ekologiskt perspektiv mycket värdefulla,
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i synnerhet de områden som är opåverkade. Många
mjuka grundbottnar i skyddade lägen är eller har varit
utsatta för negativ miljöpåverkan vilken medfört försämrad kvalitet.
I den naturvärdesbedömningen av Vaxholms kustvatten
från 2014, som berörde stora delar av kommunen,
angavs att de högsta naturvärdena generellt finns i
kommunens västra del längs med Bogesunds kust, med
undantag för Säbyvikens södra del och Karlsuddsviken,
samt vikarna på sydöstra Resarö. De höga värdena är
till följd av hög grad av naturlighet och gott om miljöer
med viktiga ekologiska funktioner samtidigt som störning i form av mänsklig aktivitet är begränsad. Vikarna
runt Bogesund är skyddade som naturreservat medan
formellt skydd enligt blåplanen bör utredas för Killingeviken, Sandviken och Siviken.
I östra delen av kommunen är de geografiska förutsättningarna annorlunda. Stränderna är många gånger
brantare vilket naturligt medför färre ekologiska
funktioner med små och få 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 där relativt stora delar
av strandlinjen är modifierad eller påverkad av anläggningar av något slag. Naturliga miljöer är sällsynta och
naturvärdena i dessa områden är begränsade.
Av de områden som inventerats och som bedömts ha
lokala värden finns östra Resarö, området mellan södra
Resarö och Kullö, större delar av Rindösundet mellan
Rindö och Skarpö samt Furusundsviken på norra Tynningö. I dessa områden finns exploatering som påverkat
naturvärden men i flera fall finns mycket av den ekologiska funktionen kvar.
Det är inte hela kommunens kuststräcka som har
inventerats i den marina naturvärdesbedömningen
och kunskapen om övrig kuststräcka är bristfällig.

Enligt länsstyrelsens modelleringar av lämpliga lekoch uppväxtområden för fisk finns det fler områden än
ovan nämnda som behöver beaktas vid framtida fysisk
planering.

Våtmarker
Våtmarker är en skyddsvärd naturtyp som till följd av
utdikningar kraftigt minskat i antal. Våtmarker fungerar
som naturliga reningsverk och kan bidra till att minska
halterna av näringsämnen genom omvandling eller
sedimentation. De utgör även viktiga livsmiljöer för en
stor mängd arter som är beroende av tillgång och närhet
till vatten. En tredje viktig funktion är att våtmarker i
framtida klimatförändringar är en värdefull resurs som
minskar risken för såväl torka som översvämning.
I Vaxholm finns det tillgång till en eller flera våtmarker
på samtliga större öar.
Resarö och Överby våtmark på Resarö, Eriksömaren på
Vaxö samt de större våtmarkerna på Tynningö och centrala Rindö är exempel på våtmarker som fyller viktiga
funktioner och har ett stort värde för växt- och djurliv
samt friluftslivet.
På Bogesund finns det förutom i Natura 2000-området Dammstakärret med höga naturvärden även ett
geologiskt utpekat objekt av särskilt intresse i form av
Stora Blåbärsmossen som bidrar till forskningen om
landhöjningsförloppet i Stockholmstrakten.
Centralt på Tynningö finns två sötvattensjöar, marar,
och en våtmark. De två förstnämnda mararna binds idag
samman genom ett mindre sund. Tynningömararna
betraktas som särskilt skyddsvärda vattenområden och
utgör idag grundvattenmagasin för Tynningö.

Gröna bebyggelsemiljöer och närnatur
Den tätortsnära naturen med parker och grönområden
spelar en viktig roll för människors välbefinnande och
hälsa, den vardagliga kontakten med naturen samt
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utgör en del av en god bostadsmiljö. Grönytor utanför
bostaden kan fungera som utvidgade ”vardagsrum” och
på så sätt bidra till områdens attraktivitet. Parker och
grönområden levererar viktiga ekosystemtjänster som
exempelvis biologisk mångfald, klimatreglering, bullerdämpning och vattenrening.
Nästan all natur i anslutning till bebyggelse är påverkad
av människan på något sätt och bär ofta spår av tidigare
generationers nyttjande. På detta sätt kan kulturarvet
och historien utläsas i landskapet. Natur- och kultur
värden är vanligtvis starkt kopplade där brukandet av
marken kan ha bidragit till att skapa en mångfald av
arter. Även gestaltade miljöer kan hysa betydelsefull
biologisk mångfald. Gestaltade miljöer är ofta variationsrika med stora inslag av blommande och bärande
träd eller buskar och rabatter. En variation av parker,
kulturhistoriska miljöer och närheten till större grön
områden är i sig värden som bidrar till biologisk mångfald och attraktivitet för människan.
Det är främst andelen natur i förhållande till bebyggelsen samt hur naturen fördelar sig i landskapet som är
avgörande för dess betydelse för rekreation.
I Vaxholm finns det god tillgång på parker och grönområden i bra lägen. Majoriteten av Vaxholms parker är
lokaliserade på Vaxön centrala och östra del med varierande storlek och karaktär. I öst dominerar Lägret, som
erbjuder stora ytor för olika aktiviteter och som används
av närliggande skolor och förskolor. Johannesbergsparken och Batteriparken erbjuder kontakt med vattnet
och plats för umgänge.
Trots att det finns en god tillgång till större grönområden och parker i Vaxholm är det viktigt att värdet och
de mindre grönområdenas betydelse i vardagen inte
förminskas. Mindre gröna områden och korridorer
spelar en viktig roll i den gröna infrastrukturen. Om
mindre grönområden byggs bort kan följderna bli större
slitage och risk för konflikter mellan olika aktiviteter och

UNDERLAG

verksamheter när fler behöver samsas om kvarvarande
naturområden för att tillfredsställa alla behov av natur.

niska som hästar och cyklar. I RUFS 2050 är stora delar
av Bogesundslandet utpekat som ett tyst område med
en bullernivå lägre än 45 dBA. Tysta områden med höga
naturvärden, vilket är en bristvara i storstadens närhet,
medför att dessa områden är särskilt värdefulla.

Den natur som har störst betydelse för människan är
den som finns närmast bostaden. Stora delar av Vaxholms befolkning har god tillgång till parker och grönområden. Flest parker och gestaltade miljöer återfinns
på Vaxön. Karaktäristiskt för Vaxholm är även stadskärnan med de stora villornas lummiga trädgårdar som
utgör en betydande del av Vaxholms grönstruktur.

Inom Rindös centrala delar och centrala Skarpö finns
större sammanhållna naturområden med många värden
för friluftsliv. Även längs delar av stränderna, liksom i de
större öppna landskapen på de båda öarna, finns känslan av frihet och rymd. Att delar av kuststräckan inte är
bebyggd medför att tillgängligheten till stränderna är
förhållandevis god.

På övriga öar är bebyggelsen glesare och tomtstorleken
generellt större. I dessa områden utgörs grönstrukturen
av mindre och större grönområden som erbjuder möjligheter för vardaglig rekreation.
Eriksö på Vaxön, Kullö naturreservat på Kullö och Killingen på Resarö är exempel på närnatur med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation, vilket medför
att de har en stor betydelse för många närboende, men
även besökare.

Områden för friluftsliv och rekreation
Ett naturområdes värde för friluftsliv avgörs av en
mängd olika faktorers som exempelvis orördhet, mystik,
skogskänsla, artrikedom, kulturhistoria, möjlighet till
naturpedagogik, tillgång till aktiviteter samt möjligheter till service och samvaro. Andra förutsättningar som
anses nödvändiga för att främja friluftsliv är tillgång,
tillgänglighet och kvalitet.
God tillgång till natur är en identitetsskapande faktor
som kan användas i marknadsföringssyfte för att locka
nya invånare och besökare till kommunen. Trots att
tillgången till naturområden är god kan tillgängligheten
vara en begränsande faktor. Tillgängligheten till områden för friluftsliv och rekreation kan påverkas av olika
barriärer, exempelvis vägar och bebyggelse eller brist
på kollektivtrafik, stigar, toaletter eller andra faciliteter.
En annan barriär är upplevelsen av hur tillgängligt ett
område är och om tillträdet till platsen är säkrat. För att

ett område ska uppfattas som lockande att besöka krävs
det att besökare känner sig välkomna och att området
marknadsförs som tillgängligt. Ett naturområde med
hög kvalitet har även bättre förutsättningar att attrahera
flera målgrupper och erbjuda många olika upplevelsevärden.
I Vaxholm är skärgårdsmiljön en viktig del av kommunens karaktär och attraktivitet. Skärgården erbjuder ett
unikt frilufts- och rekreationsområde med god tillgång
till naturmiljöer och säsongsvariationer. Tillgången på
och närheten till kust och vatten innebär ett ansvar att
särskilt värna om stränder och vattenmiljöer.
Bogesundskilen erbjuder många av regionens invånare tillgång till ett större grönområde med varierande
natur, god möjlighet till rekreation där man kan njuta
av tystnad och naturupplevelser. Bogesundskilen hyser
även stora värden för den regionala gröna infrastruk
turen och den biologiska mångfalden. På Bogesund finns
goda möjligheter till ett rörligt friluftsliv året om och
anläggningar för bland annat bad, camping och golf. Det
finns ett utvecklat nät av stigar och leder för såväl män98

Centralt på Tynningö finns det ett större samman
hängande naturområde längs med stora delar av ön.
Delar av naturområdet utgörs av samfälld mark och
är tillgängliggjort med vandringsleder, utsiktsplatser
och badplatser med ett stort värde för både natur och
friluftsliv. Mararna i mitten av Tynningö används under
sommarmånaderna bland annat som badplats och under
vintrarna för skridskoåkning. Till havet är tillgängligheten sämre och vid kustområdet råder det ofta konkurrens med andra aktiviteter som bryggor eller plats för
upptagning av båtar.
Närmare tätorten, på Resarö och Vaxön, utgör Killingen
respektive Eriksö värdefulla områden för friluftsliv och
rekreation. Här finns bland annat stigar och leder,
elljuspår, utomhusgym, badplats, skypark, lärmiljöer
samt goda möjligheter till närrekreation.

Skyddade områden
Skyddad natur är en viktig tillgång i den gröna infra
strukturen. Skyddet verkar som en garanti för att
naturområden kommer att finnas kvar i framtiden med
bibehållen kvalitet och utbud av naturupplevelser.
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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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Täby och Österåkers kommun. Syftet med fågelskyddsområdet är att skydda störningskänsligt djurliv under
häckningstid och tillträdesförbud råder mellan 1 april
och 31 juli. Råholmen har ett rikt fågelliv med ett relativt
stort antal häckande arter.

• Artskydd

Förutom skydd av utpekade områden eller naturobjekt
finns det även skydd av enskilda arter enligt artskyddsförordningen (2007:845). Alla växt- och djurarter som
är betecknade med bokstaven N eller n i förordningens
bilaga 1, samt alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och
vilda fåglar är fridlysta.
Syftet med fridlysning är att skydda enskilda arter som
riskerar att försvinna, utsättas för plundring eller som
behöver skyddas för att uppfylla internationella åtaganden.
I Vaxholms finns det ett flertal fridlysta växt- och djurarter som särskilt beaktas vid planering, exempelvis
fladdermöss och fåglar. Åtgärder som bedöms avsiktligt
störa eller inverka på fridlysta arters fortplantnings
miljöer och viloplatser undviks.

Övrigt
Naturmiljövärden kan finnas i många olika former varav
en del inte är direkt synliga för ögat. Vad som finns i
berggrunden kan i en del fall ha en stor påverkan på den
biologiska mångfalden samtidigt som byggda miljöer
kan ersätta eller komplettera naturliga livsmiljöer för
en mängd arter.
I Vaxholm finns det flera geologiskt intressanta miljöer
förutom Ytterby gruva som är världskänd för upptäckten av flera nya grundämnen för drygt 200 år sedan. På
Skarpös södra sida, vid Skarpöby, finns det ett mineralogiskt intressant objekt i form av ett tidigare stenbrott
för ren fältspat och kvarts. Speciellt för denna plats är

mineralernas sammanväxning. Ådalen på Bogesund är
utpekat som ett geologiskt särskilt värdefullt objekt tack
vare berggrundens variationsrika sammansättning på
platsen. En annan intressant plats är Lilla Rönnholmen,
öster om Resarö, som förutom bedömts ha särskilt
högt naturvärde på grund av sin speciella natur även
är intressant ur ett geologiskt perspektiv då det finns
ett tidigare fältspatsbrott med förekomst av sällsynta
mineraler.
Värdefulla naturmiljövärden i form av byggnader är
bland annat fästningsgångarna i Oscar Fredriksborg på
Rindö samt andra militära lämningar i form av batterier och bergrum utgör viktiga övervintringsplatser för
många fladdermöss. Äldre hus och ekonomibyggnader
är ofta populära boplatser för fåglar samtidigt som
många arter finner sin föda i de skadedjur som lever i
anslutning till bebyggelse.

Kulturarv och kulturmiljöer

Kulturmiljövård
I Vaxholm finns många värdefulla kulturmiljöer som
berättar en historia såväl nationella som lokala angelägenheter. Här finns många välbevarade och spektakulära miljöer som vittnar om Vaxholm historiska
nyckelposition i försvaret av Stockholm och Sverige ända
sedan 1400-talet. En annan stark markör för Vaxholm är
den sommarnöjeskultur som startade och utvecklades
under mitten av 1800-talet och framåt i skärgården runt
Stockholm.
I stadskärnan finns en ursprunglig kvartersstruktur med
stor andel äldre bebyggelse med tydlig skärgårds- och
kustkaraktär. Dessa företeelser är en stark och tydlig
del av Vaxholms identitet och historia och därför viktiga att beakta i samhällsplaneringen. Dessa unika och
kulturhistoriskt värdefulla miljöer med fästningar, sommarnöjen och äldre skärgårdsbebyggelse gör Vaxholm
till en attraktiv stad att besöka, bo och verka i.
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Så här beskriver Riksantikvarieämbetet några centrala
begrepp inom kulturmiljövården1:
Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck
(spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick,
kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. Oavsett om det
skrivs i obestämd eller bestämd form – kulturarv eller
kulturarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv.
Ibland kan begreppet preciseras för att belysa särskilda
delar av samhällsutvecklingen, t.ex. det biologiska
kulturarvet, det industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv.
Kulturmiljöer avser hela den av människor påverkade
miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av
olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kul1
Riksantikvarieämbetet (2020) Definition av kulturarv och kulturmiljö,
https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-kulturarv-och-kulturmiljo/,
2021-02-19
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turmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en
enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större
landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra
sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden
såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap.
Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska
innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett
område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.
Kulturvärde är en samlande benämning för vad som
i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. Begreppet
kulturmiljö omfattar hela den av människan påverkade
fysiska miljön. Detta betyder inte att allt i kulturmiljön
har så höga kulturvärden att de måste bevaras. Kulturvärden kan i varierande grad tillskrivas enskilda byggnader, anläggningar och lämningar såväl som hela miljöer
och stora landskapsavsnitt.

Skydd för kulturmiljöer
Det finns en skyldighet att bevara byggnader och miljöer
med kulturvärden. Den offentliga kulturmiljövården
styrs framförallt av fyra lagar,
•
•
•
•

kulturmiljölagen,
miljöbalken,
plan- och bygglagen
samt skogsvårdslagen

Ibland regleras skyddet med hjälp en bestämmelse
eller annan specifik reglering, men en del miljöers skydd
är helt och hållet baserat på dess egenskaper. Många
områden och byggnader i Vaxholm saknar idag skydd,
men har bevarandevärden utifrån gällande lagar. En
grund för den lokala kulturmiljövården är att det finns en
helhetssyn på hur kultur och kulturlandskapet kommit
till och förändrats. Inte bara det enskilda objektet är
kulturhistoriskt skyddsvärda, utan hela kulturmiljön i
vilket det ingår.

