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Informationsärende: återkoppling gällande antagen 
kollektivtrafikplan 2050 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta; 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Region Stockholms Trafiknämnd gav Trafikförvaltningen i uppdrag 2017 att utarbeta en ny 
kollektivtrafikplan. Arbetet startade 2018 och pågick fram till 2021. Kommunen har med övriga 
kommuner inom samverkan Stockholm nordost deltagit i planeringsarbetet. Det slutliga förslaget till 
Kollektivtrafikplan remitterades i maj 2021. Kommunen tog beslut om ett yttrande över remissen på KS 
september 2021. Den 21:e juni 2022 beslutade Region Stockholms Trafiknämnd att anta 
Kollektivtrafikplan 2050. 

I kommunens yttrande påpekades ett flertal saker, bland annat Vaxholms behov av kollektivtrafik lokalt 
och till andra delar av regionen, befintliga linjers betydelse, viktiga målpunkter att nå, reserelationer, 
fritidstids- och arbetsresor mm. I remissen förslogs ett åtgärdspaket för framtida kollektivtrafik till och 
från Vaxholm: Radiell expressbuss från Vaxholm (dagens linje 670) kortas till Danderyds sjukhus och 
kompletteras med direkttrafik buss till Solna/ Karolinska samt direkttrafik sjötrafik till Strömkajen (2030 
års perspektiv). En förutsättning för att förkorta linje 670 är inrättande av en direkt båtlinje till Vaxholm. 
Kommunen var negativa till en förkortning av linje 670, och positiv till en direktbusslinje till 
Solna/Karolinska samt direkttrafik sjö till Strömkajen. I den antagna planen har regionen beslutat att gå 
åtgärdspaketförslag i remissen vilket betyder att linje 670 ska kortas till Danderyds sjukhus.  

Trafikförvaltningen har i uppdrag att arbeta vidare med en genomförandeplan som ska hantera 
åtgärdsförslagen. Det ska på sikt starta igång sektorsutredningar och utvecklingsplaner för olika 
trafikslag, vilket ska i sin tur sedan ligga till grund för framtida trafikavtalsupphandlingar.  

Bedömning 
Det är positivt för Vaxholm att den regionala tillgängligheten förbättras med en ny direktbuss mot 
Solna/Karolinska, då många arbetar i Solna som har växande arbetsplatsområden. Likaså är en direkt 
båtlinje positivt för kommunens utveckling. Linje 670 sammankopplar Vaxholm med Stockholm utan 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort 
Trafikstrateg och projektledare 
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byte och skapar redundans i kollektivtrafiksystemet till sjötrafiken. Pendlare som reser med linje 670 
mot Stockholm hoppar vanligtvis av vid Danderyds sjukhus för att byte på morgonen, men väljer ofta på 
hemresan att stiga på vid Tekniska högskolan för att få en sittplats. Vilket värderas högt när man har en 
längre restid. Paketet innebär bättre restid mot City, Solna och Karolinska, och troligen bättre 
tidtabellshållning för stombussen, men fler byten för resenärer till och från City med buss. Om fler 
bussar ska vända vid Danderyds Sjukhus behöver även regionen arbeta vidare med att förbättra 
bytespunktens kapacitet.  

Handlingar i ärendet 
Reviderat yttrande över Kollektivtrafikplan 2050, 2021-09-10 
https://www.regionstockholm.se/politik/politik-och-demokrati/politiska-
organ/trafiknamnden/sammantraden-2022/21-juni-2022/ (beslut om Kollektivtrafikplan 2050) 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf  

Gunnar Lunnergård, sbf  
Adam Hjort, sbf 
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Yttrande över Kollektivtrafikplan 2050 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

Yttrande över Kollektivtrafikplan 2050 godkänns. 

Sammanfattning 
Trafikförvaltningen har remitterat rubricerat ärende med förslag till ny Kollektivtrafikplan för 
Stockholms län. Region Stockholm är regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län och 
Kollektivtrafikplanen är regionens långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling till år 2030 och 2050. 
Planen innehåller åtgärder för hur kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den 
regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms 
län (TFP).   

Det finns flera faktorer som bedöms påverka kollektivtrafikresandets utveckling – befolkningstillväxt, var 
bostäder och verksamheter planeras, styrmedel samt transportinfrastrukturens utveckling. 
Kollektivtrafikplanen bygger på hur kollektivtrafikresandets utveckling ska ske utifrån en målstyrd 
planering i enlighet med RUFS 2050. I planen beskrivs det hur dagens kollektivtrafiksystem ska utvecklas 
fram till år 2050 med beslutade åtgärder, och olika framtidsbilder analyseras vilka kan tänkas påverka 
behovet av kollektivtrafik. Kollektivtrafikplanen är ett omfattande styrdokument som innehåller bland 
annat nulägesbeskrivningar, mål och framtidsbilder, utmaningar, behov, investeringar och trafikkoncept. 
Därtill föreslås åtgärder för att hantera framtida resbehov och nå mål som presenteras i planen.  

Vaxholm lyfter i yttrandet kommunens behov, utmaningar, nyttor och synpunkter gällande åtgärder som 
föreslås utifrån ett 2030 års samt 2050 års perspektiv.    

Ärendebeskrivning 

Planens syfte 
Kollektivtrafikplanen ska ge en tydlig målbild för kollektivtrafikens utveckling i länet utifrån ett 
systemperspektiv. Det involverar hur kollektivtrafiken ska planeras för att nå de regionala målen, bidra 
till ökad kunskap om behov av kollektivtrafik, omvärldsfaktorer, konsekvenser som planeringen medför, 
skapa en målstyrd planering och tydliggöra roller och ansvar för planeringsaktörer.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort 
Trafikplanerare 
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Det är kollektivtrafik av regional betydelse och anslutningar till denna som framför allt hanteras i planen. 
Förslag på systemviktiga stråk och bytespunkter är utpekade ur ett 2030- och 2050-perpsektiv.  

 

Figur: Processen för framtagandet av kollektivtrafikplan 2050 

Mål, indikatorer och målstandarder  
I RUFS 2050 och TFP finns målet att kollektivtrafikens restidskvot (restid jämfört med bil) mellan 
regionala stadskärnor på samma regionhalva och mellan regionala stadskärnor och Arlanda flygplats ska 
vara mindre än 1,5 år 2030. Målet har kompletterats i planen med restidsmål och målstandarder. 
Målrestiderna är relaterade till de geografiska avstånden och ska ses som ambitionsnivåer att sträva 
mot för att jämna ut och fördela tillgängligheten på ett jämnare sätt över länet samt säkerställa en god 
basnivå. 
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Figur: (Vänster) Restider mellan kommuncentrum och city - nuläge och målstandard år 2050 (restid i fordon + 
bytestid). (Höger) Restider mellan kommuncentrum och närmsta kärna – nuläge och målstandard år 2050 (restid i 
fordon + bytestid) 

Målstandarder och indikatorer inom områdena framkomlighet, turutbud, ståplatsutnyttjande, praktisk 
kapacitet, kapacitet, regularitet, hållplatstid har tagits fram för fokusområdet resurseffektivitet. 
Fokusområdet lyfter hur de ökade behoven av transporter i kombination med begränsade ytor i staden 
ställer krav på ett resurseffektivt kollektivtrafiksystem där god framkomlighet och trafikekonomiskt 
effektiva depålägen (strategiskt lokaliserade) är en förutsättning. I en växande region med stora behov 
och begränsade resurser är resurseffektiva åtgärder prioriterade.  

Det framgår hur kollektivtrafiken behöver vara konkurrenskraftig och attraktiv och erbjuda goda 
resmöjligheter i förhållande till annan motoriserad trafik. För att regionen ska klara de ökade 
transportbehoven behöver fler kunna och vilja resa med hållbara och kapacitetsstarka färdmedel (en 
kärnfråga i inriktningen för transportsystemets utveckling i RUFS 2050). Målet ’öka kollektivtrafikens 
marknadsandel’ har delats upp och kompletterats med indikatorer för totalt antal kollektivtrafikresor, 
resor med start i olika kommuner och olika bebyggelsestrukturer, resor i olika reserelationer samt resor 
med olika ärenden. 
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Mål för kollektivtrafikens utveckling 
I trafikförsörjningsprogrammet och RUFS 2050 finns målet om ökad marknadsandel med 5 
procentenheter för kollektivtrafiken. Det målet kräver antingen att påstigandet i kollektivtrafiken ökar 
med 66 procent eller att bilresandet minskar, då prognostiserad utveckling av påstigande i 
kollektivtrafiken – 56 procent till år 2050 – inte är tillräckligt för att nå målet. Ökningen bygger på 
planerade investeringar samt styrmedel och markanvändning enligt RUFS 2050. Därtill förväntas 
kollektivtrafikens attraktivitet stärkas genom en mer kollektivtrafiknära bebyggelseplanering, ökade 
styrmedel och investeringar i kollektivtrafiken. 

Den prognostiserade befolkningsökningen i regionen (+42 procent till år 2050) förväntas direkt bidra till 
den påtagliga resandeökningen med kollektivtrafik. Det bedöms även bli en ohållbar trafiksituation om 
denna resandeutveckling ska hanteras genom fler bilresor. 

  

Figur: Regionens prognoserade befolkningsökning samt mål för resandeökningen 

Tre framtidsbilder har tagits fram utifrån hur olika trender och omvärldsfaktorer påverkar utvecklingen 
av kollektivtrafiksystemet i Stockholm på lång sikt. Framför allt är det hur utvecklingen av digitalisering, 
ekonomi, markanvändning, styrmedel och lagar och vad det kommer att ha för påverkan. De tre 
framtidsbilder som tagits fram är; 1. om utvecklingen fortsätter som idag (med små steg mot ett mer 
hållbart transportsystem), 2. mer individuellt resande med bil som norm, 3. mer smart och delad 
mobilitet genom ökad digitalisering. Utgångspunkten för kollektivtrafikplan 2050 är en framtidsbild där 
länet utvecklas i linje med RUFS 2050 (speglar i stor utsträckning den första framtidsbilden).  
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Behov och utmaningar 
De parametrar som har störst påverkan på kollekttrafiksandelens utveckling är ekonomiska styrmedel 
och kollektivtrafiknära lokalisering – planera för bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen och ex. 
trängselskatter och parkeringsreglering. Markanvändningen styrs i framför allt av kommunerna och 
anses kunna bidra med cirka 45 % av måluppfyllelsen, utveckling av kollektivtrafiken kan bidra med cirka 
15 % (regionen) och ekonomiska styrmedel cirka 40 procent (stat och kommun). Därtill har den 
ekonomiska utveckling (ökade inkomster) en negativ påverkan som bidrar till att främja bilanvändandet 
med cirka 15 %. 

  

Figur: Analys av hur olika åtgärdstyper bedöms påverka kollektivtrafikandelens utveckling (RUFS 2050) 

Åtgärdsområden som lyfts fram som viktiga för planens måluppfyllelse;  

• Styrmedel och kollektivtrafiknära lokalisering (bygga nära kapacitetsstark kollektivtrafik) 
• Förvalta ny och befintlig infrastruktur effektivt (investera där bristerna är stora och även 

kapacitetsförbättringar – ex. längre fordon och fler turer) 
• God framkomlighet för kollektivtrafiken (bygga ex. busskörfält för att förbättra medelhastighet – 

bidrar till bättre restider och färre fordon i trafik)  
• Terminalkapaciteten begränsar busstrafikens utveckling (kapacitetsbrist vid större 

bussterminaler i länet) 
• Bytespunkter brister i kapacitet och effektivitet (underdimensionerade bytespunkter i 

kombination med att resandet förväntas kraftigt öka) 
• Hög beläggning i depåer och svårt att hitta lägen för nya (depåkapacitet är avgörande för hur 

många fordon som man kan trafikera med) 
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• Fritidsresandet ökar och kollektivtrafiken är dåligt rustad (majoriteten av fritidsresor görs med 
bil och har inte samma målpunkter som för arbets- och skolresor) 

• Förlängd högtrafikperiod (ex. har flexibla arbetstider, framkomlighetsproblem och nya resbehov 
bidragit) 

• Vikten av smidiga anslutningsresor (hela-resan perspektivet – ex. anslutningsvägar för gående 
och cyklister till hållplatser, infartsparkeringar för bil och cykel, cykel på båten m.m.) 

• Utveckla kollektivtrafikens potential på vatten (sjötrafikens potential att erbjuda attraktiva och 
korta restider – bättre nyttja vattenvägarna) 

• Öka kollektivtrafikens tillgänglighet på landsbygden (anropsstyrdtrafik och fordon med hög 
komfort då restiden är lång) 

Behov av ytterligare åtgärder 
Det framgår i planen att det behövs ytterligare åtgärder för att kunna nå de satta målen i planen och 
stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Det bedöms finnas särskilt stor potential att öka 
kollektivtrafikresandet för; 

• Målpunkter strax utanför innerstaden inom egna länshalvan. 
• Tvärresor utanför regionkärnan mellan kommuner och regionala stadskärnor.  
• Lokala resor inom kommunen, där kollektivtrafiken är ett yteffektivt färdsätt.  
• Fritidsresor, vilket särskilt gynnar barns och ungdomars tillgänglighet.  
• Nya stadsutvecklingsområden, där goda kollektivtrafikvanor kan sättas tidigt.  
• Resor till regionens ytterområden, till exempel Södertälje. 

Behov och brister - Vaxholm och Nordost 
Det finns flera faktorer som bidrar till kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft, restiden har 
dock en stor inverkan till att fler väljer att ställa bilen. Restiden påverkas bland annat av 
framkomligheten (medelhastigheten), reserelationer (mellan vilka målpunkter kan man resa direkt med 
buss/roslagsbana/tunnelbana), antal byten och hur lång tid ett byte kräver. Vaxholm bedöms ha 
restidsbrister (utifrån föreslagen målstandard) till både City och den regionala stadskärnan, med de 
beslutade investeringarna i regionen, år 2050. Målet om max 40 min till city överstigs med ca 10 minuter 
samt målet om max 15 min till Täby-Arninge med ca 5 minuter (s. 39 i planen).  

Den regionala stadskärnan Täby-Arninge har också en satt målstandard till city samt till övriga regionala 
stadskärnorna i länet. Till City uppnår man i nuläget målstandarden (mål; max 30 min restid, nuläge; 29 
min restid), och med beslutade investeringar förväntas restiden år 2050 vara 16 min. Till de andra 
regionala stadskärnorna är målstandarden 45 min och i nuläget är det endast Kista man når under 45 
min (34 min restid). Målet till år 2030 är att förbättra tillgängligheten mellan de regionala stadskärnorna 
på samma regionshalva. År 2050 (med redan beslutande investeringar) uppnår man målstandarden till 
samtliga kärnor förutom Södertälje och Handen i Haninge. Arlanda är dock ytterligare en målpunkt där 
man idag inte uppnår målstandarden om max 60 min och år 2050 bedöms restiden vara 55 min med 
beslutade åtgärder.  

