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BEBYGGELSESTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION INOM OMRÅDET
Planområdet för Domaren 15 ligger längst Kapellgatan i centrala Vaxholm. Området ingår i riksintresset 
Vaxholm och består av värdefulla byggnadsmiljöer med en småskalig och öppen byggnadsstruktur. 
Merparten av grannhusen längs Kapellgatan ligger lite indragna med gröna remsor med förgårdsmark. 
För merparten av grannkvarteren ligger huvudentréer dessutom mot innergård vilket gör att det saknas 
tydliga entrémotiv i gaturummet. Passage mellan fastigheterna inom kvarteren är ofta möjlig men lite 
svåra att avläsa i miljön.  

Flygfoto. Ca 1975Flygfoto. Ca 1960

Flygfoto med markerade entréer 
och kommunikationsytor.
 
Röd pil avser huvudentré från     
innergård. 

Blå pil avser huvudentré från gata.

Grön markering avser möjlig kom-
munikation mellan gata och entré.
 
Till vänster visas kommunikations-
ytor genom tiden.

Flygfoto. Röd cirkel markerar planområdet.
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KARAKTÄRSDRAG ATT BEVARA OCH FÖRSTÄRKA
Förslaget till den nya bebyggelsen på Domaren 15 vill stärka det planmönster som redan finns i områ-
det. Den nya bostadsgården och trappan ner medger att möjlighet till passage mellan Kapellgatan och 
Hamngatan bibehålls. Bostadshuset är dubbelt orienterat vilket betyder att trapphuset nås både via 
huvudentrén mot Kapellgatan samt från gårdssidan. Den befintliga parkeringsytan som idag finns inom 
Domaren 15 flyttas i förslaget till en källarvåning samt del av bottenvåning. Byggnad placeras indraget 
i samma liv som granfastigheten på Domaren 16 men med den stora skillnaden att huvudentrén även 
placeras här. Därmed möter huset gatan på ett mera klassiskt och urbant vis. 

Situationsplan

Pil med siffra visar placering av 
byggnader som beskrivs på nästa 
sida.

Visar varifrån bilden är tagen. 
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Hamngatan 32,34,36.
Flerbostadshus. Ljus putsfasad med grovputsad 
sockel. Typiska trähus i framkant med bearbetade 
fönsteromfattningar samt takfötter. Sadeltak i plåt 
med små takkupor. Svarta smidesräcken. Lokal 
mot Hamngatan. Bostadsentré på gårdssidan. 
Garageinfart i mellanrum. 

Rådhusgatan 5,7.
Byggnader i sekelskiftes-stil. Huvudentré på innergården. 
Smala mellanrum till innergårdar. Träfasad. Sockel av natur-
sten. Plåtak varvat med tegel. Upphöjda fasadpartier utgör 
frontespiser. Burspråk. Gröna fönster. 

Hamngatan 15,17.
Lamellhus som kombinerar burspråk med balkonger på båda fa-
sader. Takkupor. Puts på fasad. Burspråk med stående profilerad 
plåt. Hörnfönster. Entréer från gatan, parkering på baksidan. 

Kapellgatan 3,9
Olika arkitekturstilar och epoker lever i symbi-
os. Träpanel, staket mot gatan, gröna fönster.  
Putsfasader kombinerat med trädetaljer på 
balkonger.

BEFINTLIGA GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR OMRÅDET
Förslaget ligger i ett område med återkommande karaktärsdrag men det finns även vissa variationer. 
Byggnader ligger synliga och utmed gatorna, även där entréer nås från baksidan. Takkupor i sadeltak 
och burspråk är vanligt förekommande. Fasader är utförda i både trä och puts. Taken har antingen tegel 
eller plåt.
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SKALA NÄROMRÅDE

Kapellgatan från Rådhusgatan
Kapellgatan består till stor del av storskaliga byggnader från 60-talet. Idag en ganska ogästvänlig gata för gående. 
Biltrafik prioriteras med parkeringar, trottoar som avbryts med infarter och uteplatser. Byggnader invid fastigheten 
Domaren 15 är storskaliga med låg känslighet för sin närmiljö.

Sektion Kapellgatan-Hamngatan
Fasadshöjd av den nya byggnaden på Domaren 15 avses vara lika den på Rådhuset 4 mot Kapellgatan. Höjdskill-
nad mellan Hamngatan och Kapellgatan hanteras genom en ny trappa på innergården och en passage runt den 
nya byggnaden.

Ny byggnad på 
Domaren 15

Fotomontage med förslag på ny bebyggelse
Den nya fasaden ligger i liv med Domaren 16 (till vänster i bild). Detta skapar utrymme för förgårdsmark och en 
tydlig plats framför huvudentrén. 

RÅDHUSET 4RÅDHUSET 4 DOMAREN 15 DOMAREN 15       DOMAREN 8   DOMAREN 8     
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GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR DOMAREN 15
För att anamma områdets karaktärsdrag och försöka förstärka gaturummet har det nya flerbostadshu-
set samma skala som sina intilliggande grannar. Fasaden består av puts i en ljus och varm kulör med 
trädetaljer runt huvudentrén och svarta smidesräcken på balkonerna. Taket bekläds med plåt i en grön 
nysans. Vi sträver efter en ärlighet i materialen där trä är trä och sten är sten. Garagedelen i bottenvå-
ningen bredvid entrén avskärmas visuellt med trälameller framför en transparent fasad. 

Fotomontage med förslag på ny bebyggelse
Burspråk och balkonger. Takkupor. Putsad fasad. Burspråk med stående träpanel. Fönster över hörn. Entré från 
gatan samt innergård. Parkering i entréplan från gatan och infart till källargarage från gårdssidan. 

Ny byggnad på 
Domaren 15
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GESTALTNINGSELEMENT
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KULÖR OCH MATERIAL

Fasad mot Kapellgatan

Fasad mot väster

A B C D E F G H