En introduktion till Vaxholms militärhistoria
Många av kulturmiljövård I och kring Vaxholm finns ett
antal fort, skansar, batterier (en grupp kanoner) och
andra befästningar kvar från 1500 – 1800-talet som vittnar om områdets försvarsstrategiska betydelse ända in
på 1900-talet. Under åren 1914 och 1925 fanns huvudbefästningslinjen i Stockholms skärgård i Vaxholm och
sträckte sig från Värmdö i öst över Rindö, Vaxön, Edholma till Lillskär i väst. Från Gustav Vasas tid och ända
fram till 1980-talets ubåtskränkningar var Vaxholms
fästning en del av det svenska försvaret. Stockholm
skyddades väl av sin skärgård, men det fanns tre infartsleder vid Vaxholm där en fientlig flotta kunde tränga in.
Genom att på 1500-talet börja spärra Oxdjupet och Pålsundet med sten tvingades all sjötrafik att ta den trånga
leden förbi Vaxholms kastell. Vaxholm blev platsen där
den danske kungen, Kristian IV, år 1612 hindrades att
med sina trupper tränga in till Stockholm och erövra
staden och landet – Vaxholm blev Stockholms lås.

Figur 13: Illustration över de ibland överlappade
men oftast kompletterande och åtskilda
perspektiven på kulturvärden.

Riksintresset för kulturmiljö

Byggnadsminnen

Uttryck för riksintresset för kulturmiljö kan kortfattat
beskrivas som den brokiga skärgårdsmiljö som finns
idag med en blandad struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och bebyggelsegrupper som speglar skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser, sjöfart och varuleveranser till Stockholm samt områdets militära historia.
Riksintressets särprägel kan tolkas som samspelet
mellan dels skärgårdsbefolkningens vardagsmiljö, dels
den vackra farleden in till Stockholm samt den militära
närvaron för att skydda inloppet till huvudstaden. Upp
levelsen av militär närvaro är central och tillägg ska
göras med respekt för befintlig miljö.

Kulturhistoriska

Estetiska

Sociala

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och
hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även
kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas
som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.
Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren,
som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar
som är skyddade och som behöver tillstånd
för att ändras.2

Riksintresset för kulturmiljö beskrivs i högre detaljeringsgrad i avsnittet om Riksintressen och andra värden
enligt miljöbalken.
Länsstyrelsen Stockholms (2021-02-19) Byggnadsminnen,
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/kulturmiljo/
byggnadsminnen.html
2
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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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Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som
regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av
dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet 3.
För båda kategorier av byggnadsminnen gäller urvalskriteriet synnerligen högt kulturhistoriskt värde. En
viktig skillnad dem emellan är vilken myndigheten
som ansvarar för tillsynen.
De byggnadsminnen som finns i Vaxholm berättar både
om den långa militära närvaron, om adeln, skärgårdens
jordbruk och försörjning av livsmedel, konstnärer och
sommarnöjesbebyggelse.

• Enskilda byggnadsminnen

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde
kan skyddas som byggnadsminne. Det kan gälla såväl
bostadshus som industrianläggningar, parker och broar.
Tillsynsansvaret för dessa byggnadsminnen ligger hos
Länsstyrelsen.
Det finns fyra enskilda byggnadsminnen i kommunen.

• Edholma kvarn
På Edholma finns ett enskilt byggnadsminne, Edholma
kvarn. Stolpkvarnen är en av de äldsta av de fåtaligt
bevarade i sitt slag i Stockholms skärgård.

• Löwenströmska trädgården
På Vaxön finns två enskilda byggnadsminnen. Löwenströmska Trädgården är en unik representant för de
stadsträdgårdar som i äldre tider funnits inne i städerna.
Här har bedrivits odling sedan mitten av 1700-talet.

• Villa Akleja
Villa Akleja ligger i ett område med några av Vaxholms
största sommarvillor. Den äldsta delen utgörs av en trävilla från 1870-talet. År 1901 köptes villan av konstnären
J A G Acke.

• Villa Ottarsberg
Villa Ottarsberg ligger på Edlunda/Östra Granholmen
intill ångbåtsleden Stockholm - Vaxholm och uppfördes
av Johan Adolf Ottar Nyholm, bland annat skulptör och
arkitekt. Den vinkelbyggda villan uppfördes troligten
1884 och är en av de äldsta och i sitt ursprungliga skick
bäst bibehållna villorna från tiden före sekelskiftet i
Stockholms innerskärgård.

• Statliga byggnadsminnen

Skyddet för statens byggnader i byggnadsminnesklass
regleras med förordningen (2013:558) om statliga
byggnadsminnen. Byggnader, trädgårdar, parker, andra
anläggningar eller bebyggelseområden som förvaltas av statliga myndigheter kan förklaras för statliga
byggnadsminnen. Statliga bolag och affärsverk som till
exempel Akademiska hus och Vattenfall omfattas inte av
förordningen (2013:558). För statliga byggnadsminnen
ligger tillsynsansvaret hos Riksantikvarieämbetet.
Det finns fyra statliga byggnadsminnen i Vaxholm
och de förvaltas av Statens fastighetsverk.

• Bogesunds slott
Per Brahe d.y. (den yngre) lät i slutet av 1640-talet
uppföra Bogesunds slott som ett kubiskt stenhus med
takaltan. Slottet har byggts om och till ett flertal gånger
under åren.

• Oscar-Fredriksborgs fästning
Länsstyrelsen Stockholms (2021-02-19) Byggnadsminnen,
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/kulturmiljo/
byggnadsminnen.html
3

På Rindö finns två byggnadsminnen: Oscar-Fredriksborgs fästning och Rindö redutt. Oscar-Fredriksborgs
fästning har utgjort en del av det fasta försvaret av rikets
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huvudstad. Den ingår i en serie av äldre befästningar,
som kan sägas börja med uppförandet av Fredriksborgs
tornbefästning 1726-33 och vars uppgift var att vid den
smala passagen vid Oxdjupet hindra fientliga anfall från
sjön mot Stockholm. Fästningen har ett betydande dokumentvärde. Dess olika delar illustrerar försvarstekniska
anläggningar och konstruktioner.

• Rindö redutt
Rindö redutt byggdes 1858-64 för att tillsammans
med Vaxholms kastell och Vaxö batteri försvara
Vaxholmssunden i inloppet via Kodjupet och Norra
Vaxholmsfjärden. Genom sin höga placering på
Rindös norra udde kunde kanoner från redutten
behärska sektorn i norr och nordost bättre än de
på kastellet. Redutten är genom sin definition ett
slutet och självständigt försvarsverk.

• Vaxholms kastell
På Vaxön finns ett statligt byggnadsminne: Vaxholms
kastell. Anläggningen byggdes under åren 1833-63. När
fästningen stod färdig hade artilleriet utvecklats så att
fästningen redan från början betraktades som föråldrad.
Den har under tidernas förlopp haft olika benämningar
såsom Vaxholms fästning, Vaxholms fort och sedan
1920 Vaxholms kastell.

Kyrkliga kulturminnen
Merparten av Sveriges kyrkor omfattas av skydd enligt
4 kapitlet i kulturminneslagen.
Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är
uppförda för Svenska kyrkan före 1940 får inte ändras
på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen.
Det gäller även vissa nyare kyrkor, kyrkotomter och
begravningsplatser som är skyddade genom ett
särskilt beslut. För byggnader som står på skyddade
kyrkotomter eller begravningsplatser krävs tillstånd för
ändringar oavsett byggnadens ålder.
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Tillståndsplikt kan även gälla för vissa kyrkor som
tidigare har ägts av Svenska kyrkan, men som har
sålts till annan ägare.4
Svenska kyrkan har ansvar för och förvaltar huvuddelen
av de kyrkliga kulturminnena. Det finns tre kyrkliga
kulturminnen i Vaxholm.
• Vaxholms kyrka med klockstapel och gravkor
• Vaxholms gravkapell
• Resarö kapell, med klockstapel och församlingshem

Fornminnen
Fornlämningar är följande lämningar efter människors
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.
De ska också ha tillkommit före 1850.
Det är enligt 2 kap i kulturmiljölagen förbjudet att utan
tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka
över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat
sätt ändra eller skada en fornlämning. Länsstyrelsen
får lämna tillstånd till eventuella undersökningar på de
villkor som länsstyrelsen bestämmer.
I Vaxholm finns flertalet kända fornminnen utspridda
på kommunens olika delar. På Kullö finns en täkt, och
på Resarö finns ett gravfält vid Överby, två gravar vid
Engarn samt gruvområdet vid Ytterby gruva.
På Rindö finns fem kända fornminnen, som består av
gravfält och stensättningar. På Pukholmen norr om Rindö finns ett röse och ett gravfält. På Stora Kammarholmen på Skarpö finns ett relativt nyupptäckt fornminne i
form av en gammal skansanläggning från 1600-talet.
På Bogesund finns ett flertal fornminnen som vittnar
om att människor har bott och verkat i området under
lång tid. På Edholma finns en fartygslämning och på

Stegesund finns en stensättning. På Tynningö finns en
färdväg.

Särskilt värdefulla områden
Enligt 8 kap 13 § i plan- och bygglagen får byggnader
och bebyggelsemiljöer som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt inte förvanskas.
I Vaxholm har delar av Resarö genom varsamhets
bestämmelser i detaljplan pekats ut som särskilt
värdefullt bebyggelseområde. Det innebär att
förvanskningsförbudet även tillämpas på byggnader
som i sig inte kan anses utgöra en särskilt värdefull
byggnad, men som ingår i ett särskilt värdefullt
bebyggelseområde och bidrar till områdets värden.
Även om en byggnad inte bidrar till ett områdes värden
kan en åtgärd vara otillåten om åtgärden medför att
bebyggelseområdets värden skadas. För särskilt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer gäller i flera fall
inte undantagen från den generella bygglovsplikten.

Underlag och lokala kulturmiljövärden
Plan- och bygglagen har en bred helhetssyn på kulturmiljön. I förarbetena till lagen läggs särskild vikt vid
det lokala perspektivet och att värna om även de mer
”alldagliga” miljöerna och kvaliteterna. I det här avsnittet redogörs för en del av de lokala kulturmiljövärdena
och vilka underlag som finns att tillgå.
Flera av kommunens kulturmiljöunderlag har uppnått
en sådan ålder att de kan betraktas mer som historiska
tidsdokument som kan utgöra underlag för platsens
utveckling i ett historiskt perspektiv. Underlag äldre
än 10 år kan betraktas med detta perspektiv och listas
nedan som ”historiska underlag”.

Länsstyrelsen Stockholm (2021-02-19) Kyrkliga kulturminnen,
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/
kulturmiljo/kyrkliga-kulturminnen.html
4
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• Vaxön

Där finns en blandning av bebyggelse från olika tider
varav den äldsta bebyggelsen finns i området kring
Norrhamnen. Bebyggelsen från olika tidsepoker bidrar
till att skapa en varierad bebyggelse på hela Vaxön.
Stadskärnan i Vaxholm har stora kulturhistoriska värden
och omfattas av riksintresse för kulturmiljön. Det är en
unik stadsmiljö med varierad bebyggelsekaraktär och
inslag av skärgårdsnatur.
Från vattnet utmärker sig vissa byggnader, bland annat vattentornet och rådhuset. Skalan och karaktären
i stadsmiljön med bebyggelse och gatustruktur är
värdefull och bör beaktas inför kommande bebyggelseutveckling.
I stadskärnan finns också ett kulturhistoriskt intresse
med stadskärnans smala gator, varierad bebyggelse,
kastellet, befästningsvallarna, hotellet och hamnen med
det rörliga båtlivet. I Norrhamnen och de nordöstra delarna av Vaxön finns en värdefull skärgårdsstadsbebyg-
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gelse. Norrhamnen är den enda av Vaxöns fyra hamnar
som i huvudsak har kvar ett ursprungligt utseende.

exempel både på hela bebyggelsemiljöer, landskaps
avsnitt och enskilda objekt.

Både i stadskärnan och på stora delar av Vaxön finns
många exempel på värdefulla miljöer som berättar om
1900-talets utveckling.

Engarn har ett stort värde som kulturmiljö med ett
karaktäristiskt landskap med bebyggelse- och odlingsmönster. Det här kulturlandskapet har spår av tidigare
jordbruk, åkerholmar, slånbärsbryn och fruktträd.
Ett stort antal gamla ekar finns på nordöstra delen
av halvön.

För stadskärnan finns ett växande behov av ett uppdaterat underlag som även tar hänsyn till senare bebyggelseperioder.

• Historiska underlag

En annan värdefull miljö är Ytterby varphögar som
är en världskänd fyndort för flera grundämnen.

För stadskärnan gjordes finns en bevarandeplan från
1979 som fortfarande används som underlag i viss
utsträckning.2010 gjordes inventeringar av både flerbostadshus och radhus- och villabebyggelse utanför
stadskärnan.

• Historiska underlag

• Kullö

På Kullö finns det värdefulla byggnader och bebyggelse
miljöer, funktioner och kulturlandskap.
På Norra Kullön finns en bebyggelse med anknytning till
äldre jordbruk kring Norrkulla gård. Här har flera förändringar gjorts men det finns fortfarande kulturvärden
som skyddas i detaljplan behöver värnas.
På Kullös västra delar finns en blandning av enbostadshus, parhus och kedjehus, som till stora delar har byggts
och anpassats till den omgivande naturen under tidigt
2000-tal. Vid områdets utbyggnad lades stor vikt vid
material, färgtyper och kulörer.
En kulturmiljöanalys med metoden DIVE eller analys av
känslighet och tålighet för förändring med särskild fokus
på förnybarenergi och gestaltning vore sannolikt ett
betydelsefullt underlag för framtida beslut.

• Resarö

Det finns värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer,
funktioner och kulturlandskap på Resarö. Resarö ger

Det finns ett flertal inventeringar och utredningar utförda. Det finns inventeringar av radhus och kedjehus
från 2010 och en inventering av bevarade småbåtsvarv
från 2008 utförd av Stockholm länsmuseum.
En inventering av kulturhistoriska miljöer på Resarö har
utförts under våren 1992 av Länsmuseibyrån. Utredningen uppdaterades 2006. Nio speciellt intressanta miljöer
har avgränsats.

• Bogesund

På Bogesund finns kulturmiljövärden i så väl landskap
som bebyggelse som berättar om både om jordbruk,
högreståndsmiljöer och sommarvistelse.

• Historiska underlag
Det finns en inventering från 1969 av Östra Ryds socken
där Bogesund ingick, och en inventering från 1998 av
området Karlsudd där det finns en värdefull sommar
nöjesbebyggelse.

• Granholmen, Edlunda med flera

De små öarna Granholmen och Edlunda i kommunens
sydligaste delar omfattar några av de absolut viktigaste
sommarnöjena i Stockholms skärgård från tiden kring
förra sekelskiftet.
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• Tynningö

Tynningös strandbild är betydelsefull för skärgården,
även de områden som ligger utanför riksintresset för
kulturmiljövård.
Tynningö har en lång historisk kontinuitet med fysiska
spår från medeltiden fram till i dag. Ön har en relativt
typisk historia för Stockholms innerskärgård. Vi vet att
ön nyttjas sedan medeltiden, inte otroligt ännu längre
tillbaka i tiden.
De historiska spåren är viktiga ur ett lokalt perspektiv
och de bildar också den rumsliga grunden för det som
i dag utgör Tynningös karaktär. De få äldsta bevarade
byggnaderna som till exempel Tynningö gårds flygel
samt andra bevarade fysiska strukturer så som äldre
bevarade vägar, Kvarntäppan, och Tynningö klack ger
små men betydelsefulla inblickar i Tynningös äldsta
historia.
Här finns en rik uppsättning av sommarvillor uppförda
1870–1920 i välexponerade lägen på klippor och tomter
utmed vattnet till vilka man tog sig med ångbåt. Två
bryggor är fortfarande i bruk medan de stora flertalet
bryggor numera lagts ned eller övergått i privat ägo. Villorna utgör ett samlat dokument över den bättre bemedlade klassens vanor och levnadsmönster samtidigt som
de vittnar om tekniska och kommunikationsmässiga
framsteg. Den stora samlade mängden sommarvillor
på Tynningö bidrar inte bara till öns bebyggelsestruktur
och karaktär utan är också en ovanligt välbevarad helhet
som gör ”årsringen” intressant också ur ett regionalt
och nationellt perspektiv. Villorna karaktäriseras av
utpräglad arkitektonisk stil från olika decennier, stora
tomter med bevarade klippor och naturlig vegetation
eller i mer bördiga lägen trädgårdar. Ett viktigt karaktärsdrag som delvis bevaras är att det är glest mellan
villorna. 1900-talets utveckling med en stor utbyggnad
av sportstugor och sommarhus är väl avläsbar i miljön där dessa byggnader ofta ligger inne på ön och i

UNDERLAG

första hand på tidigare outnyttjad icke fertil mark så
som skogbeklädda hällmarker och klippor. Enstaka
sportstugor ligger i låglänta delar av ön som präglas
av lövträd och bördigare jord. Några av husen ligger
invid Myrholmsmaren och Stora Maren. Sportstugorna
är små hus, ursprungligen ofta bara något, eller ett
par rum stort av stugkaraktär. Sommarstugorna visar
på 1900-talets ökning i levnadsstandard för gemeneman. Tynningös båtvarv, i dag fem stycken, bygger på
en tradition av båtbyggande som inleddes under andra
halvan av 1800-talet då allmogens mångsyssleri alltmer
övergick till specialiserade verksamheter. I takt med
att skärgården blir allt viktigare som fritidsmiljö ökade
behovet av både kommersiell båttrafik och fritidsbåtar.
Tynningös historia och de spår som den har lämnat efter
sig i landskap och bebyggelsestruktur bidrar till kunskapen och förståelsen för platsen och därmed till miljöns
attraktionskraft och som livsmiljö.