Förlängningen av Roslagsbanan till City är en stor bidragande faktor till bättre restider från Täby-Arninge 
till de övriga regionala stadskärnorna i länet. Roslagsbanan räknas med att kunna hantera ökade 
resenärsflöden till år 2030, däremot kommer kapacitetsproblem uppstå till år 2050 på de inre delarna 
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(Täby – City) och kommer troligtvis kräva att man trafikerar med längre tåg vilket bidrar till ökad 
kapacitet.  

Stockholm nordost bedöms år 2050 ha den största efterfrågan på kollektivtrafikresor mot innerstan i 
länet, en ökning med över 80 procent. Mot västerort (främst Kista) och Solna/Sundbyberg sker en 
ökning av efterfrågan med 120–130 procent. Lokala resor med bil beräknas även nästan fördubblas till 
år 2050 inom nordost.  

  

Figur: Kapacitet och potential för Nordostsektorn 

Trafikkoncept 
Det har tagits fram nya trafikkoncept för SL-trafiken som ämnar till att visa hur trafiken som bedrivs 
kopplar till målen i trafikförsörjningsprogrammet. Trafikkoncepten ska definiera kollektivtrafikens olika 
roller, rättvist fördela kollektivtrafikens utbud och anpassa kollektivtrafiksystemets utformning utifrån 
behov. Motivet till trafikkoncepten är att man ska ’planera och erbjuda rätt trafik på rätt plats’ för att 
skapa en resurseffektiv kollektivtrafik.    

Stomtrafiken i länet kan betraktas som den viktigaste trafiken i kollektivtrafiksystemet. Stomtrafiken är 
strukturerande för bebyggelse och ortsutveckling och ska erbjuda snabba resor för stora flöden med hög 
efterfrågan under hela dagen. Stomtrafiken delas upp i tre kategorier – radiell-, tvärgående- och 
stadsstomtrafik – alla med olika betydelsefulla roller och funktioner. 

I kategorin radiell stomtrafik ingår trafikkonceptet ’radiell expressbuss’, ett trafikkoncept som 
stombusslinje 670 föreslås att utvecklas till. Andra trafikkoncept som ingår i denna kategori är ex. 
Roslagsbanan (spårbunden radiell stomtrafik). Därtill har man tagit fram nya trafikkoncept som 
’direktlinje sjö’ (figuren på nästa sida är en översiktsbild över förslagna trafikkoncept).    
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Figur: Översiktsbild av de nya trafikkoncepten i SL-trafiken 

Åtgärder för kollektivtrafikens utveckling 
Dagens kollektivtrafiksystem är planerat utifrån en monocentrisk och enkärnig bebyggelsestruktur där 
arbetspendlingen med kollektivtrafiken är strukturerat i främst radiella stråk mot den centrala kärnan. 
Kollektivtrafikplanen bygger däremot på målet i RUFS 2050 om att utveckla en mer polycentrisk och 
flerkärnig bebyggelsestruktur genom att de regionala stadskärnorna (ex. Täby-Arninge) utvecklas, samt 
en utbredning av den centrala regionkärnan till att omfatta flera stadskärnor. För att främja en 
polycentrisk utveckling framgår det att kollektivtrafiksystemets starka radiella struktur behöver 
kompletteras av fler starka tvärgående stråk som sammanbinder nya och befintliga kärnor (tvärbanan 
var den första ’tväråtgärden’ i länet). 
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Åtgärdsnivåer 
Identifierade åtgärder i planen sorterats i tre nivåer, vilket ska syfta till att tydliggöra åtgärdernas 
huvudsakliga effekt till stöd i ett fortsatt arbete med genomförandet. Det ämnar även till att driva en 
resurseffektiv kollektivtrafikplanering. Bristerna i planen ska identifierade åtgärder hantera, och det har 
skett genom en stegvis process (bygger på beslutade investeringar till år 2030 och 2050 samt styrmedel 
och markanvändning enligt RUFS 2050). 
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Följande åtgärder påverkar Vaxholm och ska utredas vidare i ett 2030 års perspektiv; 

• Radiell expressbuss från Vaxholm (dagens linje 670) kortas till Danderyds sjukhus. Kompletteras 
med en direkttrafik buss till Solna/ Karolinska och direkttrafik sjö till Strömkajen (nivå 2). 

• Direkttrafik buss från Norrtälje och Vaxholm till Solna och Karolinska (nivå 3) 
• Direkttrafik sjö Vaxholm – Strömkajen (nivå 2) 

Andra åtgärder som påverkar Vaxholm indirekt (utreds vidare i ett 2030 års perspektiv); 

• Utveckling av tvärgående expressbuss (linje 524) Arninge – Vallentuna – Upplands Väsby (nivå 2) 
• Utveckling av tvärgående expressbuss (linje 684) Roslags Näsby - Täby - Väsby (nivå 3) 
• Utveckling av tvärgående expressbuss (motsvarande dagens linje 179) Vällingby - Kista - 

Danderyds sjukhus och kompletteras med direkttrafik i Förbifarten (nivå 2) 
• Utveckling av tvärgående expressbuss (linje 157 & 540) Danderyds sjukhus - Spånga, inkl. ny 

entré vid Ulriksdal (nivå 1) 
• Ny tvärgående expressbuss Mörby – Danderyds sjukhus - Norra Djurgårdsstaden (nivå 2) 
• Ökat turutbud på Mörbygrenen och på Norsborgsgrenen fram till Skärholmen inklusive nytt 

vändspår i Skärholmen (nivå 1) 
• Ny matarlinje mellan Danderyd – Sollentuna (nivå 3) 
• Stärkt gånglänk mellan Danderyds sjukhus och Mörby stn (Roslagsbanan) 
• Möjlighet att ta cykeln ombord på fler trafikkoncept (nivå 2) 

Åtgärder som påverkar Vaxholm & Nordost (utreds vidare i ett 2050 års perspektiv) 

• Längre tåg för ökad kapacitet (Roslagsbanan), från 120 m till 180 m tåg (nivå 1)  
• Roslagsbanan förlängs från Vallentuna till Rimbo (nivå 3)  
• Roslagsbanan förlängs från Vallentuna till Arlanda (nivå 3)  
• Tvärbanan förlängs från Solna station till Danderyds sjukhus via Bergshamra (nivå 2) 
• Tvärbanans Kistagren förlängs från Helenelund till Täby C (nivå 3) 
• Utökad depåkapacitet (nivå 1): för spårväg, roslagbana och matarbanor, utbudsökning med cirka 

+170 procent till år 2050. 

Därtill föreslås det fler åtgärder inom ett antal områden som exempelvis terminalkapacitet, 
framkomlighet, fordon, bytespunkter, hållplatser, cykel, anslutningsvägar m.m.  

Nyttor 
Vaxholm tillhör den grupp kommuner i länet som bedöms få näst störst restidsnytta (störst blir 
restidsvinster bland kommuner med region- och pendeltågsstationer) genom framkomlighetsåtgärder 
för buss och nya båtlinjer. Skälet till att många ytterkommunerna får störst nyttor av de föreslagna 
åtgärderna är för att tillgängligheten med kollektivtrafiken för kommuner inom den centrala 
regionkärnan redan är god. Kommuner inom den centrala regionkärnan bedöms i stället få viktiga 
trängsel- och komfortvinster.  
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Bedömning 
Vaxholm en utpräglad pendlarkommun där en stor andel av den förvärvsarbetande befolkningen har sin 
arbetsplats i andra kommuner. Vaxholm arbetar långsiktigt för att förbättra möjligheterna att 
arbetspendla med kollektivtrafik till viktiga målpunkter och arbetsmarknader i regionen. Koppling till 
regionkärnan (både på land och vatten) är dock mycket viktig för Vaxholm, då Stockholm är en 
katalysator och dragkraft för hela regionen. Inom regionkärnan finns många arbetstillfällen, 
utbildningsmöjligheter och ett stort utbud av kultur- och fritidsattraktioner. Därtill är det viktigt för 
Vaxholm att besökare och säsongsboende kan enkelt ta sig till kommunen, samt att det finns bra 
förutsättningar för kompetensförsörjning till arbetsplatser inom kommunen. Ett utvecklat 
kollektivtrafiksystem med effektiva och attraktiva bytespunkter, god framkomlighet och bra anslutning 
till stomtrafiken, radiell som tvärgående, är viktigt för den regionala tillgängligheten.  

Vaxholm har tidigare deltagit i Trafikförvaltningens arbete som drivs tillsammans med Trafikverket – 
Grönt ljus stombuss – en åtgärdsvalsstudie har gjort för sträckan Vaxholm – Arninge och kommunen 
planerar för att genomföra en framkomlighetsåtgärd. Därtill planerar Vaxholm för att renovera och 
förbättra replipunkt Vaxholm, det kommer leda till bättre förutsättningar för sjö- och busstrafiken samt 
att resenärsmiljö utvecklas. Vaxholm önskar delta i det fortsatta arbetet för att finna bra lösningar som 
bidrar till Kollektivtrafikplanens mål.   

Behov 
Kollektivtrafikplanen ska tydliggöra hur kollektivtrafiksystemet bör utvecklas för att nå målen i RUFS 
2050 och det regionala Trafikförsörjningsprogrammet (ökad marknadsandel med 5 procentenheter) – de 
långsiktiga behoven och den övergripande inriktningen. Det framgår i planen att Stockholm nordost 
bedöms år 2050 ha den största efterfrågan på kollektivtrafikresor mot innerstan (80+ procentökning) 
samt mot västerort (främst Kista) och Solna/Sundbyberg (120–130 procentökning). Därtill beräknas 
lokala resor med bil även nästan fördubblas till år 2050 inom nordost. Det är tydligt att det finns stora 
behov i Vaxholms del av länet och att man därmed behöver prioritera åtgärder för att öka den regionala 
tillgängligheten med kollektivtrafiken samt även förbättra lokala förbindelser som både bidrar till 
arbetspendling och till fritidsresandet då antalet bilresor inom kommunerna förväntas skapa större 
utmaningar.  

Det är tydligt att det finns en stark koppling mellan var invånare bor och jobbar, dvs. hur lång restid man 
generellt accepterar mellan hemmet och arbetsplatsen. Den förväntade efterfrågan på 
kollektivtrafikresor i Stockholm nordost speglar bra hur arbetspendlingen ser ut idag bland Vaxholms 
förvärvsarbetande befolkning där Stockholm, Täby, Solna och Danderyd (i den storleksordningen) är de 
kommuner där flest har sin arbetsplats. Det är uppenbart att kapacitetsstark kollektivtrafik behövs, 
radiell- som tvärgående, för att öka tillgänglighet till de viktiga målpunkterna samt kunna hantera 
framtida behov. Därtill krävs även nya kopplingar i takt med regionen växer, norrut utvecklas Arlanda 
City till en tyngdpunkt för arbetsplatser, möten och konferenser och flygplatsen möjliggör nationella och 
internationella förbindelser. Det är väsentligt att kollektivtrafiken utvecklas så att det också blir enklare 
att resa mellan kommuner, detta för att främja flera olika typer av resor mellan kommunerna. Många 
Vaxholmare utövar fritids- och idrottsaktiviteter i sina grannkommuner och hittar även där 
kompletterande service som inte finns i kommunen. Med tanke på den förväntade ökningen av 
bilanvändande för fritidsresor behövs det kollektivtrafikåtgärder för att motverka denna utveckling.  

15



Tjänsteutlåtande 
2021-09-10 

Änr KS 2021/92.511 
12 av 14 

 
 
 

 

Det kommer på kort sikt vara positivt för Vaxholm när Arninge station öppnas (byte till bl.a. tvärgående 
busslinjer samt Roslagsbanan), och på längre sikt när Roslagsbanan förlängs till City. Det är dock 
uppenbart att fler åtgärder behövs, framför allt ur ett 2030 års perspektiv, för att förbättra 
tillgängligheten och restiderna och möjliggöra en konkurrenskraftig kollektivtrafiken. Det framgår i 
planen att framför allt ytterkommunerna har stora restidsbrister och behov i länet. Vaxholm tillhör den 
gruppen och beskrivs ha restidsbrister i nuläget men även 2030 samt 2050 (med beslutade 
investeringar). Vaxholm anser att restiderna riskerar att bli allt längre ifall inte åtgärder prioriteras där 
det finns så pass stora restidsbrister i och med att Stockholm växer.  

Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslaget (2030 års perspektiv) om att stombusslinje 670 ska bli en radiell expressbuss och kortas 
ner till Danderyds sjukhus speglar det man i planen lyfter som kollektivtrafikens utmaning och uppgift i 
de yttre delarna – förbättra tillgängligheten in till bytespunkter och de kapacitetsstarka stråken. 
Åtgärden är en paketlösning då förutsättningen för linjens avkortande till Danderyd är att direkt sjötrafik 
implementeras. Därtill föreslås expressbussen kompletteras med en direktbuss från kommuncentrumet 
till Karolinska via Solna. Sjötrafik blir därmed den förbindelse som direkt sammankopplar Vaxholm med 
City utan byte. Följande synpunkter har Vaxholm;  

• Det är viktigt för Vaxholm att det finns kapacitetsstark busstrafik (hög turtäthet) som förbinder 
kommunen och regionkärnan, därmed bör expressbussen fortsatt gå in till Tekniska högskolan. 
Detta bidrar även till redundans vilket är viktigt. De i kommunen som arbetar eller studerar i 
området mellan Danderyds sjukhus och Tekniska högskolan (t.ex. vid nya Campus Albano), 
skulle få en avsevärt lägre restid om expressbussen till Tekniska högskolan drogs in. Dessutom 
försämrar varje extra byte möjligheten att jobba under resan till regioncentrum.  

• För kollektiva resor som går utan byte står sig ofta kollektivtrafiken bra mot biltrafiken (i 
synnerhet i radiell riktning), men börjar det bli flera byten i resan förlorar kollektivtrafiken stort. 
När restiden även är längre (från ytterkommun) är efterfrågan hög på sittplatser (komfort). Ett 
byte innebär en risk att behöva stå och restidsvinster måste vara betydande för att resenärer 
ska känna att det är värt besväret.  

• Det framgick under kommundialogen att direkt sjötrafik skulle bidra till att hantera 
kapacitetsbrister vid Tekniska högskolan, är motivet till förslaget även detta så framgår det inte i 
bilagan. 

• Kompletterande direktbuss från Vaxholm till Karolinska via Solna är en bra åtgärd i sig för 
Vaxholm (linjen saknas dock på kartan s.69). Därtill anser Vaxholm att befintlig direktbuss från 
Resarö, Överby mot City ska kvarstå då det är en viktig pendlingslinje i kommunen (nämns inte i 
planen) samt att en direktbuss införs mellan Rindö, Oskar Fredriksborg och City.  

• Den framgår att den radiella stomtrafikens roll är att sammanbinda regionen radiellt genom att 
knyta samman tätorter, bytespunkter och stora målpunkter. Danderyds sjukhus är en utpekad 
regional målpunkt, däremot anser inte kommunen att den ska betraktas som lika viktig som den 
regionala kärnan.  