• Lokalhistoriskt särskilt värdefulla områden
Sommarvillor från 1874–1929: De stora sommarvillorna från andra halvan av 1800-talet och 1900-talets
första decennier vittnar om en samhällsförändring som
inbegriper en växande välbeställd borgarklass med
ekonomiska möjlighet att fly den förorenade staden under sommarmånaderna. Utbyggnaden av sommarvillor
i skärgården speglar också kommunikationsmässiga
framsteg med utvecklingen av ångbåten liksom en industriell utveckling som bland annat möjliggjorde den rika
panelarkitekturen. Karaktäristiskt för villorna är lägen
på stränder och klippor utmed vattnet där husen vänder
sig mot sjön liksom en stor anpassning till topografi och
naturlig vegetation. Sommarvillorna förekommer längst
hela Sveriges kust men var särskilt vanligt förkommande i närheten till Stockholm och de större städerna.
Sportstugor/sommarhus 1930–1970: I takt med semesterreformerna under 1900-talet växte möjligheterna för
medel- och arbetarklassen att ta sig ut till skärgård och
landsbygd. Många var de fastighetsägare som därmed

såg möjligheter att tjäna sig en hacka på landområden
som tidigare enbart kunnat användas för skogsbete.
Sportstugorna ligger ofta längre in på ön i skogen, ibland
med utsikt över vatten men även ofta utan. Strandtomter
är ovanliga. De karaktäriseras av små byggnader, bevarad naturmark och hög grad av naturlig vegetation.
Befintliga och inte längre aktiva ångbåtsbryggor ger
en inblick i en av grundförutsättningarna för 1800- och
1900-talets utbyggnad av sommarvillor och sportstugor,
möjligheten att ta sig ut till öarna med båt.
Området runt Tynningö gård; allé, äldsta huset, vägen:
Platsen för Tynningö säteri är det äldsta kända bebyggelseläget på ön. Fortfarande bevaras en flygelbyggnad
till säteriet, (nu öns äldsta byggnad) samt en krökt väg
omgiven av en allé av mycket ålderdomliga lönnar som
ledde upp och förbi det som en gång var säteriets huvudbyggnad. De få bevarade spåren från säteriet har stor
lokalhistorisk betydelse som en del av berättelsen om
Tynningös historia.
Torpen: Under 1800-talets skiften blev torpen friägda.
Det finns fem äldre torplägen och delar av torpbyggnaderna bevaras vid två av dem. Runt torpen har funnits
små åkertegar och betesmark/ängsmark och till torpet
hörde också möjligheten att nyttja skogen liksom jakt
och fiske. Torpen och få bevarade spår av åkermark
bidrar till vittnesbörden över Tynningös äldsta historia
och ger möjligheter att förstå olika samhällsklassers
livsbetingelser. Torpmiljöerna har lokala social- och
samhällshistoriska värden.
Tynningö klack: Det höga berget i sydväst har troligen
varit försett med en vårdkase mycket långt tillbaka i
tiden. Den höga bergsformationen har därför en viktig
betydelse för möjligheten att förstå äldre tiders försvars- och kommunikationsmetoder. Berget utgör i dag
den främsta utkiksplatsen både över ön och framför allt
omgivande vatten. Berget fungerar som landmärke.
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Kvarntäppan: Nordöst om Marensjön finns rester av
ett grävt utlopp och där stora stenar enligt utsago visar
platsen för en kvarn där Tynningöborna under våren
malt sin säd. Lokala socialhistoriska värden.
I området kring Vaxholm finns många varv. Våren 2020
är fem varv aktiva på Tynningö. Varven har en lång tradition i skärgården och växte fram som fenomen i slutet av
1800-talet då tillverkningen av båtar går från allmogens
sidoverksamhet till att bli ett särskilt yrke. Service av
Waxholmsbåt och kommersiell trafik, militära båtar och
fritidsbåtar har alla bidragit till de många varven. I dag
servar varven i första hand fritidssjöfarten. De många
varven vittnar om teknisk-, ekonomisk-, och social
utveckling under 1800- och 1900-talet.

• Nya underlag
Under slutet av 2019 och början av 2020 togs ett kulturmiljöunderlag med landskapsanalys fram för Tynningö.

• Historiska underlag
Det finns även en bebyggelseinventering för Tynningö
från 1977-78. Inventering täckte in ett 50-tal fastigheter.

• Ramsö och Skogsö

Det finns värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer,
funktioner och kulturlandskap på Ramsö och Skogsö.

• Historiska underlag
Under åren 1977–78 lät Vaxholms stad genomföra en
inventering av kulturhistoriskt intressant bebyggelse och
miljöer på Ramsö. Det finns också en inventering från
2008 av bevarade småbåtsvarv som Länsstyrelsen tog
fram.

• Rindö och Skarpö

Redan från 1600-talet finns uppgifter om boende på
Skarpö på det skärgårdsjordbruk som funnits sedan
dess. På 1850-talet startades ångbåtstrafik till ön vilket
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var början till exploateringen av Skarpö som en ö för
sommarvistelse. Den första sommargästen ska ha
kommit till Skarpö i slutet av 1860-talet.
Både Rindö och Skarpö präglas av den tidigare militära
närvaron i området. Två regementen byggdes upp vid
sidan av varandra. Helhetens värde ligger i de båda
regementenas säregna karaktär och inbördes relationer
samt att kopplingen med hamnen finns kvar.
På Rindö finns flertalet militärhistoriska byggnader och
anläggningar med kulturvärden. På västra Rindö ligger
Rindö redutt. Området har en viktig visuell koppling till
Kastellet. På östra delen av Rindö, Oskar Fredriksborg
(Rindö hamn) finns ett kasernområde med tidstypiska
byggnader från början av 1900-talet som under 2010talet har utvecklats till bostäder som del av en ny
modern stadsdel. Längs strandlinjen i södra delen av
Oskar-Fredriksborg finns ett 30-tal solgrottor och rester
efter sådana som än idag har en betydelse för rekreation.
Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt värde och
kan sägas ingå som värdebärande delar i riksintresset
för kulturmiljövården i form av försvarsanläggningar och
uttryck för rekreationslivet i skärgården.
Områdena Karlshill, Rindöbaden, Annedal och Mjöldammen består till stor del av sportstugebebyggelse från
efterkrigstiden, en permanentning av dessa områden
sker kontinuerligt.
Många tomter på Skarpö tillkom genom avsöndringar av
några större markägor i början av 1900- talet. De flesta
tomter utformades som naturtomter. Byggnaderna fick
ofta en framträdande placering högt upp på tomterna.
De stora tomterna på Skarpö har bedömts vara en viktig
del av kulturmiljön varför det har reglerats i detaljplan.
Mycket av vägnätet och annan infrastruktur tillkom
samtidigt som den här förändringen skedde. En viktig
del av Skarpös karaktär utgörs fortfarande av de smala
vägarna och huvudinriktningen bör därför vara att så
långt som möjligt bibehålla nuvarande utformning.

• Historiska underlag
En utredning av kulturhistoriska miljöer har gjorts under
2004 i syfte att klarlägga vad kulturmiljövärdet utgörs av
i olika delområden på Rindö och Skarpö. 2007 genomfördes en kulturmiljöutredning för Oskar-Fredriksborg. Utredningen anger att området präglas av skärgårdsnatur
och före detta militär bebyggelse med marin anknytning.

• Edholma och Stegesundsöarna

På Stegesundsöarna finns en i Sverige unik och välbevarad miljö med sommarnöjesbebyggelse från i huvudsak
de två första årtiondena på 1900-talet som exploaterades och planerades efter villastadsmönster. Stegesundsöarna omfattas även av riksintresse för kultur
miljövård.
Det finns värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer,
funktioner och kulturlandskap på Edholma och på Stegesund.

• Historiska underlag
I samband med ett planprogram för Stegesundsöarna
gjordes 2010 en inventering av Stegesund-Vikingsborg.

Teknisk försörjning
Flertalet olika system finns för att förse hushåll och
verksamheter med nödvändiga in- och utflöden av
resurser, till exempel vatten, energi, avlopp, avfall
och IT. Denna tekniska försörjning kan ordnas på
olika sätt, antingen av den enskilda fastighetsägaren,
en förening, kommunen eller genom samverkan
mellan olika aktörer. I Vaxholm varierar läget ibland
kraftigt mellan olika öar, och den framtida utvecklingen
påverkas i stor utsträckning av de geografiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna.
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Energiförsörjning och
energihushållning
El
Kommunens energianvändning uppgår till cirka 0,17
TWh per år. Ser man till energianvändningen i hela
Stockholmsregionen så sjunker den totala användningen, trots ökande befolkning och en högre ekonomisk
aktivitet. I Vaxholm är det transporter och uppvärmning
av byggnader som står för det största energibehovet.
Energianvändningen per invånare är cirka 14 000 kWh/
år, vilket är relativt lågt i jämförelse med länet och riket.

Värme
Idag försörjs stora delar av Vaxön samt delar av Kullö
med fjärrvärme från ett värmeverk på Kullö. Fjärrvärmen kommer från förbränning av förnybart bränsle i
form av flis. Vid oplanerade avbrott i värmetillförseln
eller vid extrem väderlek finns en tillfällig uppställningsplats på Vaxön för en reservkraftspanna. Det finns idag
kapacitet att ansluta fler bostäder till fjärrvärmeverket
i de detaljplaner som hittills planerats på Vaxön, exempelvis i kvarteret Kulan och på Norrberget.
I takt med teknisk utveckling och att befintligt anslutna
bostäder investerar i alternativa energikällor, exempelvis bergvärme eller solenergi, kan utrymme för anslutning av ytterligare bostäder uppstå.
I övriga delar av kommunen sker uppvärmning till
övervägande del genom egna anläggningar. Det saknas
statistik över fördelning av uppvärmning via förnyelsebara energikällor respektive fossila.

Drivmedel
Det är viktigt för omställningen till ett fossilbränslefritt
samhälle att mängden förnybara drivmedel ökar, i kombination med utvecklingen av laddinfrastruktur. I arbetet
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med att ställa om spelar externa aktörer en viktig roll,
både gällande bil- och båttrafik.

större driftavbrott finns en risk att Vaxholms invånare
blir utan dricksvatten.

I projektet med renoveringen av Vaxholms replipunkt
ingår åtgärder som ska möjliggöra framtida laddinfrastruktur för den kollektiva sjötrafiken. Färjerederiet
arbetar även med att inom några år kunna trafikera
Vaxholmsleden med elfärjor.

För att säkra dricksvattenförsörjningen finns sedan 2019
en regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.
Planen visar vilka utmaningar som regionen gemensamt
står inför, vilka möjligheter som finns och hur ansvaret
fördelas på regionens olika aktörer. Att arbeta med att
säkerställa dricksvattenförsörjningen på lång sikt och
vid kris är en strategisk fråga för Vaxholm och Roslagsvatten.

Ett större utbud av förnybara drivmedel kommer att
bidrar till ett fossilbränslefrihet. Det säljs även allt
fler laddbara fordon och antalet publika laddpunkter
i Sverige ökar. Det finns två laddpunkter på Vaxön,
en vid färjeläget och en vid kommunhuset.

Vattenförsörjning
I dagsläget har ungefär 75 procent av Vaxholms befolkning tillgång till kommunal vattenförsörjning via Roslagsvatten. Allmänna VA-verksamhetsområden finns
på Vaxön, Kullö, Resarö, Rindö, Karlsudd på Bogesund,
Stegesund och Hästholmen. Dessa områden täcker in
största delen av kommunens tätbefolkade områden.
Vaxholm försörjs med dricksvatten genom medlemskap
i Kommunalförbundet Norrvatten. Enligt kommunens
VA-policy ska den framtida allmänna vattenförsörjningen vara helt baserad på dricksvatten från Norrvatten,
och Norrvattens kapacitet att leverera dricksvatten till
Vaxholm bedöms klara en omfattande utbyggnad av den
allmänna vattenförsörjningen inom kommunen. Dricksvattnet produceras vid Norrvattens vattenverk Görväln i
Järfälla och har Mälaren som råvattentäkt. För reserv
vatten, det vill säga vatten som kommer från en annan
källa/ledning än den som normalt levererar vattnet,
har Norrvatten fyra grundvattenverk som vid behov kan
producera ca 75 procent av Görvälnverkets normal
produktion i upp till en vecka. Norrvatten har dessutom
ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som
innebär att man kan överföra vatten till varandra. Vid ett

Dricksvattnet levereras till kommunen från två håll via
Norrvattens ledningssystem. Därefter sker distributionen inom kommunen via Vaxholmsvattens/Roslagsvattens allmänna vattenledningar. Den dubbla dricksvattenanslutningen bidrar till att minska effekterna vid
ett avbrott på endera distributionsledning genom att
kommunen då temporärt kan försörjas med dricksvatten
via den andra huvudledningen. Den ena av dessa är dock
från 1954 och behöver bytas ut. Även den dricksvattenledning som finns på Resarö behöver till viss del bytas
ut och dimensioneras upp. Allt dricksvatten till Vaxholm
och Österåker kommer huvudsakligen via en enkelmatad vattenledning, men sedan 2015 kan Norrvatten vid
behov distribuera vatten till Österåker och Vaxholm via
Vallentuna, vilket gör att de omfattande konsekvenser
som skulle bli av en läcka på en enkelmatad ledning nu
kan begränsas. Ledningsnätet omfattar 77 km vattenledningar. Det finns i dagsläget inga tryckstegringsstationer för vattenledningsnätet. Men för att förbättra
vattentrycket i Vaxholm planerar Norrvatten i samarbete
med Österåkersvatten i ett första steg att anlägga en
tryckstegringsstation vid Svinninge Marina i Österåkers
kommun, och om den inte är tillräcklig ytterligare en
vid Nantes innan sjöledningen över till Resarö från
Österåker. Modelleringar har även visat att lednings
nätet på Solövägen behöver bytas ut samt att det
eventuellt krävs en tryckstegringsstation även där.
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Enskilt vatten
I flera äldre fritidshusområden ökar permanentboendet.
Många av dessa områden ligger i attraktiva miljöer som
dessutom kan vara intressanta för fortsatt bebyggelseutveckling med permanent- och fritidsfastigheter. En
utveckling i områden utanför befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp kan leda till stor risk
för påverkan på grundvattentillgången och dricksvattenkvaliteten genom intensiv markanvändning och ökad
vattenanvändning.
Grundvattenuttagen blir större och avloppsvatteninfiltrationen till grundvattenmagasinen ökar vilket ofta resulterar i ökande problem med dricksvattenförsörjningen
på grund av förorenat grundvatten, saltvatteninträngning
och allmän vattenbrist, problem som förväntas öka i och
med klimatförändringarna.

Hantering av avloppsvatten
Det finns två huvudsakliga typer av avloppsvatten. Den
ena kallas mer specifikt spillvatten, vilket är förorenat
vatten från hushåll, industri, serviceanläggningar och
dylikt. Hushållsspillvatten är det vatten som kommer
från toalett, dusch, disk- och tvättmaskiner och liknande.  
Den andra typen kallas dagvatten. Dagvatten är regn-,
smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader,
gator, parkeringar och annan mark och som sedan leds
via diken och ledningar till vattendrag, sjöar eller hav.

Spillvatten

• Dagens spillvattenhantering

Huvuddelen av kommunens spillvattensystem är
anslutet till Blynäs avloppsreningsverk på norra sidan
av Vaxön. Här renas avloppsvattnet från cirka 6 900 invånare. Spillvattnet från delar av norra Resarö avleds till
Margretelunds avloppsreningsverk i Österåkers

UNDERLAG

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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kommun. Det finns några mindre allmänna reningsverk
på Karlsudd, Kullön, Byviken (Rindö), Rindö hamn samt
på Stegesund/Hästholmen.

• Rindö
Området runt Rindö smedja är anslutet till det kommunala reningsverket Blynäs på Vaxön. Området kring
Oskar-Fredriksborg på Rindö är anslutet till ett lokalt
avloppsreningsverk inom området. Det tidigare Grön
vikens avloppsreningsverk på södra Rindö är ersatt av
en pumpstation som leder vidare vatten till Rindö hamn.
Ett mindre kommunalt reningsverk för ett fåtal fastig
heter finns även i Byviken på nordöstra ön.

• Resarö
Dagens allmänna VA-verksamhetsområden finns på
Resarö, se karta för nuvarande verksamhetsområde.
Spillvattnet från delar av norra Resarö avleds till Margretelunds avloppsreningsverk i Österåker. Kommunalt
verksamhetsområde för dagvatten finns på Resarö.

• Tynningö
Tynningö saknar kommunalt vatten och avlopp. Hanteringen av vatten och avlopp sköts via enskild försörjning
på den egna fastigheten. En stor andel (cirka 60 procent)
av dessa anläggningar har blivit utdömda efter inventering av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
under 2008/2009. Det finns ett stort behov av att dessa
anläggningar ersätts med nya för att minska belastning
på miljö och vattenområden. Planerad utbyggnad av den
allmänna VA-försörjningen ska ske utifrån kommunens
VA-plan.
Slamtömningen sköts idag av Roslagsvatten genom entreprenör. Idag sker tömningen i stor utsträckning med
bil, men även tömning från vattensidan förekommer.

• Framtida spillvattenhantering

Blynäs avloppsreningsverk har idag ett tillstånd att ta
emot avloppsvatten motsvarande 8 000 personekvivalenter. Avloppsreningskapaciteten i reningsverket närmar
sig sitt tak och kommer att överskridas inom de närmaste åren om man ska klara av att ansluta de områden
som enligt vattentjänstlagen har rätt till allmänt VA. Att
bygga ut den storskaliga avloppsreningskapaciteten är
en av de stora VA-utmaningarna som kommunen står
inför.
Utgångspunkten har att hitta en avloppsreningslösning
som klarar av all kommande samhällsutveckling fram
till 2050, inklusive anslutning av befintliga områden som
idag har rätt till men saknar allmänt VA. För den långsiktiga avloppsreningskapaciteten har följande alternativ
utvärderats:
• En utbyggnad av Blynäs reningsverk.
• En anslutning av Blynäs och Margretelunds
reningsverk (Österåker) till Käppalaverket på Lidingö.
• Ett gemensamt avloppsreningsverk för Österåker
och Vaxholm i Österåkers kommun.
När alternativen har utvärderats har alternativet med
ett gemensamt avloppsreningsverk för Österåker och
Vaxholm i Margretelund, Österåker, bedömts som det
mest lämpliga alternativet. 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 som länge
var huvudspåret skulle förutsätta att Vaxholms stad blir
medlem i Käppalaförbundet, huvudman för Käppalaverket. Sannolikheten har bedömts som stor att Vaxholm
liksom Österåker får nej på en medlemsansökan med
anledning av Käppalaförbundets nya hårdare tillståndskrav. I juni 2020 tog fullmäktige ett inriktningsbeslut om
att Vaxholms framtida avloppvattenbehandling ska ske
genom samarbete med Österåkers kommun, förutsatt
att kommunerna kommer överens om grunderna för ett
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sådant samarbete. Om projektet genomförs som det är
tänkt kommer Blynäs avloppsreningsverk att läggas ner
och ersättas av en pumpstation som leder avloppsvattnet vidare till först Engarn och sedan vidare till Margretelund, via sjöledningar.
Även Vaxholms mindre avloppsreningsverk planeras
på kort eller lång sikt att läggas ner och kopplas om
till det nya avloppsreningsverket. Inga definitiva beslut
har tagits om tidplanen för respektive reningsverks
nedläggning, utan parallellt med att planera för det nya
avloppsreningsverket tas en preliminär plan fram som
kan komma att revideras vid behov. För Tynningö har en
tidig förstudie gjorts som tittat på flera olika tänkbara
alternativ. I det här skedet har ett antagande gjorts om
att även Tynningös avloppsvatten kommer att ledas till
nya Margretelund, men framtida utredningar får avgöra
vilket av de utredda alternativen som visar sig bli den
bästa lösningen.
Det nya reningsverket kommer innebära en bättre
vattenmiljö för Vaxholms vattenförekomster. Norra
Vaxholmsfjärden, som idag belastas av renat utgående
avloppsvatten från Blynäs avloppsreningsverk och som
har en otillfredsställande status, avlastas. Även övriga
vattenförekomster som är recipienter för de mindre
verken kommer att avlastas och påverka den ekologiska
statusen gynnsamt. I Trälhavet som blir den nya recipienten är utspädningen stor tack vare en stor vatten
omsättning.
Även utifrån andra miljöaspekter kommer ett nytt
reningsverk i Margretelund att innebära fördelar.
Energiförbrukningen och kemikalieförbrukningen per
ansluten person kommer att minska, liksom transporterna som kommer att bli färre och arbetsmiljön bättre.

Dagvatten
Hur dagvatten ska hanteras regleras i flera lagar, regel
verk, förordningar och lokala föreskrifter. I huvudsak
regleras frågor om dagvattenhantering i miljöbalken
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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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I Vaxholm finns det inga anlagda reningsanläggningar
för dagvatten. I vissa områden fungerar naturliga miljöer
i form av kärr, våtmarker och marar (avsnörda havs
vikar) som sedimenteringsanläggningar och renar dagvattnet innan det når Östersjön. Dikesavledning är den
vanligaste dagvattenhanteringen inom kommunen med
undantag för Vaxön där det mesta av dagvattnet från
fastigheter och vägar avleds i kulverterade ledningar
till Östersjön. Vid avledning i ledningar är kommunen
beroende av att rening av dagvattnet sker innan det
når ledningarna genom infiltration och sedimentation,
alternativt genom rening vid utsläppspunkt.

ansvarsförhållanden i ett samlat dokument, Allmänna
bestämmelser om användande av allmänna vattenoch avloppstjänster, ABVA.

I dagsläget leds det mesta dagvattnet från vägar och
bostäder på Rindö och Skarpö ut diken och vidare ut
i Östersjön. Vid dikesavledning av dagvatten sker viss
rening i dikena eftersom de under hela växtsäsongen
fungerar som ett biofilter, där vattnet behandlas
genom olika processer som växtupptag, filtrering
och nedbrytning med hjälp av mikroorganismer.

• Framtida utmaningar för dagvattenhanteringen

På östra Rindö leds merparten av dagvattnet ner i
ledningar och vidare ut i Östersjön, men på sina ställen
går dagvattnet även här i öppna diken.

• Planering och ansvar för dagvattenhanteringen

Som fastighetsägare är man ansvarig för att omhänderta
av det dagvatten som uppkommer inom egen fastighet.
Detta gäller för såväl enskilda tomter, industritomter
och större exploateringar för flerfamiljshus. Hur stort
ansvar för omhändertagandet som en fastighetsägare
eller verksamhetsutövare har avgörs av om fastigheten
ingår i ett verksamhetsområde eller ej.
Inom verksamhetsområden innebär det ansvar för
att leda det dagvatten som inte kan infiltrera till den
förbindelsepunkt som finns anvisad. Förbindelpunkten
kan exempelvis vara ett dike eller en dagvattenbrunn.
Genom planbestämmelser i detaljplan kan kommunen
reglera eventuella skyldigheter fastighetsägare har
att hantera dagvatten. Kommunen preciserar även

Vid planläggning ska kommunen säkerställa att dagvattenhanteringen går att lösa inom planområdet samt
visa hur hanteringen ska gå till. Utgångspunkten är att
inga extraordinära åtgärder ska krävas utan att endast
mark som är lämpligt för bebyggelse genom naturliga
förutsättningar planläggs. Med hjälp av planbestämmelser ger kommunen förutsättningar för fastighetsägare
och VA-huvudmannen att omhänderta dagvattnet på ett
lämpligt sätt.

Det finns två huvudsakliga utmaningar för framtida dagvattenhantering: uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna
för vatten där föroreningar i dagvattnet påverkar våra
vattenförekomster samt ett förändrat klimat.

För att miljökvalitetsnormerna ska uppnås för kommunens kustvattenförekomster behöver dagvatten renas i
en högre utsträckning. Detta kan bara åstadkommas om
så väl dagvatten från befintlig som tillkommande bebyggelse renas i högre utsträckning.
Där det finns ett behov av en samlad lösning för dagvattnet inrättas verksamhetsområden för dagvatten. Detta
utreds i samband med dagvattenutredningen inför varje
detaljplan.
För detaljplanering och nybyggnation finns lagkrav och
praxis som leder till högt ställda krav på att planhandlingarna visar att en tillräcklig dagvattenrening är möjlig.
Däremot saknas det med nuvarande lagstiftning tillräckligt lagstöd för att ställa krav genom bestämmelser som
hänvisar till grad av rening, eller att en anläggning för
rening genomförs.
Vad gäller befintlig dagvattenhantering krävs finansiering och troligtvis en översyn av ansvarsfördelningen då
det saknas tydliga riktlinjer för hur ansvarsfrågan ska
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fördelas mellan kommunen, enskilda fastighetsägare,
enskilda väghållare och VA-huvudmannen.
Vid skyfall finns inga krav på att dagvattnet ska kunna
renas. Allmänna dagvattennät eller allmänna dagvattenanläggningar ska inte ta hand om skyfallsvatten. Läs
mer i avsnittet om Störningar och risker.

Hantering av avfall och schaktmassor
En väl fungerande avfallshantering är en viktig förutsättning för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Kommunen är ansvarig för insamling och behandling av
hushållsavfall och jämförbart avfall. På uppdrag av kommunen utför Roslagsvatten AB, genom dess dotterbolag
Vaxholmsvatten AB insamling och behandling av avfall
från hushåll och i viss mån från verksamheter. Roslagsvatten AB ägs av Vaxholm, Österåker, Knivsta, Vallentuna, Täby och Danderyd. Genom att Vaxholm samarbetar
med andra kommuner ökar möjligheten att skapa en
effektiv och långsiktigt hållbar avfallshantering.
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Under de kommande åren, 2021–2025, kommer kommunernas och producenternas ansvar vad gäller
avfallshantering att öka. Bostadsnära insamling av
förpackningar och returpapper ska införas och för detta
ansvarar producenterna. Kommunernas ansvar ökar då
separat matavfallsinsamling ska erbjudas i hela kommunen från 2021. Kommunen ska också ta ett större
ansvar för omhändertagande av hushållens bygg- och
rivningsavfall. I samband med att EU:s avfallsdirektiv
implementeras i svensk lagstiftning kommer också
begreppet hushållsavfall att ersättas av begreppet
kommunalt avfall.
Avfall som uppkommer hos verksamheter och som inte
är hushållsavfall har verksamhetsutövaren själv ansvar
för att hantera. Vissa typer av avfall omfattas av producentansvar vilket innebär att producenten är skyldig att
se till att det finns insamlingssystem samt att avfallet
omhändertas. Återvinningsstationer för förpackningar
som till exempel glas, papper, metall och plast sköts för
närvarande av Förpacknings- och tidningsinsamlingen,
FTI, och omfattas av producentansvaret.

ring måste beakta buller och andra störningar för befintlig och ny bebyggelse. Framtida lösningar och platser
för avfallshantering med hänsyn till framkomlighet ska
samrådas med Roslagsvatten AB och beaktas i kommande detaljplanering av ny och befintlig bebyggelse.
Enligt krav i Miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha
en renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering, samt en avfallsplan som innehåller uppgifter om
avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för
att minska avfallets mängd och farlighet. Kommunens
avfallsplan ska ge riktlinjer för planering och utveckling
kring en hållbar avfallshantering i Vaxholm. En ny avfallsplan är under framtagande och väntas antas under
2021.
Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin, med särskilt
fokus på att förebygga avfall och minska avfallsmängderna. Avfallsplanen ska också ligga till grund för kommunens och andra aktörers arbete inom avfallsområdet,

Det är viktigt att säkerställa att mark reserveras för
avfallshantering i planering och vid ny- eller ombyggnation. För att öka insamlandet av förpackningar behöver
kommunen bland annat avsätta mark för återvinningsstationer. Idag finns det återvinningsstationer på Rindö
(1), Resarö (1), Kullön (1) och Vaxön (3). Det finns behov
av ytterligare återvinningsstationer på Vaxön, Rindö,
Tynningö och Resarö.

exempelvis vid planering av nya områden och prövning
av bygglov.
Genom att främja regionala lösningar för vatten och avlopp, avfall och återvinning kan även transporter effektiviseras och minska de negativa effekterna på miljön.

Elektronisk kommunikation
Väl fungerande tele- och datakommunikationer är
en viktig förutsättning för att ge goda möjligheter för
boende och verksamma i kommunen. Infrastrukturen
för elektronisk kommunikation utvecklas av den privata
marknaden. Kommunen ska medverka och ge förutsät
tningar för att ny infrastruktur och nya tjänster ska
utvecklas och ska även fortsätta stödja marknaden vid
nyetablering av IT-infrastruktur.
I Vaxholms stad finns flera ägare av IT-infrastruktur
för kanalisation, ledningar, master och utrustning för
fiber. Framförallt finns flera aktörer inom trådbunden
elektronisk kommunikation. Det finns även aktörer som
äger och driver trådlös elektronisk kommunikation med
hög kapacitet. Marknaden är uppdelad mellan öarna.
Sedan början av 2000-talet har investeringar gjorts för
att bygga upp och tillhandahålla fiber för boende och
verksamma inom Vaxholm Stad. På vissa öar har privata
företag investerat i fibernät, medan på Rindö är det en
ekonomisk förening som investerat i fiberinfrastrukturen.
Regeringens målsättning att 90 procent av alla hushåll
och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s nedströms år
2020 är inte nådd. De senaste siffrorna visar att cirka
82 procent av kommunens hushåll och företag innehar
denna kapacitet, jämfört med Stockholms län som når
89 procent av alla hushåll och företag. Sedan 2015 har
fler investeringar inom utbyggnaden givit en 20-procentig ökning av antalet hushåll och företag med tillgång till
fiberanslutning. Vaxholms geografiska förutsättningar
bidrar till svårigheter för marknaden att investera i de

På Vaxön finns kommunen enda återvinningscentral
där kommuninvånare och små verksamhetsutövare kan
lämna avfall. Återvinningscentralen har för närvarande
inte tillräcklig kapacitet och är i behov av utökning för
att bland annat kunna ta emot flera typer av fraktioner.
Återvinningscentralens framtida placering och mottagande av fler fraktioner behöver studeras. Både lokala
och regionala alternativ ska studeras. Framtida plane113
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mindre öarna i kommunens perifera delar, som ligger
längre ifrån fibernätet.
Täckningen för trådlös kommunikation är god inom
kommunen. Användandet av uppkopplade enheter och
tjänster förväntas fortsätta öka. Väl utbyggd fiber och
5G nät kommer innebära att alla Vaxholms invånare får
tillgång till digitala tjänster för att underlätta vardagen.
Denna översiktsplan sträcker sig fram till 2040. Om
vi tittar bakåt i tiden lika långt, kunde få förutspå den
tekniska utveckling som används idag. Vaxholms stad
behöver vara lyhörda på den tekniska utveckling som
kommer och vara beredda på dess justeringar. I dagsläget är det svårt att i översiktsplanen bestämma vilka
anpassningar som behöver göras för att hitta de optimala lösningarna.