• Direkt sjötrafik föreslås kunna reducera restidsbristerna från Vaxholm till City, och Vaxholm 
förutsätter att målstandarden på max 40 min till city (2050 års perspektiv) ska lösas med denna 
åtgärd (pendelbåt). Vaxholm är positiva till att man utvecklar en snabb pendelbåtstrafik, 
vattenvägen har stor utvecklingspotential och denna åtgärd anser kommunen kan 
implementeras på kort sikt. Därtill vill Vaxholm lyfta att det är viktigt att utreda om denna 
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åtgärd bidrar till att uppnå restidsmålet över hela året. Under istidsperioder (läs 
vintertidtabellen) är restiderna längre med sjötrafiken då det krävs isbrytande fartyg som 
trafikerar samt att turtätheten försämras i och med tillgången till färre fartyg.  

Matar- och lokaltrafik 
Kommunen har tidigare (flertalet gånger) framfört hur viktigt det är att man utvecklar bra matartrafik i 
kommunen som ökar stomtrafiken och pendelbåtstrafikens upptagningsområde (ansluter till pendelbåt 
och stombuss). En linje som även skulle fungera som lokaltrafik för resor till skolor, (lokala)arbetsplatser, 
fritidsaktiviteter, samhällsservice och handel. Det finns inte underlag för både en matar- och lokallinje 
därför är det viktigt att en linje kan utföra båda uppgifterna – kombinerat trafikkoncept (matar- och 
lokaltrafik).  

Det behövs insatser för att minska bilanvändandet när det kommer till fritidsresandet och bra lokaltrafik 
är nödvändigt för att uppnå det. Det framgår att det förväntas ske en fördubbling av bilavändandet till år 
2050 i nordost, en matar- och lokallinje bör ingå i paketlösningen för Vaxholm.     

Åtgärdsnivåer 
Åtgärder är uppdelade i de tre olika nivåerna utifrån vilka brister och behov de löser (tydliggöra deras 
huvudsakliga effekt). En åtgärd beskrivs kunna bidra till flera nivåer. Det framgår även att det gjorts en 
första prioritering av behoven och därefter vilka lösningar och åtgärder som ska utredas vidare. Det är 
en aning förvirrande med nivåindelning då en nivå 1 åtgärd kan uppfylla kraven för nivå 2 och 3. Betyder 
det att en nivå 2 åtgärd kan uppfylla kraven för nivå 3? Det är önskvärt att man tydliggör detta på ett 
enkelt sätt, vilka åtgärder som uppfyller kraven för flera nivåer (i och med att det lyfts fram i planen).  

Vaxholm som är en utpräglad pendlarkommun behöver bra restider med kollektivtrafiken till City, den 
regionala stadskärnan (Täby-Arninge) och utpekade målpunkter inom den egna länshalvan (ex. Kista, 
Solna, Sundbyberg) samt till Arlanda. Det är framför allt radiell- och direkttrafik samt tvärgående trafik 
(Stockholm nordost och vidare) och även god lokal- och matartrafik som Vaxholm anser är viktigast.  

Stockholm nordost 
Den prioriterade inriktningen för infrastrukturutbyggnad och framtida utveckling för resor och 
transporter i Stockholm nordost är; 

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

Fortsatt process och samverkansformer 
Kommunen är angelägen om att få delta i det fortsatta arbetet med genomförandet och anser att det 
fortsättningsvis behöver finnas samverkansformer på både tjänstepersons- och politikernivå. Därtill är 
det alltid viktigt att kommunen i god tid får underlag för att kunna hantera och bereda ärenden 
ordentligt. 

17



Tjänsteutlåtande 
2021-09-10 

Änr KS 2021/92.511 
14 av 14 

 
 
 

 

Måluppfyllelse 
Det är viktigt att kommunen yttrar sig och deltar i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen 
då det bidrar till bland annat bättre tillgänglighet och kapacitet för invånare samt skapar förutsättningar 
som främjar utveckling i Vaxholm. Detta kopplar till målen livsmiljö, kvalitet och ekonomi. 

Handlingar i ärendet 
Remissmissiv Kollektivtrafikplan 2050 
Tjänsteutlåtande 2021-07-08 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Trafikförvaltningen, kollektivtrafikplan2050@sll.se. Uppge diarienummer TN 

2014-0777 samt Vaxholms stad i ärendemeningen (Tjänsteutlåtande 2021-07-
08, Yttrande över Kollektivtrafikplan 2050, ska expedieras tillsammans med 
beslutet till remissinstansen). 
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Ändring av detaljplan 164-Kvarteret Tullbommen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna Start-PM. 

Sammanfattning 
Vaxholm har stor betydelse för sjöfarten och livet i skärgården och Vaxholm är en av skärgårdens 
replipunkter, så kajernas funktion och verksamheter inklusive sjömackar har ett stort samhällsintresse. I 
Vaxholm finns en brist på båtplatser, gästbryggor för fritidsbåtar och andra småbåtsverksamheter. Inom 
planområdet finns möjlighet att delvis tillgodose dessa behov. Läget är centralt och strategiskt och en ny 
gästhamn och småbåtsverksamheter blir nya vattennära målpunkter. 

I Vaxholm finns en brist på båtplatser, avstigningsplatser, gästbryggor för fritidsbåtar och andra 
småbåtsverksamheter. Inom planområdet finns möjlighet att delvis tillgodose dessa behov. Läget är 
centralt och strategiskt och en ny gästhamn och småbåtsverksamheter blir vattennära målpunkter. 

Gällande detaljplan för Tullbommen anger V ”Vattenområde som icke får överbyggas” för största delen 
av vattenområdet, vilket innebär att bryggor mm. inte får anläggas. Genom att ändra en del av planen 
från V till Vb ”Vattenområde som får överbyggas”, får småbåts- och vattenverksamheter av olika slag 
möjlighet att utvecklas.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle vara övervägande positiva konsekvenser för platsen, 
stadslivet och sjöfarten att ändra, alternativt ta fram en ny detaljplan för området. 

Bakgrund 
Gällande plan ”Detaljplan för Tullbommen Dp 164, Vaxholm kommun” fastställdes 17 augusti 1964. 

Större delen av vattenområdet i gällande plan har bestämmelsen V ”Vattenområde som icke får 
överbyggas” och en mindre del har bestämmelsen Vb ”Vattenområde som får överbyggas”. Området 
betecknat med Vb får utfyllas eller överbyggas om det behövs för mindre bryggor, pontoner eller 
liknande.  

Ärendebeskrivning 
Vaxholm har stor betydelse för sjöfarten och livet i skärgården och Vaxholm är en av skärgårdens 
replipunkter, så kajernas funktion och verksamheter inklusive sjömackar har ett stort samhällsintresse. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Farnaz Wigh 
Planarkitekt 
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Vaxholms geografi är dock sådan att vatten separerar fastlandet och öar. Det medför en utmaning i 
planeringen för att skapa goda kommunikationer när det saknas fasta förbindelser. Bryggor och kajer 
utgör därför viktiga förutsättningar för att kunna resa och nå samhällsservice, skolor, arbete, handel, 
idrott, kultur och dagvaruhandel. Vattnet skapar denna separering vilket är en utmaning, samtidigt finns 
det en stor utvecklingspotential för att använda vattenvägar mer effektivt.  

I Vaxholm finns en brist på båtplatser, avstigningsplatser, gästbryggor för fritidsbåtar och andra 
småbåtsverksamheter. Inom planområdet finns möjlighet att delvis tillgodose dessa behov. Läget är 
centralt och strategiskt och en ny gästhamn och småbåtsverksamheter blir vattennära målpunkter. 

Gällande detaljplan för Tullbommen anger V ”Vattenområde som icke får överbyggas” för största delen 
av vattenområdet, vilket innebär att bryggor mm. inte får anläggas. Genom att ändra en del av planen 
från V till Vb ”Vattenområde som får överbyggas”, får småbåts- och vattenverksamheter av olika slag 
möjlighet att utvecklas.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle vara övervägande positiva konsekvenser för platsen, 
stadslivet och sjöfarten att ändra detaljplanen för området. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Eventuella konsekvenser för barn studeras under planprocessen. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Kvalitet; En ny gästhamn och verksamheter blir nya vattennära målpunkter i skärgården med 
övervägande positiva konsekvenser för platsen, stadslivet och sjöfarten 

Livsmiljö; Detaljplanen ska möjliggöra en attraktiv livsmiljö där mänskliga behov tillgodoses inom ramen 
för jordens resurser. 

Ekonomi; Planen kommer att finansieras av kommunen. Intäkter ges via arrenden och planavgifter 

Finansiering 
Kommunen ombesörjer planarbetet. Projektet finansieras inom kommunstyrelsens ram. Interna 
kostnader utgörs av arbetstid, grundkarta, fastighetsförteckning, annonsering och utredningar. 
Planavgift tas ut vid eventuella bygglov.  

Bedömning 

Sammantaget bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att det skulle vara övervägande positiva 
konsekvenser för platsen, stadslivet och sjöfarten att ändra detaljplanen. Ändringen bedöms vara 
förenlig med översiktsplanen och planprogram samt med gällande detaljplans övergripande syfte. 
Planändringens omfattning utreds vidare under planprocessen. En förutsättning är att kommande 
utredningar visar att en ändring av planen är lämplig.  
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Handlingar i ärendet 
Start PM            2022.09.28 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Planarkitekt farnaz.wigh@vaxholm.se 

För kännedom: tekniska@vaxholm.se 
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1. Bakgrund och förutsättningar 
2 juni 2022 § 94 beslutade kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplanen för vattenområdet för Kv. Tullbommen m.fl., Dp 164. 

Tidigare ställningstagande: 

30 augusti 2017 § 33 godkändes planprogram för Vaxholms kajer, utveckling och förnyelse i 
kommunstyrelsens planeringsutskott. I beslutet sammanfattas programmet enligt nedan: 

’’Syftet med planprogrammet för Vaxholms kajer är att möjliggöra en utveckling och förnyelse av 
området Vaxholms kajer. Programmet ska vara ett strategiskt dokument och ge möjlighet till långsiktiga 
beslut kring hur kajerna kan utvecklas.  

Utvecklingen ska möjliggöra ytterligare verksamheter, förbättra Vaxholms attraktivitet som besöksmål 
samt bidra till att förlänga besökssäsongen och att öka antalet besökare. 

I programmet behandlas frågor som kollektivtrafik, bussuppställning och placering av sjömackar.” 

Både i kommunens översiktsplan från 2013, Vaxholm 2030, och i programmet för Vaxholms kajer från 
2017 föreslås att placering för sjömacken vid Österhamnen utreds vidare. ’’I arbetet måste lämpliga 
placeringar av befintliga sjömackar studeras med hänsyn både till deras stora betydelse för båtburna 
besökare samt även utifrån behovet av skyddsavstånd kring verksamheterna. Den begränsade ytan och 
det tidvis stora antalet besökare ställer särskilda krav på en god tillgänglighet både från land- och 
sjösidan. För Vaxholm som skärgårdskommun är det angeläget att kunna erbjuda områden där 
verksamheter med vattenanknytning kan bibehållas och nya etableras.’’ 

I Vaxholms Blåplan 2017 – 2030 anger att kommunikationer på vatten Person- och godstransporter sker 
över stora delar av skärgården med Vaxholm som bas. Reguljär båttrafik trafikerar bryggor året runt på 
flera öar. Efterfrågan på fler båtplatser är stor. Kommunen bör i första hand arbeta för att utöka antalet 
vid befintliga hamnar. Utökning av fritidsbåtshamnar bör ske vid befintliga anläggningar. 

Under 2019 har det framkommit att kajerna i Vaxholms centrala delar är i behov av renovering. Arbetet 
med renoveringen pågår för fullt.  

Områdets läge: 

Det föreslagna planområdet ligger i Österhamnen inom fastigheten Vaxön 1:11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Figur 2 Fastighetskarta. 
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Befintlig bebyggelse och miljö: 

Inom planområdet finns en sjömack. Gulf Kronudden har bygglov från 1973 för viss del men även 
tidsbegränsat bygglov som löpt ut. 

Endast den innersta pontonen har bygglov, det är ett permanent bygglov från 1973. De två yttre 
pontonerna har haft tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2018-05-22 och saknar idag bygglov. 

Även kontorsboden på land saknar bygglov då det tidsbegränsade bygglovet gick ut 2018-12-02. 

Gällande planbestämmelser: 

Gällande detaljplan, Dp 164 Kvarteret Tullbommen från 1964, avgör vilken användning som idag tillåts i 
Västerhamnen.  

”Vattenområde som icke får överbyggas” (V). Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som 
icke får utfyllas eller överbyggas. 

”Vattenområdet som får överbyggas” (Vb). Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde, som 
icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, pontoner eller 
liknande.  

”Trafikområde för hamnändamål” (Th). Med Th betecknat område får användas endast för hamntrafik 
och därmed samhörigt ändamål. Inom området får enstaka 1-våningsbyggnader uppföras, som 
sammanhänger med verksamheten. Om sjömacksverksamhet kan bedrivas behöver prövas av bygglov. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Utsnitt av gällande detaljplan 164 
Kvarteret Tullbommen 
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Markägare och byggherre:  

Vattnet vid Vaxholms kajer ägs av Vaxholms stad.  

2. Syfte 
Vaxholm har stor betydelse för sjöfarten och livet i skärgården och Vaxholm är en av skärgårdens 
replipunkter, så kajernas funktion och verksamheter inklusive sjömackar har ett stort samhällsintresse. 
Vaxholms geografi är dock sådan att vatten separerar fastlandet och öar. Det medför en utmaning i 
planeringen för att skapa goda kommunikationer när det saknas fasta förbindelser. Bryggor och kajer 
utgör därför viktiga förutsättningar för att kunna resa och nå samhällsservice, skolor, arbete, handel, 
idrott, kultur och dagvaruhandel. Vattnet skapar denna separering vilket är en utmaning, samtidigt finns 
det en stor utvecklingspotential för att använda vattenvägar mer effektivt.  

I Vaxholm finns en brist på båtplatser, avstigningsplatser, gästbryggor för fritidsbåtar och andra 
småbåtsverksamheter. Inom planområdet finns möjlighet att delvis tillgodose dessa behov. Läget är 
centralt och strategiskt och en ny gästhamn och småbåtsverksamheter blir vattennära målpunkter. 

Gällande detaljplan för Tullbommen anger V ”Vattenområde som icke får överbyggas” för största delen 
av vattenområdet, vilket innebär att bryggor mm. inte får anläggas. Genom att ändra en del av planen 
från V till Vb ”Vattenområde som får överbyggas”, får småbåts- och vattenverksamheter av olika slag 
möjlighet att utvecklas.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle vara övervägande positiva konsekvenser för platsen, 
stadslivet och sjöfarten att ändra detaljplanen för området. 

 
Figur 4 ungefärlig plangräns med räd färg 
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 3. Mål och projektresultat 
Kvalitet; En ny gästhamn och småbåtsverksamheter blir vattennära målpunkter i skärgården med 
övervägande positiva konsekvenser för platsen, stadslivet och sjöfarten. 

Livsmiljö; Detaljplanen ska möjliggöra en attraktiv livsmiljö där mänskliga behov tillgodoses inom ramen 
för jordens resurser. 

Ekonomi; Planarbetet finansieras av kommunen. Intäkter ges via arrenden och planavgifter.  