Offentliga platser och service
De allmänna platserna i staden skapar förutsättningar
för ett levande och rikt stadsliv. Gator, parker, kajer,
promenadstråk och torg utgör tillsammans vad som betraktas som det offentliga rummet. Vaxholm är en stad
som förknippas framför allt med närheten till vatten och
natur, samt en historiskt värdefull stadskärna där stråk
utmed vattnet och genom staden kopplar ihop parker
och torg. Det finns goda förutsättningar att bygga vidare
på stadens kvaliteter och unika miljöer.

Kajer
Vaxholms kajer har en central funktion för staden och
dess identitet. De utgör ett sammanhängande gångstråk
från Cronhamnsplan i norr till färjeläget i söder. Kajen
är länken till alla öar och här sker omstigning och omlastning av gods och människor mellan land- och båttrafik. Sommartid är det många resenärer och besökare
som går iland här. Kajerna fyller en viktig delregional
funktion med sin koppling till Stockholm och skärgård.

Torg
Torg är öppna, hårdgjorda ytor som generellt är avstängda för fordonstrafik. De kan uppfylla flera funktioner i en stad, då de erbjuder ytor för aktiviteter, uteserveringar, handel, folksamlingar, lek och avkoppling. Torg
är anpassningsbara och kan användas för olika aktiviteter under olika säsonger. De utnyttjas ofta för tidsbegränsade aktiviteter som marknader och evenemang,
som kan spela en viktig roll för att skapa gemenskap
och identitet i ett samhälle.
De flesta torgen i Vaxholm finns idag i stadskärnan på
Vaxön. Torgen är välbesökta, speciellt under sommaren då stora flöden av människor rör sig på och mellan
stadens offentliga rum. En sommargågata har etablerats
i centrala Vaxholm, och även denna yta uppfyller många
funktioner som hör till ett torg. Flertalet mindre torg
finns även i Rindö hamn, och dessa kommer få en allt
viktigare funktion när området fortsätter att utvecklas.
Torg är efterfrågade tillgångar som är viktiga att ha med
vid all ny tätare stadsutveckling och områdesomvandling.
Nya torg finns utpekade i detaljplanen för Norrberget.

Parker och andra grönområden
Parker och grönområden fyller ekologiska, sociala
och kulturella funktioner, och innefattar allt från stora
stadsparker till mindre fickparker, trädalléer, strand
zoner och trädgårdar. Tillgång till parker och grönområden av hög kvalitet och inom rimliga avstånd är en viktig
förutsättning för en god bebyggd miljö.
Stadens gröna miljöer fungerar som länkar och spridningsstråk för växter och djur, och har stor betydelse
för att undvika barriäreffekter i den övergripande
grönstrukturen. Grönska i stadsmiljöer bidrar även till
reglering av lokalklimat, rening av luft och hantering
av dagvatten.
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Tillgång till parker och grönområden förbättrar livsvillkoren för närboende. De utgör viktiga inslag i det
offentliga rummet och erbjuder platser för rekreation
och avkoppling. En vardaglig kontakt med det gröna ökar
människans välbefinnande och förståelse för naturen.
Parker och grönområden har länge nyttjats vid firanden
och större sammankomster. De spelar därför en viktig
roll för kulturen i staden. Trädgårdar och stadsodlingar
har historiskt sett bidragit till stadsinvånarnas livsmedelsförsörjning, och utgör en viktig del av stadens kulturmiljö.
I Vaxholm finns god tillgång till parker och grönområden
inom rimliga avstånd. De flesta av parkerna, stora som
små, är lokaliserade på Vaxön. Johannesbergsparken,
Officersparken och Batteriparken är välbesökta och
hör till de större parkerna på Vaxön. Lägret har som
stadspark en särskild betydelse för kommunen. Den
stora öppna ytan nyttjas av många, och möjliggör större
arrangemang som skolavslutningar, midsommarfirande
och Strömmingslopp. Mindre parker som Ullbergska
parken, Ekuddsparken, Rydbolund, Byggmästaren och
Framnäsparken är mer undanskymda och har potential
för utveckling.
Utanför Vaxön består grönstrukturen främst av grönområden. Dessa täcker större ytor och är inte gestaltade i
lika stor utsträckning som parker. Flera grönområden
är säkerställda som natur eller park i gällande detaljplaner, och utgör i vissa fall samfälligheter för närliggande
bebyggelse.
När staden förtätas ökar betydelsen av den grönstruktur
som finns kvar, då den ska innefatta fler funktioner för
fler nyttjare. Det är då viktigt att den utvecklas och att
kompenseringsåtgärder införs för att bibehålla den bredare grönstrukturens värden för samhället och naturen.
Fysisk aktivitet i form av lek, motion och annan utevistelse är en förutsättning för en god folkhälsa och ett
välmående samhälle. Motionsspår, lekplatser, utomhus-
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gym och spontanidrottsplatser är viktiga resurser för att
främja sådan fysisk aktivitet. Vaxholm har i dagsläget
ett brett utbud av platser för fysisk aktivitet, och det är
viktigt att tillgängligheten till dessa platser även ökar i
takt med den växande befolkningen.

Det är även möjligt att röra sig längs med stränderna
på delar av Vaxön, Resarö, Rindö och Bogesund.
I samband med detaljplanering studeras och beaktas
allmänhetens tillgänglighet till stränder särskilt. Vid
anläggning av nya strandpromenader är det viktigt att
ta hänsyn till växt- och djurlivet, samt till terrängen och
upplevelsevärden.

Rekreation
Campusområdet på Vaxön har kommunens största
idrottsanläggning med fullskalig sporthall, bollhall med
läktare, gym, café, ishall, fotbollsplan med konstgräs,
tennishall och näridrottsplats (yta för spontanidrott).
I Vaxholms stad finns den ingen simhall eller badhus.

Samhällsservice
Samhällsservice beskriver flera av de grundläggande
funktionerna i ett samhälle, bland annat utbildning,
omsorg, sjukvård och skötsel av allmänna platser.
Vaxholms stad ansvarar för flera av dessa tjänster, och
har därför stor potential att påverka utvecklingen. För
vissa tjänster ansvarar dock regionen, och i andra fall
samverkar Vaxholms stad med närliggande kommuner.

Lekplatser
Kommunala lekplatser finns i flera delar av Vaxholm,
men sju av dessa är belägna på Vaxön. På Rindö och
Resarö finns det två lekplatser vardera, och på Tenö (på
östra Bogesund) finns det ytterligare en. Utöver dessa
allmänna lekplatser finns det fler på samfälligheter som
kommunen inte ansvarar för. Finns behov av att utveckla
lekplatserna.

bollhallen med bland andra tennisbanor samt en
sporthall med gymnastiksal.

Motionsspår

Idrottsplatser

Det finns flera motionsspår på Bogesund, Resarö, Vaxön
och Rindö. Två av dessa – ett på Vaxön och ett på Rindö
– är belysta och underhålls av kommunen. På Tynningö
finns det även ett antal motionsspår som har skapats
och underhålls av Tynningö Gård ekonomisk förening
(TGEF).

Kommunen ansvarar för driften av fyra fotbollsplaner,
varav två finns på Vaxön och två på Resarö. En av
fotbollsplanerna är i konstgräs, och resterande tre
har grus som underlag. På Rindö äger kommunen en
idrottshall som används av skolan och olika föreningar.
På Tynningö finns en idrottsplats som sköts av TGEF.

Utomhusgym

Stränder

I Vaxholm finns det två utomhusgym för allmänheten,
varav ett på Vaxön och ett på Rindö.

Idrottshallar

Stränder har stor betydelse för människor, djur och
växter. För människor erbjuder stränder kontakt med
vattnet, naturupplevelser, avkoppling och möjligheter
till flertalet vattenbaserade aktiviteter.

På mellersta Vaxön vid Kronängskolan finns flera
byggnader som inrymmer idrottsaktiviteter: ishallen,

Idag finns det totalt 10 kommunala badplatser lokaliserade på Vaxön, Resarö, Rindö, Bogesund och Tynningö.

Det finns också gymnastiksalar i Vaxö skola, Resarö
skola och i Rindö sporthall.
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Förskola
Vaxholms stad driver sex förskolor, varav tre på Vaxön,
två på Resarö och en på Rindö. Utöver dessa kommunala
verksamheter finns fem fristående förskolor, varav två
på Vaxön, två på Resarö och en på Kullö. För boende på
Tynningö finns en förskola att tillgå på Norra Lagnö i
Värmdö kommun.

Grundskola
Inom kommunen finns totalt sex grundskolor. Kronängsskolan är den enda högstadieskolan – den är kommunal och är lokaliserad centralt på Vaxön. Övriga fem
skolor erbjuder förskoleklass upp till årskurs 6. Fyra av
dessa drivs av Vaxholms stad: Söderfjärdsskolan och
Vaxö skola på Vaxön, samt Rindö skola och Resarö skola.
En fristående skola – Montessori Vaxholm – finns även
på Vaxön. Vissa elever, speciellt på Tynningö, väljer att
gå i grundskola i angränsande kommuner, till exempel
Värmdö.
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Gymnasium

Samlingslokaler

Verkstäder och liknande

Kommunen har ingen gymnasieskola, utan ingår i Stockholms gymnasieregion. Ungdomar från Vaxholm kan
därför söka sig till alla gymnasieskolor inom regionen
som förstahandssökande.

Vaxholms stad har ett antal samlingslokaler som kan
hyras av privatpersoner, företag och föreningar. Dessa
finns i anslutning till kommunens skolor och idrottsanläggningar.

Behovet av friytor, skolgårdar

Kommersiell service

På flera av kommunens öar finns befintliga verksamhetsområden (ofta med marin anknytning) som ibland
och i viss mån är miljöstörande, framför allt genom
bullerpåverkan. Insatser bör genomföras för att så långt
som möjligt begränsa påverkan på omgivningen.

Barn- och ungas dagliga fysiska utemiljö är viktig för
bland annat framtida hälsa och välbefinnande. För
att långsiktigt kunna säkra barn och ungas tillgång
till en god utemiljö har kommunen ambitionen att
följa Boverkets riktlinjer och Plan- och bygglagen
vid planering av skolgårdar.
Där ställs det krav på att det vid anordnande av tomter
ska finnas tillgång till tillräckligt stor friyta lämplig för
lek och utevistelse vid bland annat skolor och förskolor.
Lagstiftaren är här mycket tydlig med att friyta för barn
ska prioriteras framför parkering.
Även kvalitet och multifunktionalitet på friytorna är en
parameter att väga in. I de fall skolor utvecklas inom
tätt bebyggda områden, kan det vara acceptabelt att i
kompletterande mån använda närliggande allmänna
friområden, som parker och natur.

Särskilda boenden
I Vaxholm stad finns tre särskilda boendeenheter för
äldreomsorg med sammanlagt 83 platser. De ligger alla
tre inom samma kvarter på mellersta Vaxön. Inom projektet Norrberget kan ett nytt särskilt boende byggas.

Sjukvård
Region Stockholm samordnar sjukvården i Vaxholm och
resten av regionen. Det finns en vårdcentral i stadskärnan på Vaxön. Närmaste sjukhus för akutvård och
specialistvård är Danderyds sjukhus.

Utbytet av varor och tjänster är en av de grundläggande
funktionerna i en stad. Den kommersiella servicen är
viktig för att tillgodose befolkningens olika behov, skapa
jobbtillfällen och bidra till en levande stad. Kommersiell
service utövas per definition av privata aktörer, men
kommunen kan vara med och skapa förutsättningar för
ett fungerande näringsliv.

Småföretagare
Det finns många mindre företag i kommunen. Flera
personer driver eget företag med kontor eller enklare
verksamhet med den egna bostaden eller fastigheten
som bas. Flera företagshotell finns i kommunen.

Övriga verksamheter

Livsmedelshandel

Kultur och fritid

Tillgång till mat och andra livsmedel är bland de viktigaste behoven som ska tillgodoses i ett samhälle. I
Vaxholm är livsmedelshandeln koncentrerad till de
centrala öarna, med två större butiker på Vaxön, och en
närbutik vardera på Resarö och Rindö. Övriga öar saknar
permanent livsmedelsförsörjning, och invånare är därför
beroende av att kunna ta sig till och handla på andra
platser, både inom och utanför kommunens gränser.

Kommunen samordnar ett kulturråd och kommunens
kulturnatt, ansvarar för kulturbidrag och kulturstipendier och erbjuder kommunens elever från förskola till
nian en teaterföreställning om året.
Kulturrådet är en sammansättning av olika aktörer
inom kultursektorn i Vaxholm som arbetar för att främja
kulturverksamheter i kommunen. I kulturrådet finns
representanter från:

Inköp sker i dagsläget till viss grad i angränsande kommuner, speciellt Österåker, Täby och Värmdö. Många
väljer till exempel att storhandla i Arninge eller Gustavsberg, speciellt de som redan pendlar till eller förbi dessa
orter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En växande befolkning på vissa öar kan leda till ett
större underlag för utökad livsmedelsförsörjning. Mark
på Kullö har, till exempel, förvärvats av en livsmedelsbutikskedja. Om vi skriver detta, ställer det en förväntan
om att denna ska förverkligas på Kullön?
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Hembygdsföreningen
Konstföreningen
Svenska kyrkan
Biografens vänner
Vaxholms Fästnings Museum
Turistbyrån
Stadsbiblioteket
Kulturskolan
Vaxholms stad

Idag bedrivs ett aktivt fritidsliv i kommunen där lokala
föreningar anordnar aktiviteter för barn och vuxna. Vax-
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holms stad bidrar till att skapa goda förutsättningar för
föreningslivet och stimulera dess verksamheter genom
att stötta med bidrag.

Båtplatser och uppläggningsplatser
Större delen av båtplatserna i kommunen ligger på
kommunalt vatten- och markområde och arrenderas
av båtklubbar. Trycket på småbåtplatser är stort. Behov
av platser för sjömackar behöver undersökas.

Trafikförsörjning och trafikmiljö
Vaxholms geografiska och demografiska förutsättningar
gör att det alstras ett stort antal resor för arbete, skola,
besök och fritid. Därför är trafikmiljö och trafikförsörjning särskilt viktiga frågor för kommunen att arbeta
med. I det här kapitlet beskrivs dagens transportsystem,
med viktiga förutsättningar och utmaningar för att skapa
en god trafikförsörjning och trafikmiljö i Vaxholm.
Begreppet trafikmiljö syftar till den fysiska infrastrukturen som används av både kollektiva och privata transportmedel (inklusive cyklister och gångtrafikanter)
för att förflytta människor och gods. Kommunen kan
styra utformningen av vissa trafikmiljöer direkt genom
detaljplanering, men ofta är det andra myndigheter
såsom Trafikverket som har det yttersta ansvaret för
trafikmiljön.
Trafikförsörjning syftar till att förklara hur ett område
eller en plats försörjs med vilken typ av infrastruktur, till
exempel hur en tänkt väg till ett nytt område ansluter till
huvudvägnätet. Kollektivtrafikförsörjning är det kollektiva trafiksystemet med dess fordon och linjedragningar.
Det är Region Stockholms Trafikförvaltning som är
ansvarig för kollektivtrafiktrafikförsörjningen i Vaxholm,
och kommunen påverkar utvecklingen genom kontinuerliga dialoger och remissvar.

Det huvudsakliga målet med trafikförsörjningen och trafikmiljön är att skapa en god tillgänglighet för alla medborgare – en grundförutsättning för ett välfungerande
samhälle. Tillgänglighet beskriver befolkningens möjligheter att ta del av de olika funktioner som behövs för
att leva ett gott liv, till exempel bostad, arbete, studier,
handel, friluftsliv, vård och fritidsaktiviteter. Tillgänglighet tar därmed hänsyn både till vart dessa funktioner
är placerade i förhållande till varandra, men också hur
människor och gods kan röra sig mellan platserna.
Trafikmiljön och trafikförsörjningen har en betydande
påverkan på människors rörlighet, bland annat på om,
hur, var och när människor rör på sig, samt vem som rör
sig i staden. Den stora utmaningen är att fördela stadens
begränsade yta mellan olika funktioner och trafikslag,
för att uppnå miljömål och tillgodose olika gruppers
behov.
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Vägtrafiken
Vaxholms gator och vägar utgör den grundläggande infrastrukturen för alla trafikslag på land. De är utformade
efter lokala förutsättningar och behovet av att ge plats
åt gående, cyklister, bilar, nyttotrafik, bussar och andra
fordon. Kombinationen av trafikslag varierar stort i olika
delar av kommunen, vilket påverkar vägarnas utformning. Utformningen hänger också ihop med vem som har
ansvar för vägen, det vill säga huvudmannaskapet. Det
kan vara statligt, kommunalt eller enskilt.
Huvudmannaskapet förklaras vidare under rubriken
’Huvudmannaskap’. Kortfattat så innebär det att kommunen har ett begränsat inflytande över gator och vägar
som den inte är huvudman för.
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Väg 274
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 riksväg E18 vid Arninge
i Täby kommun. Väg 274 trafikerar två av kommunens
tre färjeleder, Vaxholmsleden och Oxdjupsleden. Vägens
utformning och hastighetsbegränsningar varierar, i
dagsläget har de höga hastigheterna på Vaxön en negativ
påverkan på den intilliggande stadsmiljön och oskyddade
trafikanter.
Den är utpekad som primär respektive sekundär led
för transporter av farligt gods, som omledningsväg för
breda och långa transporter, samt för övrig trafik när
Essingeleden (E4/E20) inte är farbar (Läs mer om farligt
gods i kapitlet störningar och risker). Eriksövägen är
utpekad som sekundära transportled för dispenstrafik,
men i och med pågående bärighetsutredning för en äldre
stenbro utmed sträckan bör den inte användas.
Det finns två större broar i kommunen – Pålsundbron
och Vaxholmsbron – den första förbinder Bogesund med
Vaxön och har kommunalt huvudmannaskap, den andra
förbinder Vaxön med Kullön och är Trafikverkets ansvar.

Vägfärjor
Vägfärjorna spelar en viktig roll i upprätthållandet av
goda kommunikationer i både kommunen och regionen.
Trafikverkets färjerederi driver sammanlagt tre vägfärjeleder i kommunen, där Oxdjupsleden och Vaxholms
leden är del av väg 274 och sammankopplingen av Värmdö
och Vaxholm med nordöstra Stockholmsregionen, och
Tynningöleden som kopplar samman Tynningö med
Värmdö.
Vägfärjor har plats för bilar, bussar, gångtrafikanter och
cyklister. Färjetrafiken i Vaxholm är avgiftsfri och trafik
utförs under stora delar av dygnet med visst uppehåll
under natten. Vägfärjorna är en speciellt viktig förutsätt-

ning för boende på Rindö, Skarpö och Tynningö,
som saknar fasta anslutningar till fastlandet.
Trafiklösningar med vägfärja innebär att biltrafiken
kommer stötvis istället för i en jämn ström. Detta
påverkar hela kommunen och kan skapa trängsel och
trafiksäkerhetsproblem i anslutning till väg 274. Hänsyn
behöver tas till den här utmaningen vid planering av
transportinfrastruktur och bebyggelse. Därtill medför
färjetrafiken på Rindö.
Färjerederiets mål är att färjetrafiken i Sverige ska
vara klimatneutral till 2045, och man planerar redan
nu för att inom några år kunna trafikera Vaxholmsleden
med nya elfärjor. Det kommer att bidra till minskade
utsläpp och minskat buller. Elektrifieringen kräver även
utrymme för ny laddinfrastruktur och tillgång till viss
kapacitet i elnätet.

• Vaxholmsleden

Vaxholmsleden är sträckan mellan Vaxön och Rindö.
Färjelägen finns vid Västerhamnsplan på Vaxön och
vid Rindö smedja på västra Rindö. Sträckan trafikeras
av två färjor med som högst 10-minuters trafik, och
med ett kortare uppehåll under natten.
Frågan om dupliceringsläge vid Rindö smedja behöver
utredas i samverkan med Trafikverket som är ansvarig
för infrastrukturen. Den begränsade ytan och omgivningens topologi är en utmaning som kräver genom
arbetade åtgärder.

• Oxdjupsleden

På östra sidan av Rindö trafikerar vägfärjan Oxdjups
leden, sträckan mellan Oskar Fredriksborg och
Stenslätten i Värmdö kommun. Sträckan trafikeras
av en färja som avgår som mest var 20:e minut och
har ett längre nattuppehåll.
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• Tynningöleden

Tynningöleden förbinder Norra Lagnö i Värmdö kommun
med Östra Tynningö. Vägfärjan är öns enda väganslutning och det finns därför ingen risk för genomfartstrafik.
Färjan avgår som mest var 20:e minut, med ett längre
uppehåll i trafiken under natten.

Gång- och cykeltrafik
Förutsättningarna för gång- och cykeltrafikanter
varierar stort i kommunen. Kommunen kan påverka
gång- och cykelutvecklingen genom bland annat
infrastruktursatsningar och fysisk planering.
En ökad andel gång- och cykeltrafikanter ger storskaliga
fördelar för miljön, samhället och den enskildes hälsa.
Flera faktorer påverkar om en person väljer att gå eller
cykla, bland annat resans avstånd, kvaliteten på trafikmiljön och utformningen av vägnätet.

• Gång- och cykelvägnätet

I Vaxholm samsas gång- och cykeltrafikanter oftast på
gemensamma ytor, där separering sker genom markering eller planskildhet mot biltrafiken. Gångtrafikanter
tilldelas i stor utsträckning en upphöjd trottoar eller en
enskild gångväg, medan förutsättningarna för cyklister
är mer varierande. I vissa områden delar dubbelriktad
cykeltrafik trottoaren med gångtrafikanter, men ibland
hänvisas cyklister till lokalgator i blandtrafik. Längs de
större vägarna, väg 274 och Eriksövägen, är standarden
och separeringen varierande.
Sträckan utmed väg 274, från Engarn framtill färjeläget
på Vaxön, ingår i det strategiskt viktiga regionala cykelvägnätet. Sträckan utgör även en del i det kommunala
gång- och cykelnätet som sammankopplar Vaxön med
Engarns vägskäl på Resarö via Kullön.
På Vaxön är förutsättningarna för att gå och cykla
goda då avstånden är generellt korta och vägnätet mer
utvecklat. På Kullön, Resarö, Tynningö och Rindö finns
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det ett delvis utbyggt gång- och cykelvägnät. Gång- och
cykeltrafik sker annars i blandtrafik inom övriga delar av
kommunen.
Det finns platser där gång- och cykelvägen korsar
bilvägen och överfarten inte är trafiksäkert utformad. I
de tätare, centrala delarna, av Vaxön är utrymmet för att
bygga ut vägen begränsad.
Övriga vägar på Vaxön har lägre hastighetsbegränsningar och mindre trafikflöden som skapar bättre förutsättningar för att cykla i blandtrafik.
Sträckan mellan Engarns vägskäl och Resarö Mitt är
lämplig för fotgängare och cyklister utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv men vägen är inte den genaste. Mellan Resarö mitt och Överby förskola finns en separerad
gång- och cykelväg.
På Tynningö har samfällighetsföreningen utvecklat en
egen gång- och cykelväg för en kort sträcka, utöver
den finns inga gång- och cykelvägar på Tynningö utan
cyklister och gående använder huvudvägnätet på ön för
att nå olika målpunkter. Möjligheten att ta med cykeln
på båtarna gör att Vaxön är möjlig att nå från Tynningö
med cykel.

Cykelparkeringar av varierande kvalitet finns vid flertalet
kommunägda fastigheter, till exempel skolor. Därtill
finns det en väderskyddad infartsparkering för cyklar
vid Engarns vägskäl, som tillåter byten mellan cykel
och stombuss. Utöver dessa cykelparkeringar finns det
privata cykelparkeringar intill vissa verksamheter och
bostadsområden. Behov av fler cykelparkeringar i city

• Utvecklingspotential

I Vaxholm bedöms andelen cykelpendlare vara relativt
låg i dagsläget men det finns en stor potential för att
fler vaxholmare ska ta sig till och från jobbet med
cykel som en del av resan5. Av de som arbetar utanför
kommunen kan de flesta ta sig med cykel från hemmet
till hållplatser eller bryggor med goda kollektivtrafik
förbindelser på mindre än 15 minuter.
På Vaxön har cirka en fjärdedel av de förvärvsarbetande
invånarna sin arbetsplats lokalt på ön. På Resarö, Kullö
och Rindö har över en femtedel av den förvärvsarbetande

befolkningen sin arbetsplats inom kommunen. Många
av dessa pendlingsresor skulle kunna göras med cykel.6
Det finns även stor potential för att fler skolresor inom
kommunen kan genomföras med cykel.

• Bristanalys av gång- och cykelnätet

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. Sträckan mellan Arninge och
Vaxön är ett utpekat regionalt cykelstråk i den regionala
cykelplanen, stråket ska enligt planen vara utbyggt till
2030. Trafikverket ansvarar för utbyggnad av det regionala cykelstråket och finansieringen ska säkerställas i
den regionala länsplanen.
En viktig del i arbetet med att förbättra stråken är sam
verkan med andra huvudmän. Där huvudcykelstråket
även korsar statliga vägar finns möjlighet att åstadkomma bättre utformade korsningspunkter vilket kräver
samverkan med Trafikverket.
Det går att cykla i blandtrafik på flera platser där det
är låga trafikvolymer, men vid fortsatt utbyggnad kan
förhållanden för gående och cyklister behöva utredas
och förbättras. Särskilt till och från skolor/förskolor
och till stadskärna.

På Rindö finns en separat gång- och cykelväg som
sträcker sig från Rindö smedja till Rindö torg, där den
ansluter till Rindövägen som numera är utformad som
en så kallad bymiljöväg.

Cykelmöjligheterna inom kommunen och till andra delar
av regionen stärks av att cykel kan medföras på den
vattenburna kollektivtrafiken samt även på vägfärjor,
den möjligheten finns inte på bussar.

Cykling är relativt väderberoende och under sommartid
ökar cyklandet till de lokala målpunkterna. Cykling sker
även på de mindre vandringslederna och enskilda vägar
på kommunens öar.

• Cykelparkering

En viktig förutsättning för att cykla från punkt a till punkt
b, är att det finns trygga och säkra cykelparkeringar vid
destinationen. En bra cykelparkeringsplats har väderskydd och en fysisk struktur att låsa fast cykeln vid.

5
Potentialstudie för arbetspendling med cykel i Stockholms län,
Regionala cykelkansliet https://sll.maps.arcgis.com/apps/
MapSeries/index.html?appid=6d0733c7ed6b431a921ff792f4c772fe
6
Områdesspecifika databasen arbetsmarknadspaket
(OSDB AMPAK), (2019), Statistiska Centralbyrån (SCB).
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Busstrafik

turer, under lågtrafik, åker med vägfärjan över Vaxholmsleden till Västerhamnsplan och Söderhamnsplan på
Vaxön.

Vaxholms kollektivtrafik på land utgörs av sju busslinjer
som trafikerar olika delar av kommunen och förbinder
den med övriga regionen. Busstrafiken planeras av
Region Stockholms trafikförvaltning, och drivs av upphandlade bussentreprenör. Kommunen har möjlighet
att lämna synpunkter på hur busstrafiken ska utvecklas
och förändras, men beslutar inte om den slutgiltiga
utformningen. Vaxholms stad har en kontinuerlig dialog
med regionen, och driver viktiga kollektivtrafiksfrågor
tillsammans med närliggande kommuner genom samarbetet Stockholm Nordost. Båtar utgör, utöver bussar,
en viktig del av Vaxholms kollektivtrafikförsörjning,
och förutsättningar för dessa beskrivs under rubriken
’Kollektiv sjötrafik’.

•

Från färjeläget vid Västerhamnsplan på Vaxön kan passagerare från Rindö resa med stombuss mot Tekniska
högskolan. Från färjeläget vid Stenslätten, öster om
Rindö, i Värmdö kommun, kan passagerare resa med
busslinje 439 mot Slussen.
Linje 688 trafikerar väg 274 och Rindö. Norra Rindö (med
lägre andel permanentboende) har lite sämre tillgänglighet till kollektivtrafiken. För att resa med busstrafiken
mot Stockholm krävs byte mellan trafikslagen.

• Tynningö

Stombuss

Stommen i busstrafiken utgörs av linje 670, som trafikerar sträckan Söderhamnsplan-Tekniska högskolan i
Stockholm (med vissa avgångar som vänder vid Danderyds sjukhus under rusningstrafik). Stombusslinjen kännetecknas av framförallt en hög turtäthet och god restid,
och möjliggör byte till andra busslinjer och tunnelbanans
röda linje. Inom kommunen ansluter lokala linjerna till
stombusstrafiken för att kunna möjliggöra resa vidare
mot Stockholm. Under rusningstid körs linjen med upp
till femminuterstrafik. Stombusslinjen har hållplatser på
Vaxön, Kullön, Resarö och norra Bogesund.
Vaxholm deltog under 2018 i ÅVS (åtgärdsvalsstudie)
Stombuss där sträckan Arninge – Söderhamnsplan
utreddes, tillsammans med Trafikverket och Trafik
förvaltningen, för att förbättra stombusstrafikens
framkomlighet i trafiken. Framkomlighetsåtgärder
som prioriterades utifrån utredningen ska genomföras
kommande år för att förbättra restiden.

• Resarö

Linje 682 förbinder Överby och Resarö Mitt med Engarns
vägskäl. Under rusningstrafik fortsätter ett par dagliga
avgångar in till Söderhamnsplan på Vaxön. Linje 682 ska
köras med 30-minuterstrafik under stora delar av dagen
och ansluta till stombussens avgångar mot både Stockholm och Vaxholm vid Engarns vägskäl.
Linje 680 trafikerar sträckan mellan Överby på Resarö
och Humlegården i centrala Stockholm. Linjen har
endast ett fåtal enkelriktade avgångar under rusningstrafiken mot Stockholm på förmiddagen och mot Resarö
på eftermiddagen.

• Rindö

Rindö trafikeras av linje 688 mellan färjeläget vid Oskar
Fredriksborg i öst och Rindö smedja i väst. Linjen har en
turtäthet på ca 30 minuter under rusningstid och cirka
60 minuter under övriga tider. Aktuell tidtabell bygger på
att endast en buss trafikerar Rindö. Ett par anpassade
121

Tynningö trafikeras av linje 689 mellan färjeläget i Östra
Tynningö och Norra Tynningö, via Höganäs brygga i
nordväst. Linjen har ett fåtal markerade hållplatser, men
majoriteten av linjedragningen utgörs av vinkområde
där bussen stannar längs med vägen för att hämta och
släppa av passagerare. Bussen är anpassad efter sjötrafikens avgångar vid Norra Tynningö och Höganäs, samt
vägfärjan vid Östra Tynningö.
Resenärer från Tynningö kan resa med busslinje 424H/V
på Norra Lagnö mot Gustavsbergs centrum. Vid Höganäs
brygga och Norra Tynningö finns anslutningar med båt
till Rindö, Vaxön och vidare mot Stockholm.

• Övriga linjer

Linje 681 trafikerar sträckan mellan Söderhamnsplan på
Vaxön och Kulla vägskäl i Österåkers kommun. Linje
sträckningen går genom Vaxön och Bogesund, och ger
därför tillgång till flertalet natur- och friluftsområden.
Linjen har endast ett fåtal avgångar under dagen.
Linje 699 är en nattbuss som trafikerar stombussens
vanliga linjedragning med en avstickare till Resarö
mitt. Linjen har ett fåtal avgångar under nätter
mot helgdagar.
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• Hållplatser

Högt trafikerade busshållplatser, främst de som trafikeras av stombussen, har oftast väderskydd och digitala
skyltar som visar kommande avgångar. Lågt trafikerade
hållplatser varierar i utformning. Ett fåtal hållplatser
i kommunen är i behov av en bättre utformning för att
höja trafiksäkerheten och tillgängligheten för resenärerna.