4. Omfattning, avgränsningar och samband med andra projekt 
Under 2019 har det framkommit att kajerna i Vaxholms centrala delar är i behov av renovering. Under 
oktober – november 2021 tas beslut om hur kajen ska se ut efter renovering. Nu pågår arbetet med den 
omfattande renovering som behöver göras de kommande åren. Ändring av detaljplanen bedöms inte 
påverka renoveringen. 

5. Tidsplan 
Tidsplanen är en optimerad uppskattning. 

2022 Okt PLU föreslår KS godkänna start-PM 

 Okt KS godkänner start-PM  

2023 Q1-Q3 Utredningsskede 

 Q4 PLU beslutar om samråd 

 Q4 Samråd  

2024 Q1-Q2 Bearbetning  

 Höst PLU beslutar om granskning 

 Vinter KS godkänner och KF antar 

 

6. Resursbehov, budget och finansiering 
Kommunen ombesörjer planarbetet. Ändring av planen finansieras inom kommunstyrelsens ram. 
Interna kostnader utgörs av arbetstid, grundkarta, fastighetsförteckning, annonsering och utredningar. 
Planavgift tas ut vid eventuella bygglov.  

De uppskattade kostnaderna hör till planeringsskedet för framtagande av ändring av detaljplan för 
Tullbommen.  

Utredningar och externt deltagande i arbete Uppskattad kostnad 

Processledning, samverkan och tidig dialog 50 000 

MKB, beskrivning o bedömning miljökonsekvenser 200 000 

Översiktlig marinarkeologisk utredning (steg 1) 100 000 
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Kulturvärden, riksintressen + konsekvensbedömning förslag  100 000  

Klimatrelaterade risker; översiktlig avrinning dagvatten, skyfall 100 000 

Buller; befintliga verksamheter, färja, båttrafik 100 000 

Kommunikation, samrådsdialog på plats, material 50 000 

Oförutsedda kostnader  ca 10% 

Summa 770 000 

  

7. Kritiska framgångsfaktorer 
Risk för avvikelser i tid: 

Det bedöms finnas en liten risk för att vissa moment kommer att vara mer tidskrävande än beräknat, 
vilket kan medföra att tidplanen behöver revideras.  

Beroende på arten av inkomna synpunkter vid samråd kan påverka till behöv av uteliggare utredningar 
och handläggningstiden. 
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Godkänna Genomförande-PM för Dp 382 för Ytterby 4:686 m.fl. 
(Resarö mitt och Överbyvägen) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Genomförande-PM för Dp 382 för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen) godkänns. 

Sammanfattning 
Detaljplan 382 för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen) fick laga kraft 2021-04-06. 
Projektet syftar till att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Resarö mitt, utveckla området med 
nya bostäder och möjliggöra viss verksamhetsutveckling. Del av trafikinfrastrukturutbyggnaden ingår 
även som motprestationer i stadsmiljöavtalet för Vaxholms kajer.  

I Vaxholms stads projektmodell för stadsbyggnadsprojekt ingår det obligatoriska momentet att ta fram 
ett Genomförande-PM efter att en detaljplan fått laga kraft. Genomförande-PM beskriver förändringar 
gentemot Start-PM, genomförda delprojekt, åtgärder avseende allmänna anläggningar, konsekvenser 
för fastighetsägare och boende, kostnader, tidsplan och analys av risker. 

Projektmodellen och dess obligatoriska dokument såsom Genomförande-PM bidrar till ett enhetligt 
arbetssätt och utgör stöd vid planering, uppföljning, styrning mot uppsatta mål, resultat och avsedd 
verksamhetsnytta i projekt. Genomförande-PM bidrar till att säkerställa genomförandet av detaljplanen 
och att projektet uppfyller sina satta mål vad gäller kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad godkände 2015-11-30 projektmodellen för stadsbyggnadsprojekt.  

Projektmodellen utgör ett stöd vid planering, uppföljning och styrning mot uppsatta mål, resultat och 
avsedd verksamhetsnytta i projekten. Projektmodellen skapar en översiktlig struktur som gör det möjligt 
att bedriva projekten på ett effektivt sätt genom en enhetlig metodik och standardiserade rutiner med 
definierade beslutstidpunkter. Framtagande av vissa dokument, såsom Genomförande-PM i 
projektmodellen är därför obligatoriska.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lina Bergdahl 
Exploateringsingenjör 
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Genomförande-PM redovisar förändringar gentemot Start-PM, genomförda delprojekt, åtgärder 
avseende allmänna anläggningar, konsekvenser för fastighetsägare och boende, kostnader, tidsplan och 
analys av risker.  

Beslut om att godkänna Genomförande-PM bereds av kommunstyrelsens planeringsutskott och fattas 
av kommunstyrelsen. Det är ett politiskt beslut från uppdragsgivaren att fortsätta projektet genom att 
påbörja utbyggnad enligt de förutsättningar som redovisas i PM:et. Beslutet kan även innebära att 
projektets genomförande i sin helhet eller till del ska avvaktas. 

Beslutet innebär en aktualisering och/eller revidering av projektets fortsatta innehåll och mål.  

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen 382 för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen) fick laga kraft 2021-04-06. 
Vaxholms stads projektmodell för stadsbyggnadsprojekt omfattar ett obligatoriskt framtagande av ett 
Genomförande-PM som redogör för genomförandet av projektet. Genomförande-PM beskriver 
förändringar gentemot Start-PM, genomförda delprojekt, åtgärder avseende allmänna anläggningar, 
konsekvenser för fastighetsägare och boende, kostnader, tidsplan och analys av risker. 

Detaljplanen påbörjades innan projektmodellen existerade och saknar ett Start-PM, varvid inga 
jämförelser kan göras.  

Projektet syftar till att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Resarö mitt och utveckla området 
med nya bostäder och möjliggöra viss verksamhetsutveckling. 

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt. Genomförandet av projektet 
omfattar i den första etappen av trafikinfrastrukturutbyggnaden: 

• Ny cirkulationsplats i enlighet med Trafikverkets standard ersätter befintlig T-korsning 
Resarövägen-Överbyvägen-Ytterbyvägen.  

• Nya busshållplatser, upp emot fyra stycken, föreslås inom planområdet.  
• Befintlig gång- och cykelväg (GC-väg) får fortsatt utbyggnad utmed hela Överbyvägen. 
• Utbyggnad av GC-väg sydost och åtgärder på befintliga GC-vägar i sydväst och nordost i centrala 

Resarö mitt. 
• Ny avlämningsficka för Resarö skola på Resarövägen.  
• En ny entréväg till Resarö kapell.  

 
Ytterligare utbyggnad är möjlig att genomföra i en andra etapp. 

Utbyggnaden av trafikinfrastrukturen ingår även som motprestationer i stadsmiljöavtalet för Vaxholms 
kajer. Projektet har vidare samband med planerat underhållsarbete på Överbyvägen, byggnation av 
Engarns cirkulationsplats och Resarö skola. Projektet kan under byggtiden komma att påverka 
omgivande miljö, närboende och verksamheter i Resarö mitt och nödvändiga åtgärder för att i 
möjligaste mån undvika olägenheter ska tas. Till exempel skedesplanering för 
trafikinfrastrukturutbyggnaden och regleringar i avtal med markanvisningsvinnare.  

Trafikinfrastrukturutbyggnaden planeras pågå år 2023–2025 och byggnation av bostäder kan preliminärt 
beräknas pågå från år 2025. 
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I projektet har kommunen möjlighet att gå ut på markanvisning för fem områden. I fyra områden 
planeras för ett anbudsförfarande. I ett område, där befintlig livsmedelsbutik är belägen, utreder 
kommunen möjligheten att genomföra en direktanvisning till näringsidkaren.  

Projektet omfattar vidare behov av fastighetsbildning. Kommunen bekostar all fastighetsbildning 
rörande allmän plats.  

Genomförande-PM beskriver slutligen ett antal kritiska framgångsfaktorer för projektet. Bland annat 
nutidens osäkra marknadsläge samt behovet av ytterligare undersökningar såsom dagvatten- och 
geotekniska utredningar.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Förslaget bedöms bidra till en förbättrad trafiksäkerhet för elever i Resarö skola och barn i Resarö mitt. 
Föreslagen trafikinfrastrukturutbyggnad kommer innebära en utökad tillgång av gång- och cykelbanor i 
Resarö mitt och utmed Överbyvägen. Resarö skola får en ny lokalgata som möjliggör en trafiksäkrare 
lösning för transport till skolan.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Måluppfyllelse 
Kvalitet 

Genomförande-PM syftar till att klargöra mål, prioriteringar och finansiering i projektet samt projektets 
konsekvenser för boende och verksamheter på Resarö, vilket bör bidra till en ökad transparens, kvalitet 
och effektivitet i ärendet.   

Livsmiljö  

Genomförande av detaljplanen, som Genomförande-PM beskriver, kan bidra till god livsmiljö genom 
ökad trafiksäkerhet i området, en bostadsutveckling som kommunen har möjlighet att styra samt viss 
verksamhetsutveckling.  

Ekonomi 

Genomförande-PM eftersträvar att åtgärder i trafikinfrastrukturen ska kunna bekostas av 
markförsäljningsintäkter samt att säkerställa att motprestationer i stadsmiljöavtalet för Vaxholms kajer 
uppfylls. Detta kan bidra till en god ekonomisk hushållning i kommunen. 

Finansiering 
Genomförandet av stadsbyggnadsprojekt Resarö mitt innebär omfattande kostnader i form av 
investeringar i allmänna anläggningar av olika slag för att förbättra trafiksäkerheten för gång- och 
cykelvägar samt vägar för fordon av olika slag. I aktuellt antaget dokument Mål- och budget 2022-2025 
finns det för kommunens långsiktiga budgetprognosen upptaget 4,2 miljoner kronor år 2023 samt 20 
miljoner kronor år 2024. Förvaltningens uppskattning utifrån framtagen kalkyl påvisar dock ett 
investeringsbehov som överskrider antagen budget varför ekonomisk justering behöver ske av 
projektets budget kommande år utifrån den prioritering av åtgärder som, utifrån gällande avtal och 
förbindelser, föreslås ske. 
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Utöver investeringskostnader för allmänna anläggningar kommer interna resurser innebära en kostnad 
för projektet. Internt arbete med till exempel förberedande markförsäljningar och 
markanvisningstävlingar medför kostnader som kommer att lasta berörda enheters driftsbudgetar. 

En positiv motpol till nämnda kostnader är kommunens möjligheter till markförsäljningsintäkter och 
som enligt utförd värdering bedöms kunna överskrida kalkylens kostnader för allmänna anläggningar. 
Även om kommunen föreslår genomföra en försäljning av samtliga tilltänkta kommunala fastigheter för 
försäljning inom Resarö mitt innebär dock prioriteringen av utbyggd infrastruktur att kommunen initialt 
kommer att bli ekonomiskt framtunga. 

Bedömning 
Förslag till beslut att godkänna Genomförande-PM för detaljplan 382 för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt 
och Överbyvägen) bidrar till att säkerställa genomförandet av detaljplanen. En trafiksäkerhetshöjande 
trafikinfrastrukturutveckling möjliggörs i området. Utbyggnaden av trafikinfrastrukturen krävs även för 
att kommunen ska kunna erhålla avtalat ekonomiskt stöd i stadsmiljöavtalet för Vaxholms kajer där 
åtgärderna ingår som motprestationer för det ekonomiska stödet. Markanvisningar av kommunägda 
fastigheter inom planområdet möjliggör att projektet kan bekosta utbyggnad av trafikinfrastrukturen. 
Via markanvisning har kommunen även möjlighet att styra den flexibla bostadsutveckling i Resarö mitt 
som detaljplanen möjliggör.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Godkänna Genomförande-PM för Dp 382 för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och 
Överbyvägen), 2022-09-29 

Genomförande-PM för Dp 382 för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen), 2022-09-29 

Bilaga 1 – Plankarta för Dp 382 för Resarö mitt, 2021-04-06 

Bilaga 2 – Karta över detaljplaneförslag för 392 Resarö samhälle, 2022-09-28 

Bilaga 3 – Trafikskiss, 2019-08-09 

Bilaga 4 – Karta över anläggningar kalkyl geografiskt, 2022-06-01 

Bilaga 5 - Värdering av Ytterby 4:289 m.fl., 2022-09-26. 

Bilaga 6 – Sammanställning av värdenivåer, 2022-09-29 

Bilaga 7 - Kalkylsammanställning allmänna anläggningar, 2022-09-29 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Lina Bergdahl, stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen 
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen 

 Alexander Wahlstedt, stadsbyggnadsförvaltningen 
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1. Bakgrund och förutsättningar 

Områdets läge 

 

Figur 1. Planområdets ungefärliga läge i kommunen markerat i blått. 

Planområdet, se figur 1, ligger centralt på Norra Resarö och omfattar i nordväst Överbyvägen, området 
vid Resarö skola i väster, Resarövägen och området närmast Resarövägen i öster samt området vid 
befintlig livsmedelsbutik och Lillvägen i norr. Inget riksintresse omfattas av detaljplanen.  

Planområdes areal är ca 13,0 ha.  

Fördjupad översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen för Resarö (1993) anges övergripande målsättning vara att acceptera 
och underlätta den pågående omvandlingen från fritids- till permanentboende och att en god 
boendemiljö ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö. Den 
fördjupade översiktsplanen anger vidare att tomtstorlek mindre än 1500 kvm endast i undantagsfall ska 
tillåtas, att vägnätet behöver förbättras, att möjligheter till verksamheter bör ges och att service ska 
byggas ut. Dessutom anges att mark som idag är allmäntillgänglig ska bibehållas i största möjliga 
utsträckning och att stora sammanhängande grönområden ska bibehållas orörda. För området i Resarö 
mitt anges bland annat att i anslutning till befintlig butik och skola föreslås ett område för ytterligare 
servicefunktioner. Detaljplanen överensstämmer med riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen.  

I samband med antagandet av den fördjupade översiktsplanen för Resarö 1993 antogs även ett 
Miljöprogram för Resarö. Programmet anger riktlinjer för om-, till- och nybyggnader, fastighetsbildning 
och åtgärder som berör vägar och obebyggd mark. En klassificering av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse redovisas även. Miljöprogrammets riktlinjer och gjorda kulturhistoriska bedömningar har 
arbetats in i detaljplanen. 

Översiktsplan 

I översiktsplanen Vaxholm 2030 (2013) anges för Resarö mitt bland annat att området ska 
detaljplaneläggas i syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär, ny 
gång- och cykelväg längs Överbyvägen, förbättrad trafikmiljö och reglering av byggrätter samt möjlighet 
till ny bebyggelse väster om Resarö skola. Området kring Resarö mitt anges som strategiskt bra läge för 
utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende på Resarö. Detaljplanen överensstämmer 
med riktlinjerna i översiktsplanen. 
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Tidigare ställningstaganden  

2004-12-01, § 166 beslutade dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. 
Planuppdraget utvidgades därefter till att omfatta även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen 
och Överbyvägen.  

APU beslutade 2006-02-01, §10, om församråd om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde rum 
under tiden 20 februari – 12 april 2006. Församrådsmöte hölls även den 8 mars 2006. 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-02, § 29, att förslag till detaljplan skulle ut på samråd. 
Samrådsmöte hölls 2009-06-08. Detaljplaneförslaget var föremål för samråd 18 maj – 7 augusti 2009. 

2014-02-20, § 11 beslöt kommunstyrelsens planeringsutskott att detaljplaneförslaget skulle ställas ut. 
Utställning nr 1 genomfördes den 3 mars – 31 mars 2014. 

Sommaren 2014 var detaljplaneförslaget uppe för antagande för första gången. 2014-06-08, § 50 beslöt 
kommunstyrelsen att återremittera förslaget om antagande, med undantag för del av fastigheterna 
Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601, till kommunstyrelsens planeringsutskott för komplettering av alternativ 
busshållplats.   

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41, 2017-10-18, ställdes 
detaljplaneförslaget ut en andra gång mellan den 22 november – 19 december 2017. Kommunstyrelsen 
godkände §68, 2018-06-07, utlåtande från utställning 2 och föreslog kommunfullmäktige att anta 
detaljplaneförslaget. Kommunfullmäktige återremitterade dock av kommunfullmäktige 2018-06-18 med 
begäran om nya utställningar och att effekterna av att dela detaljplanen i två delar skulle prövas.  

Kommunstyrelsen tog beslut om den fortsatta processen för detaljplanen § 105, 2019-09-12. Det 
noterades då till protokollet att förvaltningen som ett led i behandlingen av återremissen av Resarö mitt 
gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en hel plan är så starka att planen ej bör delas. 
Planen delades inte och detaljplaneförslaget antogs i kommunfullmäktige § 78, 2019-12-09. 

Beslutet att anta detaljplanen överklagades. Mark- och miljödomstolen upphävde 2020-06-02 
kommunfullmäktiges beslut att anta förslaget till detaljplan för Resarö mitt, mål nr P74-20. Domstolen 
anser att skälig hänsyn inte tagits till befintliga fastighetsförhållanden och att del av planen inte går att 
genomföra på grund av planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek. Efter upphävandet av 
antagandebeslutet utfördes mindre ändringar. Ändringarna berörde främst planbestämmelser för 
minsta fastighetsstorlek. Ändringarna bedömdes inte vara obetydliga och därför underrättades berörda 
av ändringarna och fick möjlighet att yttra sig.  

Reviderat förslag till detaljplan för Resarö mött antogs i kommunfullmäktige §65, 2020-11-16. Beslutet 
överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklaganden. Domen överklagades inte och 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen står fast. Detaljplanen fick laga kraft 2021-04-06.  

Befintlig bebyggelse och miljö 

Inom området finns flera förskolor, Resarö skola med årskurs 1-6, kapell och en livsmedelsbutik. 
Bebyggelsen kring de centrala delarna är från senare hälften av 1900-talet. Skolan, förskolorna och 
kapellet uppfördes under 1980-talet medan livsmedelsbutiken tillkom något tidigare. Inom planområdet 
är sju fastigheter bebyggda med bostadshus, varav fyra är norr om Överbyvägen. Bostadsbebyggelsen 
inom området karaktäriseras av mindre tomter med varierad placering och utformning av bostadshus. 
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Området har i övrigt en lummig och lantlig karaktär. Huvuddelen av övrig bebyggelse har tillkommit 
under 1930-talet och framåt och är ursprungligen avsedd för fritidsboende. En förändring mot 
permanentboende pågår.  

Berggrunden på Resarö består av gnejs, gnejsgranit och grönsten som delvis är överlagrad av morän och 
grus och i de lägre partierna av leror. Planområdet har i huvudsak goda grundläggningsförhållanden. 
Vissa partier är dock låglänta med sämre grundläggningsförhållanden. Det gäller området söder om 
Överbyvägen vid Resarö våtmark. Val av grundläggningsmetod vid husbygge bör föregås av geoteknisk 
utredning. 

På privatägda fastigheten Ytterby 4:173 finns markföroreningar. Miljöteknisk markundersökning har 
utförts 2017. Av utredningen framgår sammanfattningsvis att PCB och tennorganiska föreningar påvisas 
i jord strax utanför verkstadsportarna till byggnaden i halter som motiverar åtgärd i samband med 
omvandling av markanvändningen till känslig markanvändning (KM). I samband med ändrad 
markanvändning till KM bör PCB-föroreningens utbredning och även tennorganiska föreningar avgränsas 
och saneras. Kompletterande grundvattenprov rekommenderas i befintligt grundvattenrör med 
avseende på TBT-föreningar. Avgränsning och sanering av förekommande föroreningar ska utföras i 
samband med rivning av byggnader och installationer på fastigheten. 

Området är anslutet till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Delar av planområdet ingår i 
kommunens verksamhetsområde. 

Markägare och byggherre 

Vaxholms kommun äger större delen av marken inom planområdet, som innefattar skolfastigheterna 
(Ytterby 4:289, 4:686 och 4:176), fastigheterna med livsmedelsbutik (Ytterby 4:597 och 4:598), 
parkeringen öster om kapellet, marken med dagens bussvändslinga vid butikstomten (Ytterby 4:483) 
samt Resarövägen och marken öster därom. Kommunen äger även fastigheterna Ytterby 4:181 och 
4:767 vid Lillvägen, del av marken för gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen samt Ytterby 4:172 och 
4:174. Kommunen äger även Ytterby 4:594 och 4:601 som till mindre delar ingår i planområdet söder 
om Överbyvägen samt del av marken för Överbyvägen, Resarövägen och Ytterbyvägen. Vaxholms 
församling äger fastigheten med kapellet, Ytterby 4:175. Övrig mark är i privat ägo. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och iordningställer allmänna anläggningar inom planområdet. 

Kommunen har tecknat ett exploateringsavtal för Ytterby 4:173 med Fastighetsaktiebolaget Hultberg. 

Kommunen planerar att gå ut på markanvisning för bostadsändamål för kommunala fastigheter inom 
planområdet.  

2. Syfte 

Projektet syftar till att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Resarö mitt och utveckla området 
med nya bostäder och möjlighet till viss verksamhetsutveckling. 

3. Mål 

Projektets övergripande mål är att genomföra en kvalitetshöjande samhällsutbyggnad med en 
berikande livsmiljö och en kommunal ekonomi i balans.  
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Mål Kvalitet Livsmiljö Ekonomi 
Gång- och cykelväg ska 
byggas utmed Överbyvägen 
under år 2023, människor 
ska via en gång- och 
cykelväg kunna ta sig från 
livsmedelsbutiken i centrala 
Resarö mitt i öster till 
bussvändzonen i Överby i 
väster. 

KS – Vaxholm har god 
stadsmiljö 
 
Indikatorer: Utbud av 
gång- och cykelvägar, 
nöjda medborgare andel 
(%);  
Upplevd trygghet 
utomhus, andel (%) 
 

KS – Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö 
med goda och jämlika 
livsvillkor 
 
Indikatorer: Kommunen 
som en plats att bo och 
leva på, andel nöjda 
medborgare (%); 
Elever åk 9 som tycker 
livet är riktigt härligt att 
leva (%) totalt 
 
KS – Den offentliga miljön 
är tillgänglig, trygg och 
välskött 
 
Indikator: Skötsel av gång- 
och cykelvägar, andel 
nöjda medborgare 

 

Den nya bebyggelsen på 
fastigheter som markanvisas 
ska upplevas som småskalig 
och på så sätt knyta an till 
den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljön 
på Norra Resarö. 
Bebyggelsen ska anpassas 
till omgivningen vad gäller 
färgsättning och material i 
den norra delen av Resarö 
för att bibehålla den 
ursprungliga 
bebyggelsekaraktären och 
känslan av skärgårdsö. 

KS – Vaxholm har god 
stadsmiljö 
 
Indikator: Medborgare 
som rekommenderar 
andra att bo i 
kommunen, andel (%) 
 

  

Kommunen ska via tydliga 
direktiv i kommande 
markanvisningar nyttja den 
flexibla detaljplanen för att 
aktivt styra vilken form av 
bebyggelse som ska ske och 
att denna ska ha en lämplig 
anpassning till platsen. 
Kommunen ska verka för att 
möjliggöra bostäder för alla 
åldrar.  

KS – Vaxholm har god 
stadsmiljö 
 
Indikator: Medborgare 
som rekommenderar 
andra att bo i 
kommunen, andel (%) 

KS - Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö 
med goda och jämlika 
livsvillkor. 
 
Indikatorer: Kommunen 
som en plats att bo och 
leva på, andel nöjda 
medborgare (%); 
Elever åk 9 som tycker 
livet är riktigt härligt att 
leva (%) totalt 

 

För att stärka kvaliteten av 
service i området och berika 
livsmiljön ska kommunen 

KS – Vaxholm har god 
stadsmiljö 
 

KS - Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö 

KS – Ekonomin är 
långsiktigt hållbar  
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verka för en positiv 
utveckling av befintlig 
livsmedelsbutik och dess 
omgivande ytor. Det är 
därav viktigt att föra en nära 
dialog med 
affärsinnehavaren. Om 
intresse finns för att avyttra 
mark till ägaren ska 
kommunen verka för att 
detta sker utifrån ett 
beaktande av kvalitet och 
ekonomi och social 
hållbarhet. En 
markförsäljning medför 
möjlighet för kommunen att 
ställa krav på gestaltning av 
platsbildning och byggnad 
genom gestaltningsprogram 
och avtal. En gestaltad 
mötesplats för Resarö 
centrum kommer att berika 
livsmiljön för hela området. 

Indikator: Medborgare 
som rekommenderar 
andra att bo i 
kommunen, andel (%) 

med goda och jämlika 
livsvillkor. 
 
Indikatorer: Kommunen 
som en plats att bo och 
leva på, andel nöjda 
medborgare (%); 
Elever åk 9 som tycker 
livet är riktigt härligt att 
leva (%) totalt 

Indikator: 
Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 

Markanvisningar ska ske i 
enlighet med marknadens 
gällande prisnivåer och 
villkor. All markförsäljning 
ska ske i enlighet med 
kommunens antagna och 
gällande 
markförsäljningspolicy. 

  KS – Ekonomin är 
långsiktigt hållbar  
 
Indikator: 
Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 

Genom kommunala 
markförsäljningsintäkter ska 
projektet vara 
självförsörjande och 
finansiera sig självt. 

  KS – Ekonomin är 
långsiktigt hållbar  
 
Indikator: 
Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 

Trafikinfrastruktur-
utbyggnaden i Resarö mitt 
ska överensstämma med 
avtalade motprestationer i 
stadsmiljöavtalet för 
Vaxholms kajer och anläggas 
år 2023–2025. 

  KS – Ekonomin är 
långsiktigt hållbar  
 
Indikator: 
Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 

Kommunikation från 
projektet och 
markanvisningsprocessen 
ska upplevas som tydlig och 
transparent av invånare. Det 
övergripande 
kommunikationsmålet är att 

KS - Invånarna och 
företagen erbjuds god 
tillgänglighet, 
bemötande och service. 
 
Indikatorer:  

KS – Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö 
med goda och jämlika 
livsvillkor 
 
Indikatorer: Kommunen 
som en plats att bo och 

KS – Vaxholm har god 
stadsmiljö 
 
Indikator: Medborgare 
som rekommenderar 
andra att bo i 
kommunen, andel (%) 
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kommunikationen ska leda 
till att förväntningarna på 
Vaxholms stad och 
stadsutvecklingen är positiv 
och att förtroendet för 
Vaxholms stad är starkt. 

Tillgänglighet telefon 
(andel som får svar på 
fråga) (%); Insyn och 
inflytande över 
kommunens beslut och 
verksamheter, andel 
nöjda medborgare (%) 

leva på, andel nöjda 
medborgare (%); 
Elever åk 9 som tycker 
livet är riktigt härligt att 
leva (%) totalt 
 

Tabell 1. Mål för projektet och Vaxholms stads målområden 

 

4. Omfattning, avgränsningar och samband med andra projekt 

4.1. Omfattning och avgränsningar 
Projektet omfattar utbyggnad och omgestaltning av allmän plats samt viss kvartersmark inom 
planområdet för gällande detaljplan 382 för Ytterby 4:686, m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen). Se 
bilaga 1 för detaljplanen. Åtgärder utanför detaljplaneområdet ingår inte i detta projekt. Om-, till-, eller 
nybyggnation av Resarö skola ingår inte heller i projektet.  

Detaljplanen för Resarö mitt angränsar i norr planområdet för det pågående planarbetet för Dp 392, 
Resarö samhälle. Syftet med Dp 392, Resarö samhälle, är att underlätta den pågående omvandlingen 
från fritidsboende till permanentboende i området. Detaljplaneförslaget omfattar cirka 140 fastigheter i 
nordöstra delen av Resarö, även Resarö marina ingår i förslaget, se bilaga 2 för planförslaget. Krokvägen 
och Lillvägen nordväst om livsmedelfastigheten i Resarö mitt föreslås planläggas inom Dp 392, Resarö 
samhälle. Del av den västra livsmedelsfastigheten, Ytterby 5:597, föreslås planläggas för breddning av 
Lillvägen och ingår därför inte i detaljplanen för Resarö mitt utan i detaljplaneförslaget för Resarö 
samhälle.  

4.1.1. Fastighetsbildning 
Genomförandet av detaljplan 382 förutsätter ett antal olika fastighetsbildningar. Vaxholms stad initierar 
och bekostar all fastighetsbildning avseende allmän plats som kommunen är huvudman för.  
 
Innan detaljplanen fick laga kraft hade Trafikverket vägrätt för Överbyvägen. I detaljplanen har mark för 
Överbyvägen planlagts som lokalväg (L-väg på plankartan), allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap. Kommunen har rätt att lösa in mark för att genomföra en detaljplan samt en 
skyldighet att lösa in allmän plats med kommunalt huvudmannaskap om fastighetsägare begär detta. 
Den mark som planlagts som lokalväg för Överbyvägen håller på att lösas in i en pågående förrättning 
hos Lantmäteriet. Detta berör ett flertal kommunalägda fastigheter samt del av de privatägda 
fastigheterna Överby 2:7, Överby 2:85, Överby 29:40, Överby 29:49, Överby 29:54, Överby s:1, Ytterby 
4:171, Ytterby 4:173, Ytterby 4:397, Ytterby 4:411, Ytterby 4:434, Ytterby 4:701, Ytterby 4:706 samt 
Ytterby s:10.  
 
För att bilda ändamålsenliga bostads- respektive skolfastigheter pågår även en lantmäteriförrättning där 
en fastighet bildas för området som planlagts för bostäder- och skoländamål nordväst om Resarö skola, 
samt en fastighet för Resarö skola. Lantmäteriförrättningen bildar lämplig fastighet för markanvisning. 
Fastighetsreglering genomförs i samma förrättning även för att bilda en ändamålsenlig fastighet för 
förskolfastigheten Ytterby 4:176. Del av kommunens fastigheter Ytterby 4:289, Ytterby 4:294, Ytterby 
4:594, Ytterby 4:601, Ytterby 4:176 samt Ytterby 4:177 ingår i denna förrättning.  
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4.1.2. Markanvisning 

 

Figur 2. Lila markering avser kommunala fastigheter som är föremål för möjliga markanvisningar. 