• Bytespunkter

Kommunen har två huvudsakliga bytespunkter som
möjliggör anslutningar mellan olika busslinjer och andra
trafikslag. Replipunkten vid Söderhamnsplan på Vaxön
fungerar som bytespunkt mellan stombusslinjen 670
och den kollektiva sjötrafiken. Engarns vägskäl fungerar
som bytespunkt mellan stombusslinjen och bussar till
Resarö. Trafikverket ska bygga om T-korsningen vid
Engarn cirkulationsplats och även förbättra bussvänd
slingan, vilket kommer bidra till ökad trafiksäkerhet
och framkomlighet i bytespunkten.

• Bussdepåer

Vid Blynäs på Vaxön finns en bussdepå med 16 uppställningsplatser som byggdes år 1984. Depån vid Blynäs är
en av totalt fyra i Norrort, där samtliga är fullbelagda.
Fördelar med en bussdepå i Vaxholm är att bussar
snabbt kan sättas i trafik och att andelen tomkörningar
minskar, vilket förbättrar turtätheten och minskar onödiga utsläpp och buller. Trafikförvaltningen uppskattar
att det finns ett behov av ytterligare 8–10 platser för bussar i en depå och en ny verkstad med tvätthall i Vaxholm.

Biltrafik
En del av Vaxholms invånare, verksamma och besökare är i dagsläget beroende av privat bil för att ta sig
fram. Detta kan bero både på individuella och allmänna
omständigheter. Med sin splittrade geografiska utform-

ning och fluktuerande trafikflöden har kommunen unika
förutsättningar och utmaningar för biltrafik som även
varierar i olika delar av kommunen.
Väg 274 in till Stockholm via nordostkommunerna utgör
huvudleden till och från kommunen. Trafik på sträckan
kan påverkas av trafikstockningar utanför kommunen,
men även av stötvisa flöden kopplade till vägfärjornas
ankomster. Vägfärjorna medför en risk att bilister överstiger hastighetsbegränsningar för att hinna med en viss
avgång och därför finns det ett behov av en översyn av
hastigheterna på väg 274 för att öka trafiksäkerheten.
För resor mellan Tynningö och Stockholm, samt för
resor från andra delar av kommunen till regionens
sydöstra delar, är det ofta ett bättre alternativ att ansluta
till väg 222 i Värmdö kommun. 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.
I en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 274 år 2013 konstaterades att den förutsagda befolkningsökningen främst
kan påverka kapaciteten i korsningar Kungsgatan och
Parkgatan, Parkgatan och Söderhamnen, samt Engarns
vägskäl. Trafikverket planerar, i samverkan med kommunen, att bygga om korsningen vid Engarns vägskäl till
en cirkulationsplats för att förbättra framkomligheten
och trafiksäkerheten.
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• Parkering

Vaxholms stad erbjuder flertalet olika parkeringsmöjligheter för olika grupper – bland annat boende, pendlare,
besökare, fritidshusägare och arbetande.
Infartsparkeringar för bil finns vid Engarns vägskäl och
Rindö smedja. Parkeringsplatser vid Lägret på Vaxön
används också delvis som infartsparkering. Infartsparkeringar är avgiftsfria och används främst av pendlare
vid byte till kollektivtrafiken.
Långtidsparkeringar finns utspridda på Vaxön, och
utnyttjas främst av besökare med fritidshus på andra öar
inom kommunen, som endast kan nås med privat båt.
Parkeringsplatser som tillåter parkering i 8–12 timmar
är koncentrerade utanför stadskärnan på Vaxön, och
kan användas av dagsbesökare och till viss grad även av
pendlare för infartsparkering.
Korttidsparkeringar (2 eller 4 timmar) återfinns främst
i stadskärnan och andra delar av Vaxön. Dessa utnyttjas
av invånare, besökare och arbetare. En del av dessa parkeringar utgörs av fickparkeringar längs med vägkanten.
Boende och arbetande på vissa delar av Vaxön erbjuds
boendeparkeringstillstånd. Dessa erbjuds även till
personer som är folkbokförda på öar som saknar fasta
förbindelser till fastlandet med bro eller vägfärja, som
då kan ställa sig på boendeparkering över natten och ta
kollektiv sjötrafik mellan sin hemö och Vaxön.
Under högsäsongen på sommaren etableras tillfälliga
parkeringsplatser på lämplig mark för att ta emot det
ökade antalet besökare. Vissa av de permanenta parkeringsytorna står tomma en stor del av året på grund av
lägre efterfrågan. Det säsongsvarierande parkeringsbehovet är en utmaning, och kan kräva kreativa lösningar
med flexibla ytor som kan användas för andra ändamål
under lågsäsongen.

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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Huvudmannaskap
Huvudmannaskap beskriver vem eller vilka som ansvarar för att planera, finansiera, projektera, bygga, sköta
och upprusta allmänna platser och anläggningar. Huvudmannaskapet påverkar hur stort inflytande Vaxholms
stad har över olika gator och vägar inom kommunen.

•

Handlingsutrymme

Kommunen uppmärksammar kontinuerligt Trafikverket
och Trafikförvaltningen om statliga infrastrukturbehov.
Här innefattas åtgärdsbehov som berör bland annat
kollektivtrafik, vägfärjor, huvudvägnätet samt gång- och
cykelvägnätet. Åtgärder i den statliga infrastrukturen
måste ha utretts i en åtgärdsvalsstudie innan beslutas
fattas om att Trafikverket ska genomföra det. Finansiering gällande större investeringar kräver att de blir
objekt i den regionala Länsplanen som regionfullmäktige beslutar om. Processen från det att ett behov uppmärksammas till det att åtgärder genomförs är i regel
lång, ibland krävs även nya vägplaner för att möjliggöra
åtgärder.

• Statligt huvudmannaskap

Svenska staten har huvudmannaskap för vissa vägar
genom myndigheten Trafikverket. I Vaxholm ansvarar
Trafikverket för väg 274, Resarövägen, Ytterbyvägen,
Bogesundsvägen, Tynningövägen, Norra Tynningövägen
och den del av Skarpövägen som ligger på Rindö. Åtgärder på statlig väg kräver att Trafikverket har utrett vägen
i en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) först. Kommunen
har möjlighet att delta i arbetet, och kan även vid andra
tillfällen yttra sig gällande åtgärdsbehoven i det statliga
vägnätet.

•

Kommunalt huvudmannaskap

Vid kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som
planerar, finansierar projekterar, bygger, rustar upp och
sköter vägarna, samt genomför eventuella åtgärder på

allmän platsmark. Kommunen har rätt att lösa in mark
för detta ändamål. Kommunen har möjlighet att låta
fastighetsägarna i området betala åtgärderna genom
uttag av gatukostnader.
I Vaxholms stad sköts kommunala gator och vägar av
stadsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet. Kommunala vägar finns främst på Vaxön, där de utgör majoriteten av öns vägar. Även en mindre andel av vägarna på
Resarö och Rindö tillhör kommunen, ex. Överbyvägen,
Rindövägen och merparten av gatorna i Rindö hamn.

• Enskilt huvudmannaskap

Enskilt huvudmannaskap innebär att det är någon annan
än kommunen eller staten som ansvarar för projektering, byggande och förvaltning av vägar och övrig allmän
platsmark i ett område. Det enskilda huvudmannaskapet
innebär även att det kan vara olika huvudmän för vägar
och övrig allmän platsmark. Fastighetsägarna belastas av kostnader för upprustning, utbyggnad, drift och
underhåll i form av en avgift till samfällighetsföreningen
eller vägföreningen. Enskild väghållning sköts oftast av
en vägförening.
I Vaxholm utgörs majoriteten av vägarna på Resarö,
Kullö, Bogesund, Rindö, Skarpö och Tynningö av enskilda vägar. Fåtalet enskilda vägar återfinns även på Vaxön,
Engarn och Bullerholmen.
I delar av kommunen är huvudmannaskapet för vissa
vägar och områden reglerat genom detaljplan. I sådana
områden kan det finnas samfällighetsföreningar som
via anläggningsbeslut har ansvaret, eller så har tomt
ägarföreningar tagit på sig ansvaret. Med en ökad andel
permanentboende ökar behovet av att reglera ansvaret
för väghållningen, för att kommunen ska kunna beakta
allmänna intressen.
Biltrafik är inte tillåten på Edholma Stegesundöarna
och befintliga vägar, stigar och gångvägar ligger på
marksamfälligheter vilka utgörs av delägarförvaltning
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och det saknas anläggningssamfälligheter. På Ramsö
och Skogsön och övriga mindre öar är likaså biltrafiken
inte tillåteten. Därtill pågår det en lantmäteriprocess
på Skogsön för att bilda en samfällighet där vägar och
bryggor ska ingå.

Trafiksäkerhet
Sverige arbetar nationellt utifrån Nollvisionen – ett mål
om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
Det är både väghållare och de som nyttjar transportsystemet som ansvarar för säkerheten. Trafiksystemet ska
utformas för att skapa en säker trafikmiljö som förhindrar och minskar risken för olyckor. Exempel på åtgärder som bidrar till en säkrare trafikmiljö är cirkulationsplatser, hastighetsgränser anpassade till förutsättningar
på platsen, separering mellan olika trafikslag, hastighetskameror, mitträcken, en utformning som bidrar till
god hastighetsefterlevnad och information om varför det
är viktigt att hålla hastigheten.
På vägar i kommunens mindre trafikerade delar finns
det utmaningar med att skapa en balans mellan framkomlighet för bilar och säkerhet för oskyddade trafikanter. Många vägar är smala, och enskilt huvudmannaskap
medför att kommunen ofta har mindre inflytande över
budget och utformning. Det saknas belysning för delar
av huvudvägarna vilket försämrar tryggheten särskilt för
gående och cyklister. Den inrapporterade olycksstatistiken är dock relativt sett låg, vilket kan tyda på ett gott
samförstånd mellan olika trafikanter, men beror även
till stor del på ett lågt trafikflöde. Skulle trafikflödena
på vägarna komma att öka ytterligare så ställer det
krav på åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Skolvägar
Skolorna i Vaxholm har en intensiv hämtnings- och
lämningstrafik, cirka en halvtimme varje morgon och
eftermiddag. Detta skapar köer och trängsel, och kan
utgöra en trafiksäkerhetsrisk för barn som ska samsas
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med biltrafik på en begränsad yta. Skapandet av säkra
skolvägar är en aktuell utmaning som kräver både
fysiska och beteendepåverkande åtgärder.

Sjötrafik
Farleder
Begreppet farled omfattar i sin vidaste betydelse de vattenområden som sjöfarten använder. I allmänhet menar
man de vattenvägar som i sjökortet är markerade med
heldragna svarta linjer.

• Klass 1

Längs med den södra/sydvästra sidan av Tynningö samt
öster om Rindö så löper en av Sveriges mest trafikerade farleder (klass 1) som omfattas av riksintresset för
sjöfart med en buffertzon på cirka 200 meter. Denna zon
överlappar delvis Tynningö (se Riksintresse).

• Allmän farled

Väster om Tynningö och söder samt väster om Rindö
finns en ytterligare allmän farled. Farleden har en
mycket stor koncentration av båttrafik under sommarmånaderna av både den kollektiva sjötrafiken, den
kommersiella båttrafik samt fritidsbåtsägare.

Kajplatser och hamnar
Kommunen har ansvar för två viktiga hamnar: replipunkt
Vaxholm i stadskärnan och hamnen vid Estlandsvägen
på norra Vaxön. Utöver privatägda omlastningsplatser är
Estlandskajen lämplig för sjötransporter som hanterar
gods och ska ut till öar i skärgården, eller hämtas. Waxholmsbolaget hanterar även styckegods till skärgården
vid replipunkten.

Kollektiv sjötrafik

förvaltas av Region Stockholm, och bedrivs inom två
olika varumärken. Sjötrafiken möjliggör resor mellan
kommunens öar, in mot centrala Stockholm, och till de
yttre delarna av skärgården. Flera öar är beroende av
den kollektiva sjötrafiken då det inte finns några broeller vägfärjeförbindelser.
Den kollektiva sjötrafiken utgör både ett komplement
och alternativ till stombusstrafiken, och byten mellan
de två trafikslagen kan göras vid replipunkten på Vaxön.
För vissa resor kan båt innebära stora restidsvinster
jämfört med buss. Sjötrafiken är även väldigt attraktiv på
grund av den höga komfortnivån och de fina utsikterna
som erbjuds.
Den kollektiva båttrafiken är en viktig del av Vaxholms
historia och identitet som skärgårdens huvudstad. Mer
än hälften av de som reser från Strömkajen har Vaxholm som destination och framför allt på sommaren är
sjövägen att föredra för många besökare. Detta medför
även att beläggningen varierar kraftigt över året. Tre
fjärdedelar av alla resor på ett år i sjötrafiken görs under
sommarmånaderna maj till september.

• Waxholmsbolaget

Waxholmsbolaget (Waxholms Ångfartygs AB) ägs av
Region Stockholm, och har historiskt sett drivit den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård från basen i
Vaxholm. Waxholmsbolaget trafikerar allmänna bryggor
året runt, med vissa begränsningar på vintern under istid. Båtar avgår från kommunens olika öar i riktning mot
centrala Stockholm eller den yttre skärgården. Vissa
bryggor med lägre beläggning trafikeras endast med
anropsstyrd trafik.
Waxholmsbolaget har ett eget biljettsortiment, men
infrastrukturen är delvis integrerad med övrig kollektivtrafik. Under lågsäsongen går det att resa med SL:s
periodkort på Waxholmsbolagets båtar.

Vaxholm har en väletablerad kollektivtrafik på vatten
och i kommunen trafikeras drygt 40 bryggor. Trafiken
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Personer folkbokförda på öar som saknar väg- eller vägfärjeförbindelser till fastlandet har möjlighet att köpa ett
subventionerat ö-kort, som tillåter ett obegränsat antal
resor med Waxholmsbolagets båtar.

• Pendelbåtsförsök

Under hösten 2020 lanserade Trafikförvaltningen ett
försök med en pendelbåtlinje i SL:s regi. Förutom fler
avgångar innebär pendelbåten full integration i SL:s
biljettsystem, vilket underlättar för vidare resor med
annan kollektivtrafik i Stockholm. Pendelbåten har
två linjedragningar. Linje 83X är en snabbare variant
med färre uppehåll, som går från Oskar-Fredriksborg
(Grenadjärsbryggan) via Ramsö, Rindö smedja, Söder
hamnsplan (Vaxön) in till Stockholm (Slussen och
Strömkajen), med uppehåll i Lidingö och Nacka kommuner. Linje 83 går från Vaxön in till Stockholm, med fler
uppehåll och en längre restid. Kommande pendelbåtsförsök ska trafikera sträckan Värmdö – Stockholm med
ett planerat stopp vid färjeläget på Norra Lagnö som
Tynningöbor kommer att ha tillgängligt till.

• Replipunkt Vaxholm

Vaxholms kaj är replipunkt och sammankopplar kollektivtrafiken på vatten och på land. Enligt RUFS ska
tillgängligheten mellan replipunkter och den centrala
regionkärnan förbättras och restiden ska vara god.
Tillgängligheten mellan kärnöar och replipunkten ska
även den säkerställas enligt RUFS. Replipunkt Vaxholm
är viktig och har ihop med Strömkajen flest på- och
avstigningar i sjötrafiken.

• Övriga öar

Kollektivtrafik kan bli en viktig förutsättning för att
undvika trängsel vid befolkningsutveckling på andra öar
i kommunen. Främst vid nya bostadsprojekt som Rindö
hamn, där möjligheten att utveckla busstrafiken är
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begränsad, kan pendelbåtsanslutningar till Stockholm
minska antalet nya bilresor som alstras.

•

Bryggor

I Vaxholm trafikerar den kollektiva sjötrafiken cirka 40
bryggor, vissa av dessa bryggor trafikeras endast under
sommarmånaderna. Vaxholms stad ansvarar för fem
bryggor – replipunkt Vaxholm, Fredriksberg, Ytterby,
Vega och Rindöbaden – övriga bryggor ägs framför allt
av enskilda, Trafikverket och Statens fastighetsverk.
Det finns bryggor som har fler på- och avstigningar, och
bryggor med utvecklingspotential utifrån lokalisering
och framtida bebyggelseutveckling. Bland de viktigaste
bryggorna är Grenadjärsbryggan, Rindö Västra, Ramsö
brygga, Norra Tynningö, Fredriksberg brygga och Vaxholms replipunkt.