Detaljplaneläggningen möjliggör för kommunen att gå ut på markanvisning för de kommunala 
fastigheterna Ytterby 4:172, Ytterby 4:174, Ytterby 4:181, Ytterby 4:767, Ytterby 4:483, Ytterby 4:597–
4:598 samt del av fastigheterna Ytterby 4:289, Ytterby 4:294, Ytterby 4:594 och Ytterby 4:601.  

Område 1, se figur 3, bestående av del av Ytterby 4:289, Ytterby 4:294, Ytterby 4:594 och Ytterby 4:601, 
är planlagt för bostads- och skoländamål. Högst 30 fastigheter får bildas inom området. Området har en 
landareal om cirka 19 000 kvm. Högsta möjliga byggnadsarea är 20 % av landarealen, vilket beaktat att 
bebyggelsen uppgår till två våningar ger en total byggrätt om 7 600 kvm BTA.  

Område 2, se figur 3, bestående av Ytterby 4:181 och Ytterby 4:767 är planlagt för bostads-, centrum-, 
och vårdändamål. Högst fyra fastigheter får bildas inom området. Området har en landareal om 5581 
kvm. Största möjliga byggnadsarea är 20 % av landarealen vilket ger en total byggrätt om cirka 2230 kvm 
BTA beaktat att bebyggelsen uppgår till två våningar.  

Område 3, se figur 3, bestående av Ytterby 4:172 är planlagt för bostads-, centrum-, vård-, och 
skoländamål. Maximalt två fastigheter får bildas inom området. Efter pågående lantmäteriförrättning 
för inlösen av allmän platsmark för Överbyvägen beräknas fastigheten ha en landareal om cirka 2202 
kvm. Största möjliga byggnadsarea är 25 % av landarealen, vilket ger en total byggrätt om cirka 1100 
kvm BTA beaktat att bebyggelsen uppgår till två våningar.  

Område 4, se figur 3, bestående av Ytterby 4:174 är planlagt för bostads-, centrum-, vård-, och 
skoländamål. Maximalt två fastigheter får bildas inom området. Efter pågående lantmäteriförrättning 
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för inlösen av allmän platsmark för Överbyvägen beräknas fastigheten ha en landareal om cirka 2257 
kvm. Största möjliga byggnadsarea är 40 % av landarealen, vilket ger en total byggrätt om cirka 1800 
kvm BTA beaktat att bebyggelsen uppgår till två våningar.  

Vaxholms stad planerar att använda sig av anbudsförförfarande i markanvisningstävling. Enligt Vaxholms 
stads markförsäljningspolicy (§17, 2015-04-13) ska anbudsförfarande användas i huvudsak och 
direktförsäljning endast ske i undantagsfall när marknadsvärdet är känt och det finns vissa särskilda 
motiv att välja en viss exploatör. Direktförsäljning kan exempelvis göras när kommunen i samband med 
stadsplanering behöver omlokalisera en verksamhet, göra en markbytesaffär eller i fall där det handlar 
om att möjliggöra en expansion eller en särskilt intressant verksamhetsetablering. 

I Resarö mitt äger kommunen marken där befintlig livsmedelsbutik är lokaliserad, se område 5 på figur 
3. Livsmedelsbutikens ägare har haft ett arrende sedan 1970-talet på platsen. Detaljplanen medger viss 
tillbyggnad av befintlig livsmedelsbutik och en större yta för parkering till butiken. Utifrån dessa 
förutsättningar utreder kommunen möjligheten att genomföra en direktförsäljning av 
livsmedelsbutiksfastigheterna till ägaren 

För ytterligare information om markanvisningsområden se 9.1. intäkter samt bilaga 5 och 6. 

Markanvisningstävlingar planeras att genomföras mellan åren 2023 och 2025. Preliminärt föreslås 
bostadsområdet nordväst om Resarö skola markanvisas först men indelning av områden för 
markanvisning samt prioritetsordning mellan dessa ska fortsatt utredas och beslut om att gå ut på 
markanvisning beslutas i ett separat beslut av kommunstyrelsen. 

4.1.3. Åtgärder avseende allmänna anläggningar 
Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt. Under detaljplanens 
framtagande har trafiksäkerhetshöjande åtgärder utretts, se bilaga 3, trafikskiss (Marktema, 2019). 
Trafikskissen är ett förslag på trafiklösning. Trafikverket har under 2022 meddelat att de inte tillåter träd 
inom sina vägområden såsom trafikskissen föreslår.  

Utbyggnad av trafikinfrastruktur som Vaxholms stad har avtalat med Trafikverket om att genomföra (se 
pkt 4.2.3) eller som av förvaltningen bedöms nödvändig för detaljplanens genomförande planeras 
anläggas år 2023–2025 i en första etapp. Övrig trafikinfrastrukturutbyggnad som utretts i planfasen och 
som i framtiden är möjlig att genomföra i detaljplanen är fördelat i en andra etapp. Se bilaga 4, karta 
över anläggningar i trafikinfrastrukturen, för geografisk fördelning av anläggningarna. 

Genomförandet av projektet omfattar i den första etappen av trafikinfrastrukturutbyggnaden: 
• Ny cirkulationsplats i enlighet med Trafikverkets standard ersätter befintlig T-korsning 

Resarövägen-Överbyvägen-Ytterbyvägen.  
• Nya busshållplatser, upp mot fyra stycken, föreslås inom planområdet.  
• Befintlig gång- och cykelväg (GC-väg) får fortsatt utbyggnad utmed hela Överbyvägen. 
• Utbyggnad av GC-väg sydost och åtgärder på befintliga GC-vägar i sydväst och nordost i centrala 

Resarö mitt. 
• Ny avlämningsficka för Resarö skola på Resarövägen.  
• En ny entréväg till Resarö kapell.  

 
Ytterligare trafikinfrastrukturåtgärder inom planområdet som är möjlig att genomföra i en andra etapp: 

• Utbyggnad av GC-vägar och åtgärder på befintliga GC-vägar i centrala Resarö mitt 
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• Breddning av Överbyvägens körbana till 7,0 m.  
• Ombyggnad av parkeringsplatser och ny ”avlämningsrondell” för Resarö skola på parkering öster 

om Resarövägen. 
 

4.1.4. Kommunikation i projektet 
Under genomförandet av detaljplanen är förvaltningens målsättning att god kommunikation ska ske till 
boende och verksamheter i Resarö mitt. Syftet med kommunikationen är att informera intressenter och 
invånare samt att sprida kunskap om projektets mål, tidsplan och innehåll. Målet är att med hjälp av 
kommunikationen skapa rätt förväntningar och ett förtroende för Vaxholms stad och för projektet bland 
intressenter och invånare. 
 
En kommunikationsplan som är ett fristående dokument från Genomförande-PM:et tas fram av 
projektgruppen för Resarö mitts stadsbyggnadsprojekt. Kommunikationsplanen är en bilaga till 
projektplanen och uppdateras löpande. Kommunikationen i projektet under genomförande ska planeras 
i kommunikationsplanen för utbyggnaden av allmänna anläggningar, markanvisningstävling och 
exploatering av kvartersmarken. I kommunikationsplanen ska mål med kommunikationen, 
huvudbudskap till olika intressenter och strategier för informationskanaler såsom Vaxholms stads 
webbplats, öppna hus och information på plats i Resarö mitt planeras.  

Finns möjlighet till medborgardialog ska kommunen verka för att sådan dialog sker för att stärka 
kommunikationen och underlaget inför de kommunala beslut som måste tas i projektet. Trafikverket har 
beslutsrätt inom sina vägområden och är en viktig intressent i projektet.  

4.2. Samband med andra projekt 
Projektet har samband med ett flertal andra projekt. Både interna kommunala projekt samt projekt som 
Trafikverket driver eller är avtalspart i.  

4.2.1 Samband med underhållsarbete på Överbyvägen 
Tekniska enheten planerar att utifrån investeringsbudget genomföra underhållsarbete av Överbyvägen 
som är i ett dåligt skick. Projektledare på tekniska enheten respektive exploateringsenheten ansvarar för 
att säkerställa samordning mellan projekten. 

4.2.2. Samband med Engarn cirkulationsplats 
Trafikverket anlägger en cirkulationsplats och bygger om busshållplatsen vid Engarn med start i augusti 
2022. Arbetena i Engarns vägskäl beräknas vara klara under våren 2024. Arbetena kommer att påverka 
framkomligheten i korsningen och köbildning förbi platsen kan uppstå i rusningstid. Byggtrafiken till 
Resarö mitt måste passera Engarn och samordning kommer krävas. Projektledare exploatering för 
Resarö mitt och kontaktperson på Vaxholms stad för Engarns cirkulationsplats ansvarar för att 
säkerställa kommunikation med Trafikverkets projektledare för Engarns cirkulationsplats. 
 
4.2.3. Resarö skola 
För Resarö skola pågår en utredning om befintlig verksamhet kan inrymmas i befintliga lokaler. Vid en 
eventuell om- eller nybyggnation ska samordning ske mellan projekten för att minimera olägenheter. 
Resarö skola får även en trafiksäkrare tillfart för varutransporter genom utbyggnad av en ny väg i 
projektet. Transporterna till skolan sker idag över skolgården via väg från parkeringen vid kapellet. Den 
nya vägen ansluter Överbyvägen och möjliggör en ny väg för transporter till skola ifrån norr.  
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4.2.4. Samband med renovering av Vaxholms kajer 
Kajerna i centrala Vaxholm: Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen har uppnått sin förväntade 
livslängd och är i behov av renovering. Renoveringsarbetet beräknas pågå september 2023 – våren 
2025. Vaxholms stad med Region Stockholm och Trafikverket har tecknat ett stadsmiljöavtal för 
Vaxholms kajer (2021-06-02). Kostnaden för renoveringen av Vaxholms kajer uppskattas till 371 500 000 
kr och kommunen kan genom stadsmiljöavtalet få ett ekonomiskt stöd om maximalt 185 750 000 kr av 
Trafikverket. Stödet utbetalas mot att kommunen och medsökande Region Stockholm utför 16 
motprestationer. Två av dessa motprestationer ska genomföras i projekt Resarö mitt. Motprestation nr 
10 Gång- och cykelväg Överbyvägen samt motprestation nr 14 Trafiksäkerhets- och 
kollektivtrafikåtgärder Resarö.  

För motprestation nr 10 ska en utbyggnad av befintligt gång- och cykelstråk genomföras där planerad 
gång- och cykelväg ska byggas utmed Överbyvägen med en bredd på 3 meter. Åtgärden ämnar till att 
förbättra tillgängligheten grundskola (F-6), förskola och livsmedelsaffär för invånare i Överby- En ny GC-
passage byggs även. Åtgärderna planeras enligt stadsmiljöavtalsansökan genomföras februari 2023 – 
december 2023. 

För motprestation nr 14 ska befintlig T-korsning byggas om till cirkulationsplats (med två GC-passager), 
gång- och cykelytor förbättras, trafiksäkerhetshöjandeåtgärder för oskyddade trafikanter, nytt 
hållplatsläge för kollektivtrafiken samt en ny hämtning- och lämningslösning för grundskolan (F-6). 
Åtgärderna planeras enligt stadsmiljöavtalsansökan genomföras augusti 2023 – augusti 2025. 

 

5. Genomförda delprojekt 

5.1 Delprojekt Detaljplan 
 
Planarbetet är avslutat, men genomförandet av gällande detaljplan pågår.  
 
Det arbete som återstår inom delprojektet är framför allt: 

• Uppföljning av gällande detaljplan med tillhörande handlingar i samband med projektering och 
bygglovsprövning. 

• Deltagande i projektgruppens arbete när behov av detta finns. 
• Uppföljning och slutredovisning av delprojektet. 

 

5.2 Delprojekt exploatering 
 
Vaxholms stad och Fastighetsaktiebolaget Hultberg ingick 2019 ett exploateringsavtal för Ytterby 4:173. 
Exploateringsavtalet reglerar det markbyte som skulle ske mellan parterna genom fastighetsreglering. 
Vaxholms stad överlät cirka 300 kvm från Ytterby 4:172, 4:289 och 4:686 som planlagts som 
kvartersmark till Exploatören, vilket införlivas i exploatörens byggrätt. Exploatören överlät den del av 
Ytterby 4:173 som är belägen inom och norr om Överbyvägen och som planlagts som allmän platsmark 
till kommunens fastighet 4:349, i syfte att kunna skapa en trafiksäker korsning med passerande gång- 
och cykelväg och en busshållplats. Förrättningen fick laga kraft 2021-12-09 och parterna tillträde 
respektive mark 2022-01-15 i enlighet med exploateringsavtalet. 
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Det arbete som återstår inom delprojektet är framförallt: 
• Försäljning av kvartersmark genom markanvisning (se pkt 4.1.2.) 
• Uppföljning och slutreglering av upprättade avtal (exploateringsavtal, fastighetsbildningsfrågor, 

ekonomiska frågor). 
• Tecknande av avtalsservitut beträffande in- och utfartsvägar. 

 
6. Förändringar gentemot Start-PM 

Projektet saknar ett Start-PM då planarbetet startade år 2004 och Vaxholms stads projektmodell för 
stadsbyggnadsprojekt fastslogs år 2015. 

7. Konsekvenser för fastighetsägare och boende 

Projektet kan under byggtiden komma att påverka omgivande miljö och närboende och verksamheter i 
form av störningar såsom ökat buller, markvibrationer och ökad byggtrafik i närområdet. Nödvändiga 
åtgärder för att undvika olägenheter för fastighetsägare och boende ska tas, exempelvis 
skedesplanering, skyddsåtgärder och regleringar i avtal med markanvisningsvinnare. 

Projektet kan resultera i trafikstörningar då större åtgärder planeras i trafikinfrastrukturen samt att 
externa byggherrar efter möjliga markanvisningar kommer exploatera markanvisningsfastigheter och 
bygga bostäder. Skedesplanering och kontinuerlig information till boende och verksamheter krävs för 
att säkerställa en trygg trafiksituationen under byggtiden som etappvis kommer att pågå under flera år i 
området. Trafikinfrastrukturutbyggnaden planeras pågå år 2023–2025 och byggnation av bostäder kan 
preliminärt beräknas pågå från år 2025. 

Trafiksituationen vid Resarö skola kan komma att påverkas under byggtiden. Plats för lämning och 
hämtning av barn kan komma att behöva ske på olika platser i olika etapper av utbyggnaden, detta ska 
utredas och fastställas i skedesplanering. Sprängningsarbete kan förekomma i de planerade nya 
bostadsområdena i närheten av Resarö skola under byggtiden. Sprängplan ska tas fram och nödvändiga 
skyddsåtgärder säkerställas av sakkunnig.  

8. Tidsplan och beslutsprocess 

Planprocessen 

2004 2004-
12-01 

Planarbetet initieras 

2020 2020-
11-16 

KF godkänt och KF antagen 

 21-04-
06 

Laga kraft 

 

Genomförande 

2022 Höst Fastighetsbildningsansökning skickas in till lantmäteriet 

43



Genomförande-PM 
2022-09-29 

Änr Änr 
13 av 16 

 

2022 Höst PLU föreslår KS godkänna genomförande-PM 

 Höst KS godkänner genomförande-PM 

 Höst Upphandling av konsulter och projektering 

2023 Vår Upphandling och bygglov för allmänna anläggningar. 

 Vår Framtagande av tävlingsprospekt för markanvisning 

 Vår Utbyggnad av gång- och cykelväg på Överbyvägen startar 

 Sommar Utbyggnad av trafikinfrastruktur etapp 1 startar 

 Höst Markanvisningstävling 

 Vinter Gång- och cykelväg på Överbyvägen färdigställd 

2024 Vår Markanvisningsvinnare tillträder och påbörjar exploatering 

 Sommar Kvartersväg (GA) för skola och nytt bostadsområde anläggs 

2025 Sommar Utbyggnad av trafikinfrastruktur etapp 1 färdigställd 

2030 Sommar Vinnare i markanvisningstävling har färdigställt exploatering 

 

9. Budget, finansiering och kostnader för respektive part 

Kommunen ombesörjer planarbetet och utbyggnad av allmänna anläggningar. Åtgärderna bekostas av 
intäkter från planavgifter och försäljning av kommunal mark i markanvisningstävling inom planområdet.   

9.1. Intäkter 
Detaljplaneläggningen möjliggör för kommunen att gå ut på markanvisning för de kommunala 
fastigheterna Ytterby 4:172, Ytterby 4:174, Ytterby 4:181, Ytterby 4:767, Ytterby 4:483, Ytterby 4:597–
4:598 samt del av fastigheterna Ytterby 4:289, Ytterby 4:294, Ytterby 4:594 och Ytterby 4:601. Se pkt 
4.1.2. för ytterligare information om markanvisning.  

Forum Fastighetsekonomi AB har för de kommunägda fastigheterna kommunen kan gå ut på 
markanvisning med gjort ett värdeutlåtande avseende bostadsbyggrätter och mark för livsmedel (2022-
09-21), se bilaga 5.  För respektive delområde, se figur 3, har ett genomsnittligt marknadsvärde bedömts 
för respektive ändamål. Angående småhustomterna har marknadsvärdet bedömts baserat på 
markstorleken för tomterna inom respektive område. Bedömd värdenivå avser inklusive utbyggnad av 
lokalgata (inklusive gatukostnader), men exklusive VA-avgift. 
 
För område 1, bostadsområdet nordväst om Resarö skola, se figur 3, bedömer Forum Fastighetsekonomi 
AB utifrån aktuellt mikroläge att 10 småhustomter á 1500 kvm kunna tillskapas på platsen. Alternativet 
att bebygga område 1 med flerbostadshus med en byggrätt om 7600 kvm BTA. Vidare bedöms utifrån 
mikroläget alternativt 50 radhus á 150 kvm BTA kunna inrymmas i område 1. Bedömd värdenivå avser 
att det fram till exploateringsområdet finns ett utbyggt vägnät, dock ej inklusive kvartersvägar i direkt 
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anslutning till radhustomterna. Eventuella kostnader för kvartersvägar inom radhusområdet är invägt i 
värdebedömningen.  
 
För område 2, se figur 3, bedöms bebyggelse av flerbostadshus med en byggrätt om 2230 kvm BTA 
bedöms möjlig. Alternativt kan mikroläget möjliggöra för 3 småhustomter á 1850 kvm.  

För område 3, se figur 3, bedöms bebyggelse av flerbostadshus med en byggrätt om 1100 kvm BTA är 
möjlig. Alternativt kan mikroläget möjliggöra för 1 småhustomt á 2201 kvm. 

För område 4, se figur 3, bedöms bebyggelse av flerbostadshus med en byggrätt om 1800 kvm BTA är 
möjlig. Alternativt kan mikroläget möjliggöra för 1 småhustomt á 2257 kvm. 

För handel på område 5, se figur 3, bedöms en byggrätt om 1750 kvm BTA vara möjlig och en 
uppskattad fastighetsstorlek om 3 989 kvm.  

Sammanfattningsvis, se bilaga 6 för Forum Fastighetsekonomi AB:s bedömning av intäktsspann vid 
markanvisning av samtliga fastigheter. Bedömd värdenivå avser inklusive utbyggnad av lokalgata 
(inklusive gatukostnader), men exklusive VA-avgift. Värderingen förutsätter även normala 
grundläggningsförhållanden. Under planfasen har geoteknisk utredning inte genomförts för 
markanvisningsområdena.  
 
Värderingen genomfördes vidare utifrån gällande detaljplan. I en markanvisning beslutar kommunen i 
vilken utsträckning ytterligare krav ställs. Exempelvis i vilken utsträckning ytterligare krav ställs på 
anbudslämnare att uppfylla kommunala krav i form av bostadsutformning, med mera. De ytterligare 
krav som ställs kan påverka projektekonomin negativt för anbudsgivare och minska intäkterna för 
kommunen. Vilka ytterligare krav som ställs är således en avvägningsfråga mellan olika intressen i en 
markanvisning.  
 

9.2 Kostnader 
 
Kostnader för fastighetsbildning inom detaljplanen beräknas uppgå till cirka 2 000 000 kronor.  

Kostnader för kommunikation i Resarö mitt (information, kommunikation och skyltar) under hela 
genomförandet beräknas uppgå till cirka 150 000 kronor.  

Kostnad för markanvisningstävling beräknas uppgå till cirka 300 000 kronor.  

Kostnader för samtlig möjlig trafikinfrastrukturutveckling inom planområdet som utretts under 
detaljplanens framtagande redovisas i bilaga 7. I denna kostnadsuppskattning ingår att 
exploateringsenheten på den externt framtagna kalkylen utifrån rådande marknadsläge har gjort en 
uppräkning om 10 % för materialkostnader samt en indexuppräkning om 3,5 %.  

Parallellt med utbyggnaden av de allmänna anläggningarna planeras även en ny kvartersväg anläggas 
som föreslås som gemensamhetsanläggning. Transporterna till Resarö skola sker idag över skolgården 
via väg från parkeringen vid kapellet. Tillfart till varutransporter till skolan planeras ske från ny väg som 
kan byggas från Överbyvägen. Denna väg planeras även som tillfart för de föreslagna nya bostäderna 
och verksamheterna nordväst om Resarö skola. Gemensamhetsanläggningen bildas i en 
anläggningsförrättning där berörda fastigheter får ett andelstal som reglerar fördelning av anläggnings-, 
drift-, och underhållskostnader. Anläggningskostnaden för den nya vägen mellan Överbyvägen och 
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Resarö skola redovisas i bilaga 7. Den första delsträckan av den nya vägen från Överbyvägen är 
gemensam väg för det nya bostadsområdet, Resarö skola och eventuellt Ytterby 4:173 och den del av 
anläggningskostnaden på som härrör till denna sträcka bör skäligen kunna delas mellan dessa parter.  

Kostnad för utbyggnad av den första etappen av allmänna anläggningar samt anläggande av ny väg på 
kvartersmark för Resarö skola redovisas i bilaga 7.  

Övrig trafikinfrastrukturutbyggnad som utretts i planfasen och som i framtiden är möjlig att genomföra i 
detaljplanen är fördelat i en andra etapp. Se bilaga 7 för kostnaden för utbyggnad av allmänna 
anläggningar i den andra etappen. 

Det finns osäkra faktorer i kostnaden för utbyggnaden av trafikinfrastruktur i Resarö mitt. Beräkningarna 
baseras på det skissförslag som togs fram i planfasen och vidare projekteringsarbete för att ta fram 
detaljerade handlingar som säkerställer att förslagen är möjliga att genomföra krävs. Det saknas vidare 
nödvändiga utredningar såsom geotekniska undersökning och dagvattenutredning, de åtgärdslösningar 
som kan krävas kan innebära fördyrande kostnader.  

9.3. Underhålls- och driftkostnader 
Tekniska enheten har idag en årlig kostnad om cirka 500 000 kronor kr för drift av de allmänna 
anläggningarna inom planområdet vilket omfattar Överbyvägen, gång- och cykelväg utmed 
Överbyvägensamt parkering öster om Resarövägen.  

Tekniska enheten uppskattar att en ytterligare kostnad om cirka 85 000 kronor tillkommer för allmänna 
anläggningar efter genomförandet av etapp 1 i Resarö mitt. Framtida årlig driftkostnad uppskattas 
därför till 585 000 kronor, exklusive indexuppräkning. 

 

9.4. Resursbehov 
Interna kostnader utgörs av arbetstid för kommunens tjänstepersoner. En grov uppskattning av 
förväntad arbetstid utifrån i nuläget kända arbetsmoment redovisas i tabell 2. Utöver de primära 
arbetsinsatserna från nämnda enheter kommer det troligen fodras visst stöd från övrig organisation, 
exempelvis i samband med markanvisningar. 

 X dagar (h) 
PLU Plan 50 400 timmar 

PLU Exploatering 537,5 4300 timmar  
TFK Tekniska 100 800 timmar 

Tabell 2. Resursbehov 

Inom stadsbyggnadsförvaltningen saknas interna resurser som är nödvändiga för framtagandet av 
detaljerade handlingar av trafikinfrastrukturen och utredningar. En delprojektledare för allmänna 
anläggningar samt ett tekniskt konsultteam (projekteringsarbete och utredningar) avropas därför. 
Uppskattat resursbehov är 2000 timmar för delprojektledare för allmänna anläggningar samt 5000 
timmar för det tekniska konsulteamet. Exploateringschef på stadsbyggnadsförvaltningen gavs av 
kommunstyrelsen 2022-03-24, §§42–43 utökad direktdelegation att avropa dessa resurser om 3 
respektive 5 miljoner kronor avseende avrop på befintligt ramavtal.   
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10. Kritiska framgångsfaktorer 

Det finns behov att undersöka geotekniska förutsättningar, dagvattenhanteringslösningar och 
trafikstudier för utbyggnaden av trafikinfrastrukturen i Resarö mitt. Dagvattenhanteringslösningar för 
planområdet är en kritisk framgångsfaktor. Det finns en känd dagvattenproblematik på Resarö som 
kommer behöva utredas och hanteras med omsorg i den vidare bostads- och 
trafikinfrastrukturutvecklingen i Resarö mitt. Åtgärdshantering av dagvatten kan innebära merkostnader 
i projektet som idag är okända.  
 
Osäkert marknadsläge och ökade materialkostnader är en osäkerhet i projektet.  
 
Förutsättningar för finansiering genom markanvisning och behov av utökad budget för 
trafikinfrastrukturutbyggnaden behöver beslutas.  
 
Interna resurser saknas inom stadsbyggnadsförvaltningen och det finns behov av att nyttja externa 
konsulter. Viktiga framgångsfaktorer är goda upphandlingar och samverkan mellan olika parter. 
 
Inom planområdet finns kända föroreningar på den privatägda fastigheten Ytterby 4:173 och ytterligare 
provtagning och åtgärder krävs inom fastigheten kan exploateras.  
 
God, kontinuerlig samverkan med Trafikverket som är väghållare för delar av vägnätet inom 
planområdet.  
 
Kontinuerligt arbete och uppföljning för stadsmiljöavtalets motprestationer i Resarö mitt.  
 
Omfattande lantmäteriförrättningar som kan medföra avvikelser i tid.  
 
God samverkan mellan projektets olika parter och information till närboende och verksamheter i Resarö 
mitt.  
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Bilaga 2 – Förslag till Dp 392 för Resarö samhälle 
 

 

Figur 1. Detaljplaneförslag 392 för Resarö samhälle markerat med blått. 
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Informationsärende gällande kalkyl SÄBO Norrberget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar. 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Exploateringsenheten erhöll under hösten år 2017 ett uppstartsbeslut för SÄBO Norrberget, KS 2017-10-
26 § 102. Exploateringsenheten tog därefter tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen 
fram en utredning på ett SÄBO, dimensionerat för 60 boenden. Projektet SÄBO Norrberget erhöll hösten 
år 2021, KS 2021-11-25 § 175, efter remissvar från socialnämnden ett inriktningsbeslut. 
 
Nuvarande förslagshandling för SÄBO Norrberget, på fastigheten Lägerhöjden 1, är fördelat på 5 plan. 
Huset inrymmer förutom 6 avdelningar, med 60 boendeplatser fördelat på 10 lägenheter per avdelning, 
även ett garage, skyddsrum, storkök samt ett café med entré från gatan. Enligt nuvarande förslag finns 
en halv trappa upp från huvudentrén sociala ytor och ett allrum med utgång mot gården som kan 
användas för besökande och boende.  Inför ett kommande genomförandebeslut önskar 
stadsbyggnadsförvaltningen informera kommunstyrelsen om projektets kostnadsuppskattning. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringsenheten fick under år 2017, KS 2017-10-26 § 102, uppstartsbeslut för nytt särskilt boende 
för äldre (SÄBO) på Norrberget. I beslutet betonas vikten av att det föreslagna SÄBO integreras med 
övrig bostadsexploatering på Norrberget till form och färg samt att exploateringsenheten tillsammans 
med socialnämnden och socialförvaltningen tar fram förslag på lämplig utformning och struktur av ett 
nytt SÄBO. 
 
Exploateringsenheten tog därefter tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen fram en 
utredning på ett SÄBO, dimensionerat för 60 boenden. Detta är en ökning med sex lägenheter mot vad 
som angavs i uppstartsbeslutet. Ändringen har utförts av ekonomiska skäl där organisationen 
fortfarande är fördelad på sex avdelningar men med ytterligare ett rum per avdelning. Detta innebär att 
personalkostnaderna inte ökar, utan ligger kvar på en nivå som gällde då uppstartsbeslutet fattades.  
Projektet SÄBO Norrberget erhöll hösten år 2021, KS 2021-11-25 § 175, efter remissvar från 
socialnämnden ett inriktningsbeslut. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Rolf Kaae 
Byggprojektledare 
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Nuvarande förslagshandling för SÄBO Norrberget, på fastigheten Lägerhöjden 1, är fördelat på 5 plan.  
Plan 1 utgörs av ett souterrängplan inrymmande ett storkök för tillagning av mat som erfordras inom 
SÄBO och matlådor för hemtjänstens behov. Dessutom finns utrymme för totalt 16 parkeringsplatser, 10 
för personal och 6 för besökare. Detta följer den trafikutredning som föreligger i detaljplanen för 
Norrberget, DP 410. Utöver dessa parkeringar finns det även en parkeringsplats ständigt reserverad för 
en ambulans. På detta plan återfinns även skyddsrum. 
Plan 2 som är entréplan men också ett boendeplan. 
Plan 3 är ett renodlat bostadsplan. 
Plan 4 är ett bostadsplan där lägenheterna ligger under snedtaken. 
Plan 5 inrymmer personallokaler och sammanträdesrum  
 
Huset inrymmer 6 avdelningar, med 60 boendeplatser fördelat på 10 lägenheter per avdelning, på totalt 
3 plan, plan 2-4. Därutöver finns även ett förslag på ett café med entré från gatan samt på en halv 
trappa upp från huvudentrén sociala ytor och ett allrum med utgång mot gården som kan användas för 
besökande och boende.   
 
Nästa politiska beslut för projektets fortsatta gång enligt förvaltningens byggprocess är ett 
genomförandebeslut. Sådant beslut inkluderar ett ställningstagande till såväl kalkyl som ritningar för 
projektets genomförande. Inför ett kommande genomförandebeslut önskar stadsbyggnadsförvaltningen 
informera kommunstyrelsen om projektets kostnadsuppskattning. 