Uppläggningsplatser
Det finns ett behov av fler båt- och uppläggningsplatser
inom kommunen. Båtklubbar skickar sällan förfrågningar till kommunen om att utöka sina områden men när
det sker handlar det framför allt om att utöka antalet
uppläggningsplatser.
Bryggorna Vikingsborg, Stegesund och Edholma trafikeras, året runt, av den regionala skärgårdstrafiken.
Samtliga bryggor ägs av enskilda samfälligheter som
ansvarar för drift och underhåll.

Störningar och risker
Med hjälp av rätt underlag, lokalisering och utformning
av bebyggelse kan störningar och risker minskas.

Den kommersiella båttrafiken är viktig för besöks
näringen i kommunen. På ett år angörs Vaxholms kaj
cirka 2 000 gånger.

Det är viktigt att identifiera, minimera och förebygga risker på ett tidigt stadium i den fysiska planeringen. Det är
ofta resurskrävande och svårt att hantera riskerna sent
i en planprocess eller i efterhand. I många fall kan en
identifierad risk påverka ett större geografiskt område
och därför vara svår att lösa i enskilda detaljplaner eller
vid lovprövning. Genom att i översiktsplanen identifiera
områden som inte är lämpliga för planläggning samt
risker som behöver hanteras minskar även behovet att
i varje enskild detaljplan bedöma risken och därefter ta
fram åtgärdsförslag.

Båtklubbar

Människors hälsa och säkerhet

På Rindö finns idag fyra allmänna bryggor: Rindö västra,
Rindöbaden, Vegabryggan och Grenadjärsbryggan. På
Skarpö finns en allmän brygga: Skarpöborg. Antalet
passagerare som pendlar från Skarpö och Rindö in till
Stockholm med Waxholmsbolagets båtar är relativt lågt.

Kommersiell sjötrafik

Fritidsbåtshamnar är lokaliserade på Resarö, Vaxön,
Kullön, Rindö, Tynningö och Bogesund. På Vaxön finns
även gästplatser och gästhamn. Båttrafiken är en viktig
del av Vaxholms karaktär som skärgårdskommun
samtidigt som trafiken kan orsaka erosionsskador. Vid
planering av nya hamnar/båtplatser samt dragning av
båtleder är det viktigt att beakta stränder med erosionskänsligt material som till exempel sand, grus och lera.

Strålning
Det finns flera olika källor till strålning i samhället och
risken att utsättas varierar.

• Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radon kan komma
från marken, byggnadsmaterial eller från vattnet via
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egen brunn. Långvarig exponering för gasen kan öka
risken att utveckla lungcancer.
Radon mäts i enheten Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Enligt Boverkets byggregler är gränsvärdet för
nybyggnation 200 Bq/m3. Riktvärdet för vad som anses
som en ”olägenhet för människors hälsa” är enligt
miljöbalken är 400 Bq/m3 som årsmedelvärde i befintlig
bebyggelse.
Markradonundersökningar har utförts i delar av kommunen och redovisar områden med hög, normal och låg
radonrisk.
Markradon är mycket vanligt i Vaxholm. På Resarö ligger
halterna huvudsakligen inom intervallet låg till normal
risk med undantag för området kring Ytterby gruva och
Storäng där halterna är höga.
På Tynningö är delar nedanför Getholmen idag högriskområden för radon tillsammans med större delar av
Östra Tynningö.
De norra delarna av Rindö; Holsängen, Rindöby och Byviken är klassade som högriskområde för markradon. Annedalsområdet och Mjöldammsområdet på Rindö samt
Skarpöborg och östra delen av Skarpö är klassade som
lågriskområde för markradon. Övriga områden klassas
som normalriskområde för markradon. Även stora delar
av Skarpö utgör normalriskområde med undantag av
östra, och nordvästra delen som är lågriskområden.
På Vaxön utgör den östra delen normalriskområde
medan den västra delen är högriskområde.
Kullö, Karlsudd, Edholma och Edö Tallholme är normalriskområden förutom mindre områden som utgör
högriskområden. Det handlar främst om Kullö naturreservat, centrala Karlsudd och västra Edö Tallholme.

• Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetiska kraftfält uppstår runt alla apparater
och anläggningar som drivs av elektrisk ström. Energin
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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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främst med de människor som varit i stallet och sedan
till exempel åker buss eller besöker offentliga miljöer.
Viktigare än avståndet till stallet blir därför att det finns
möjlighet att duscha och byta kläder vid stallet.

särskilt uppmärksammas. I vissa fall kan akuta sjukoch olyckstransporter ske med helikopter. Detta är en
viktig service för Vaxholm som skärgårdskommun där
det finns behov att kunna gå ner på öar med helikopter.

Antalet hästar, placering av gödselstackar, hagar och
ridvägar har betydelse för risken för olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas av vind,
topografi och vegetation. Större anläggningar medför
även ökat behov av ridvägar och andra transportvägar.
Pågår verksamheten helt och hållet inomhus blir störningarna oftast begränsade.

Storstockholms brandförsvar får samtliga kommunens
detaljplaner på remiss där de bevakar räddningstjänstens krav och intressen.

För att bedöma lämplighet och placering av ny bebyggelse måste hela den lokala situationen beaktas. Ta hänsyn
till var stall, hagar och ridvägar finns, och till typen av
område.

Räddningstjänst och räddningsplanering
Vaxholms stad ingår i Storstockholms brandförsvar som
är ett kommunalförbund där 10 kommuner samarbetar. I Vaxholm finns en brandstation på Vaxön och ett
räddningsvärn på Rindö som invigdes september 2019.
Vaxholms brandstations geografiska ansvarsområde
omfattar Vaxön, Resarö, Bogesund, Rindö, Skarpö och
ytterligare ett antal öar med permanentboende eller
omfattande fritidsboende.
Vaxholms brandstation har i dagsläget inte någon stegbil
och därför kan inte räddningstjänsten vara behjälplig
som alternativ utrymningsväg för byggnader över fyra
våningar (11 meter). För nya byggnader som är högre
än fyra våningar ska alternativ utrymning ordnas. Detta
hanteras i detaljplanearbete och i bygglovskedet.
Begreppet insatstid avser tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet påbörjas.
Räddningstjänstens insatstider vid brand och olyckor
varierar för kommunens olika öar.
Vid detaljplanering av områden som inte kan nås inom
20 minuter ska frågor kring räddning och evakuering

Farligt gods – risk för olyckor
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.
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.
Förutsättningar i både kommunen och regionen har
förändrats sedan klassificeringar beslutades, och en
omprövning av klassificeringen för väg 274 bör göras.
Delen av väg 274 som sträcker sig över Rindö är utpekad
som sekundär led för farligt gods, samt som alternativ
väg för breda och tunga transporter som ej kan gå på
Essingeleden eller på färja mellan Ekerö och Norsborg.

Skyddsavstånd
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
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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.

Risknivå
Samtliga typer av ämnen inom kategorin farligt gods
kan passera genom Vaxholm. Tidigare utredningar har
dock visat på en låg risknivå särskilt för de sträckor som
har låg hastighetsgräns. Den låga risknivån innebär att
behovet av säkerhetshöjande åtgärder för ny bebyggelse utmed väg 274 bedöms vara begränsat. Bostäder
bedöms kunna uppföras inom ca 30 meter från väg 274
utmed hela den studerade vägsträckan utan krav på åtgärder. Den huvudsakliga risken utgörs av pölbrand som
har mycket begränsad påverkan längre än 30 meter från
vägen. Med hänsyn till den låga risknivån både idag och
på längre sikt görs bedömningen att ny bebyggelse kan
uppföras inom 25 meter från vägen där hastigheten inte
överstiger 50 km/tim och/eller där det finns avåkningsskydd. För sträckor där hastigheten överstiger 50 km/
tim rekommenderas byggnadstekniska åtgärder främst
för ny bebyggelse. Skyddsavstånd bör dock alltid övervägas och tillämpas där det är möjligt. Om bebyggelse
placeras inom 25 meter krävs också byggnadstekniska
åtgärder för att hantera risken med brännbara vätskor
och åtgärder som förhindrar påverkan av en pölbrand,
till exempel fasadmaterial med skydd mot brandspridning, utrymningsvägar som mynnar bort från vägen
samt skydd mot avåkning. I kommande planering inom
aktuella riskområden ska eventuella behov av byggnadstekniska åtgärder studeras.

• Markanvändning längsmed väg 274

Utgångspunkten för planeringen bör vara att verksamheter med hög persontäthet och/eller svårutrymda
lokaler placeras längre bort från väg 274 än verksam-
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medför att personer kommer att befinna sig i området
under en längre tid, som till exempel uteserveringar,
lekplatser, idrottsplatser eller liknande. Däremot kan
utrymmena innehålla exempelvis parkeringsplatser.
Utmed den del av vägen där hastigheten är lägre, det
vill säga 30-50 km/tim, kan undantag från ovanstående
göras. Anläggningar som kan medföra att ett stort antal
personer vistas nära vägen ska dock undvikas till exempel idrottsplats med läktare.

Klimatrelaterade risker
Risker för skador på bebyggelsen

heter med låg persontäthet. Exempel på verksamheter
som bör placeras längre bort från riskkällan är köpcentrum, förskolor, skolor, vårdhem, sjukhus m.m. Parkeringshus, garage, förråd och liknande där personer inte
förväntas vistas stadigvarande placeras med fördel närmast väg 274. Denna typ av verksamhet kan även tillåtas
inom det bebyggelsefria området på 25 meter eftersom
risknivån är låg. Kontor och småhandel bedöms också
kunna uppföras inom 25 meter utmed sträckor där lägre
hastigheter förekommer.
För dessa verksamheter är åtgärder nödvändiga. Byggnader bör planeras på ett sådant sätt att utrymmen med
lägre persontäthet, exempelvis personalutrymmen,
lager och så vidare placeras mot väg 274. Samlings
lokaler eller andra persontäta utrymmen bör placeras
så långt från väg 274 som möjligt. Detta gäller oskyddade byggnader nära väg 274.
Områden utomhus inom cirka 25-30 meter från väg 274
där hastigheten överstiger 50 km/tim bör utformas så
att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta
innebär att området inte ska innehålla faciliteter som

Kommunen har det övergripande ansvaret att minimera
risken för skador på egen mark och på den mark som
detaljplaneras. För befintlig bebyggelse och privata
fastigheter ligger det övergripande ansvaret för förebyggande åtgärder mot risker på den enskilde Kommande
klimatförändringar behöver beaktas vid planering av den
fysiska miljön för att skapa ett robust samhälle, särskilt
i strandnära områden. Exempel på risker som behöver
beaktas är översvämningar, ras, skred och erosion.
Identifieringen av områden där det finns risk för försämrad säkerhet ska fungera som underlag för den fysiska
planeringen vid bedömning av lämplig markanvändning.
Den gröna infrastrukturen spelar en väsentlig roll i
kommunens klimatanpassning. Det pågår arbete med
att analysera klimatrelaterade risker med avseende på
kustöversvämning, skyfall, ras, skred och erosion. Analysen ska utgöra ett underlag för prioritering och ange
förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska risken
för skador. I vissa fall hanteras riskerna bäst lokalt där
de identifierats, medan det i andra fall hanteras mer effektivt uppströms. I de flesta fall behövs det ett perspektiv som rör ett större geografiskt område än vad som
normalt aktualiseras i detaljplaner eller bygglov.
Redovisade riskområden ger en indikation på att risk
kan finnas och baseras på information som innehåller
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osäkerheter. Mer detaljerade undersökningar kan
krävas i samband med detaljplanering samt lovgivning.
Dessa undersökningar kan bekräfta redan framtaget underlag eller visa att marken är stabil eller att förutsättningarna för exempelvis ras, skred och erosion är bättre
än vad som visats i översiktlig skala. Att ett område har
markerats som hög risk eller att det finns förutsättningar för exempelvis skred innebär inte automatiskt att
det råder akut fara i det området. Flera klimatrelaterade
risker är inte är isolerade processer utan att de kan i sig
vara drivande för att utlösa andra risker.
Klimatet är komplext och extrema händelser inträffar
väldigt sällan. Detta medför att det därför det finns ett
begränsat dataunderlag för att beskriva både sannolikheten och konsekvensen för en specifik händelse. Det
är därför viktigt att kommunen är transparant med vilka
underlag och antaganden som riskbedömningarna vilar
på samt att det finns ett utrymme för att prioriteringsordningen för åtgärd kan komma att förändras.

• Översvämning

Översvämningar kan orsakas av skyfall eller bero på
högt vattenstånd i vattendrag och sjöar till följd av höga
flöden, högt havsvattenstånd eller en kombination av
dessa. Vid planering ska kommunen kunna visa att
marken är lämplig för ändamålet med hänsyn till bland
annat risken för översvämning.
Enligt länsstyrelsens rekommendation för lägsta
grundläggningsnivå ska ny sammanhållen bebyggelse
och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets
Östersjökust placeras ovanför nivån 2,70 m, räknat i
höjdsystem RH2000. Om ny bebyggelse placeras under
denna nivå behöver kommunen visa att exploateringen
inte blir olämplig genom till exempel riskbedömningar,
utredningar eller karteringar. Det ska framgå att planerad exploatering inte medför en risk för hälsa och
säkerhet eller att bebyggelsen tar ekonomisk skada
i en översvämningssituation.
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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.
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Luftföroreningar
Luftföroreningar är gaser och partiklar som har en
negativ påverkan på människors hälsa och miljö. De
föroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten.
Luftföroreningar orsakar även korrosion, att material
bryts ner snabbare, och kan på så sätt skada värdefulla
byggnader och föremål. I naturen kan föroreningarna
orsaka skador på träd och grödor.
De flesta utsläpp av luftföroreningar som sker lokalt,
exempelvis från verksamheter, fordon och vedeldade
hus påverkar enbart luften i närområdet. Vissa luft
föroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon,
kan dock transporteras långa avstånd.
Vid bedömning av påverkan av luftföroreningar bör barn
visas särskild hänsyn då de är särskilt utsatta. Barn har
mindre lungor, snabbare andning, rör sig mer och befinner sig många gånger närmare föroreningen på grund
av sin längd. Luftföroreningar i miljöer där barn vistas
kommer ofta från trafiken eller från eldning med ved.
Andra viktiga källor till förorenad luft är rökning inomoch utomhus.
I Vaxholm är luftkvaliteten god för såväl kväveoxider,
NO2 som partikelhalter av PM10. De främsta källorna
till föroreningar är förbränning av fossila bränslen i biloch sjötrafik.

Markföroreningar
I Vaxholms 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.
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.
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. 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.
De förorenade områdena bedöms inte utgöra någon
akut fara, men vid exempelvis detaljplanering, schakt
arbeten och byggnation ska föroreningarnas innehåll
och omfattning utredas och vid behov saneras. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för förorenad
mark som ska följas.
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 (det vill säga Försvarsmaktens) tillsynsansvar.
Försvarsmakten genomför miljötekniska markundersökningar på samtliga områden där misstanke
om förorening i marken finns, samt göra erforderliga
efterbehandlingsåtgärder i samband med avveckling av
militära förband sker. År 2006 undersökte Försvarsmakten misstänkta områden med förorenad mark. Totalt
undersöktes ett 20-tal punkter och utredningen visade
att ett tiotal objekt på Rindö vara mer eller mindre förorenade och fördjupade undersökningar genomfördes på
dessa objekt. Baserat på undersökningarna har sedan
en punkt åtgärdats.
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Bullerstörningar
Buller påverkar vår hälsa och livskvalitet. Det som
påverkar hur vi störs är främst vilken typ av buller,
hur ofta bullret förekommer samt vilken ljudstyrka.
Det finns riktvärden från Folkhälsomyndigheten för
hur mycket buller som är acceptabelt i bostäder.
I Vaxholm är de största källorna till buller främst
farleder på väg och i vatten, varv och andra industri
verksamheter. Trafiken på väg 274 orsakar framförallt
buller vid höga trafikflöden i pulser.
Buller kan även förekomma i anslutning till idrotts
platser.
Lågfrekvent buller från exempelvis fläktar kan av
vissa upplevas som mer störande men är svårare
att skärma av.

Formgivning och produktion: www.luxlucid.com Foto: Vaxholms stad, förutom Pixabay sid 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 117, 120 samt FTI sid 113.

www.vaxholm.se