Den oberoende kalkylatorn har i sin uppdaterade kalkyl (2022-09-18) inkluderat besparingsåtgärder 
samt tagit höjd för den ekonomiska osäkerheten i omvärlden. I kalkylen har anpassning skett för: 

• Kraftig indexreglering under år 2022 som resulterat i en ökning från förgående kalkyl om 20% 
fram till kvartal 3 år 2022. 

• Ytterligare indexökningar under kvartal 4 år 2022, i storleksordningen 5% till 10%. 
• Indexökning 2 år framåt med cirka 3,5 % 
• Kostnadsökning av material under år 2022 med cirka 20 – 25% 
• Kostnadsökningar för projekt- och byggledning om cirka 4 % 
• Kostnadsökningar för projektering om cirka 10% 
• Byggherrekostnader för administration om cirka 3 % 
• Budgetreserv om 10,0% 

 
Utifrån hänsyn tagen till ovannämnda faktorer uppgår projektets totala kostnad enligt bifogad kalkyl. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Förslagets beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Bedömning 
Den senaste kalkylen (2022-09-18) påvisar en kostnadsökning mot förgående kalkyl (2021-09-22) som 
togs fram i samband med inriktningsbeslut för SÄBO Norrberget. Exploateringsenheten har dock fullföljt 
sitt uppdrag, att utifrån inriktningsbeslutet, specifikt uttalat fortsatt arbeta med att minska 
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totalkostnaden för projektet, med bibehållen kvalitet. I framtagen kalkyl (2022-09-02) avseende 
föreslagna besparingsåtgärder framgår att projektet kan, utifrån förgående kalkyl 2021-09-22, spara 
omkring 9 miljoner kronor. Föreslagna besparingsåtgärder är: 

• Två balkonger och dörrar mot gården är borttagna. Två balkonger är kvar men har minskats.  

• Ett utskjutande burspråk på den västra fasaden har ersatts med franska balkonger.  

• Plan -1 är borttaget och funktionerna är placerade på samma plan som garaget  

• Ytan för bruttoarea (BTA) har minskat. I den tidigare utredningshandlingen uppskattades 
bruttoarean till 6995 m2 och i nuvarande programhandling har bruttoarean minskat till 6856 
m2. Skillnaden är 139 m2 och förklaras med att plan -1 är borttaget.  

• Puts på sockel i stället för natursten. 

• Minskad schakt  

• Minskad spont  

• Takkupor i stället för frontespiser. (Oklar faktisk kostnadsskillnad)  

• Endast den mindre hissen ska gå upp till plan 5 personalutrymmen.  

Dessa ovannämnda besparingsåtgärder har ännu inte förankrats med beställande verksamhet. Fortsatt 
förankringsarbete måste därför ske med socialförvaltningen och hörande socialnämnd för att klargöra 
lämpliga besparingsåtgärder och i vilken ekonomisk utsträckning förslag på besparing bedöms minska 
projektets totala kostnader.  

En ytterligare osäkerhetsfaktor för totalkostnaden för nytt SÄBO berör lösa inventarier så som sängar, 
bord och stolar samt köksutrustning i form av köksporslin, redskap, bestick, glas och muggar. Sådana 
kostnader ingår inte i själva byggprojektets entreprenad- och genomförandekostnader och som 
nuvarande kalkyler inkluderar. Kostnader för sådan utrustning måste särredovisas och kostnadsberäknas 
separat jämte byggprojekt SÄBO Norrberget.  

Redovisade besparingsåtgärder och upptagna skäl till kostnadsökningar, utifrån rådande ekonomisk 
situation i Sverige och omvärlden, bedöms av stadsbyggnadsförvaltningen som rimliga. Inför kommande 
nästa politiska beslut, genomförandebeslut, måste ovannämnda förankringsarbete ske med 
socialförvaltningen och socialnämnden, för att klargöra vilka besparingsåtgärder som ska göras.  

Handlingar i ärendet 
Informationsärende gällande kalkyler SÄBO Norrberget. 

Kalkyl, Kostnadsrapport Norrberget SÄBO,2022-09-18 (inkl. indexuppräkning och inflationssäkring) 

Kalkyl, Kostnadsrapport Norrberget SÄBO,2022-09-02 (besparingar, kostnadsläge 2021-09-22) 

Kalkyl, Kostnadsrapport Norrberget SÄBO,2021-09-22 

Kopia på beslutet till:  
För kännedom: Rolf Kaae, stadsbyggnadsförvaltningen 

Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen   
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Informationsärende gällande kalkyl Resarö skola ombyggnad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:  

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Exploateringsenheten erhöll ett uppstartsbeslut för Resarö skola, KS 2021 § 174. Syftet med detta beslut 
var, till skillnad mot tidigare projekt om ny matsalsbyggnad för Resarö skola, att i första hand utreda vad 
som kan inrymmas inom befintliga byggnader. Exploateringsenheten har därefter tillsammans med 
utbildningsförvaltningen och framtaget lokalprogram tagit fram ett förslag för att tillgodose Resarö skola 
och måltidsenhetens behov inom skolans befintliga byggnader.  

Det samlade förslaget på lösning för att tillgodose skolans behov innebär i stort sett en effektivisering 
där skolhälsans behov av rum samlas i en del av huvudbyggnaden, lektionssalar tillskapas i 
huvudbyggnaden och förbättrade flöden för måltidshanteringen tillgodoses i befintlig skolmatsal. En 
avveckling ämnas ske av den befintliga paviljongen ”Skutan” som inhyser lektionssalar för 
förskoleverksamhet dock ersätts dessa lektionssalar inom befintlig byggnad ”Bojen”; där också slöjdsalar 
för musik, trä och syslöjd tillskapas.  

Detta lösningsförslag har överlämnats till en oberoende kalkylator för kostnadsuppskattning. Inför ett 
kommande inriktningsbeslut önskar stadsbyggnadsförvaltningen informera kommunstyrelsen om 
projektets kostnadsuppskattning.  

Ärendebeskrivning 
Utifrån barn och utbildningsnämndens beslut, BUN 2021-11-08 § 126, erhöll exploateringsenheten i 
november år 2021 ett uppstartsbeslut för Resarö skola, KS 2021-11-25 § 174. Utbildningsförvaltningen 
har därefter, i samarbete med exploateringsenheten, utrett vad av skolan och måltidsenhetens behov 
som kan inrymmas i befintliga lokaler och byggnader. Denna utredning resulterade i det lokalprogram 
som tagits fram för Resarö skola och som kommunstyrelsen i juni år 2022, KS 2022-06-02 § 80, fastslog 
skulle utgöra inriktning för exploateringsenhetens utredningsarbete utifrån ovannämnda 
uppstartsbeslut för Resarö skola. Utredningsarbetet har lett fram till en lösning som innebär att skolan 
och måltidsenhetens behov kan inrymmas i befintliga byggnader på fastigheten.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Oscar Blom 
Byggprojektledare 
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Det samlade förslaget på lösning för att tillgodose skolans behov innebär i stort sett en effektivisering 
där skolhälsans behov av rum samlas i en del av huvudbyggnaden, lektionssalar tillskapas i 
huvudbyggnaden och förbättrade flöden för måltidshanteringen tillgodoses i befintlig skolmatsal. En 
avveckling ämnas ske av den befintliga paviljongen ”Skutan” som inhyser lektionssalar för 
förskoleverksamhet dock ersätts dessa lektionssalar inom befintlig byggnad ”Bojen”; där också slöjdsalar 
för musik, trä och syslöjd tillskapas. Detta förslag på lösning har överlämnats till en extern oberoende 
kalkylator som räknat på projektets samlade kostnader.  

Tidigare förslag för att tillgodose skolan och måltidsenhetens behov, i form av ny matsalsbyggnad, hade 
en avsatt projektbudget om 40 miljoner kronor. Den första kalkylen för projektet indikerade dock på en 
projektkostnad på mer än 75 miljoner kronor. Utifrån barn- och utbildningsnämndens uppmaning, BUN 
2021-11-08 § 126, valde kommunstyrelsen att inte gå vidare med tidigare förslag om ny 
matsalsbyggnad. I stället förespråkades ett alternativ att i första hand utreda vad som kan inrymmas i 
befintliga byggnader.  

Projekt Resarö skola ombyggnad har som ovan nämnts erhållit ett uppstartsbeslut. Nästa politiska beslut 
för projektets fortsatta gång enligt förvaltningens byggprocess är ett inriktningsbeslut. Sådant beslut 
inkluderar ett ställningstagande till såväl kalkyl som ritningar för projektets genomförande. Därtill utgår 
förvaltningen från att barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att lämna yttrande på om projektets 
lösning tillgodoser påtalade behov samt anses ekonomiskt hanterbart inom nämndens ekonomiska 
ramar. Inför sådant ställningstagande från beställande nämnd önskar stadsbyggnadsförvaltningen 
informera kommunstyrelsen om projektets uppskattade projektkostnad.  

Den oberoende kalkylatorn har i sin kalkyl tagit höjd för den ekonomiska osäkerheten i omvärlden. I 
kalkylen har anpassning skett för: 

• Kraftig indexreglering under år 2022 och som även förväntas pågå under kvartal 4 år 2022 med 5 
till 10%. 

• Indexökning 2 år framåt med cirka 3,5 % 
• Kostnadsökning av material under år 2022 med cirka 20 – 25% 
• Kostnadsökningar för projekt- och byggledning om cirka 4 % 
• Kostnadsökningar för projektering om cirka 10% 
• Byggherrekostnader för administration om cirka 5 % 
• Budgetreserv om 25% utifrån projektets tidiga skede 

 
Utifrån hänsyn tagen till ovannämnda faktorer har kalkylatorn uppskattat projektets totala kostnad. 
Total kostnad framgår av bifogad kalkyl (2022-09-27). 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Bedömning 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer kalkylen rimlig utifrån rådande ekonomiska situation i omvärlden. 
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Handlingar i ärendet 
Informationsärende gällande kalkyl Resarö skola ombyggnad 

Kalkyl, Resarö skola Ombyggnad och tillbyggnad, 2022-09-27 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Oscar Blom, stadsbyggnadsförvaltningen 

Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen   
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Alexander Wahlstedt, stadsbyggnadsförvaltningen 
Anders Roxström, utbildningsförvaltningen 
Koray Kahruman, Kommunledningskontoret 
Marie Wiklund, Kommunledningskontoret 

117



 
 

Tjänsteutlåtande 
2022-09-28 

Änr KS 2022/199.259 
1 av 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Informationsärende gällande kalkyl Vaxö skola annex 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar: 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Exploateringsenheten erhöll under hösten år 2021 ett genomförandesbeslut för Vaxö skola, KS 2021-11-
25 § 173. Syftet med detta beslut var att med hänsyn tagen till Barn- och utbildningsnämndens 
remissvar låta exploateringsenheten fortsätta projekteringsarbetet för ett nytt annex för Vaxö skola på 
fastigheten Terra Nova 6. 

Exploateringsenheten har efter genomförandebeslutet, i samråd med utbildningsförvaltningen och 
tekniska enheten, fortsatt projekteringsarbetet för Vaxö skola annex. Ritningar har tagits fram som 
ingått i underlaget för ett bygglov. Projekteringshandlingarna för tre nya lektionssalar och två slöjdsalar, 
en för syslöjd samt en för träslöjd, har tillsammans med underlag och utlåtanden från SAK-kunniga 
överlämnats till oberoende kalkylator för en kostnadsuppskattning. Inför ett kommande godkännande- 
och tilldelningsbeslut önskar stadsbyggnadsförvaltningen informera kommunstyrelsen om projektets 
kostnadsuppskattning. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringsenheten erhöll under hösten år 2021 ett genomförandesbeslut för Vaxö skola, KS 2021-11-
25 § 173. Med hänsyn tagen till Barn- och utbildningsnämndens remissvar tilläts exploateringsenheten 
att fortsatt projektera för ett nytt annex för Vaxö skola på fastigheten Terra Nova 6. 

Exploateringsenheten har efter genomförandebeslutet, i samråd med utbildningsförvaltningen och 
tekniska enheten, fortsatt projekteringsarbetet för Vaxö skola annex. Ritningar har tagits fram som 
ingått i underlaget för ett bygglov. Projekteringshandlingarna för tre nya lektionssalar och två slöjdsalar, 
en för syslöjd samt en för träslöjd, har tillsammans med underlag och utlåtanden från SAK-kunniga 
överlämnats till oberoende kalkylator för en kostnadsuppskattning.  

Nästa politiska beslut för projektets fortsatta gång enligt förvaltningens byggprocess är ett 
godkännande- och tilldelningsbeslut. Sådant beslut inkluderar ett ställningstagande till såväl kalkyl som 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Lerdell 
Byggprojektledare 
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ritningar för projektets genomförande. Inför ett kommande godkännande- och tilldelningsbeslut önskar 
stadsbyggnadsförvaltningen informera kommunstyrelsen om projektets kostnadsuppskattning. 

Den oberoende kalkylatorn har i sin uppdatering av förgående kalkyl (2021-08-12) tagit höjd för den 
ekonomiska osäkerheten i omvärlden. I kalkylen har anpassning skett för: 

• Kraftig indexreglering under år 2022 som resulterat i en ökning från förgående kalkyl om 20% 
fram till kvartal 3 år 2022. 

• Ytterligare indexökningar under kvartal 4 år 2022, i storleksordningen 5% till 10%. 
• Indexökning 2 år framåt med cirka 3,5 % 
• Kostnadsökning av material under år 2022 med cirka 20 – 25% 
• Kostnadsökningar för projekt- och byggledning om cirka 4 % 
• Kostnadsökningar för projektering om cirka 10% 
• Byggherrekostnader för administration om cirka 3 % 
• Budgetreserv om 15%  

Utifrån hänsyn tagen till ovannämnda faktorer har kalkylatorn uppskattat projektets totala kostnad. 
Total kostnad framgår av bifogad kalkyl (2022-09-07). 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Bedömning 
Kalkylen påvisar kostnadsökningar sedan förgående kalkyl (2021-08-12). Redovisade skäl utifrån rådande 
ekonomiska situation i Sverige och omvärlden är kända och storleksordningen på redovisade 
konstadsökningar anses rimliga. Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är därav att 
framtagen projektkalkyl är rimlig för projektets totala kostnad. 

Handlingar i ärendet 
Informationsärende gällande kalkyl Vaxö skola annex 

Kalkyl, Vaxö skola annex Nybyggnad slöjd och skolbyggnad, 2022-09-07 

Klimatredovisning: Vaxö skola annex Baserat på metodik enligt EN 15804 och EN 15978, 2022-09-07  

Kalkyl, Vaxö skola annex Nybyggnad slöjd och skolbyggnad, 2021-08-12 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Rickard Lerdell, stadsbyggnadsförvaltningen 

Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen   
Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Alexander Wahlstedt, stadsbyggnadsförvaltningen 
Anders Roxström, utbildningsförvaltningen   
 Koray Kahruman, kommunledningskontoret   
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 Marie Wiklund, kommunledningskontoret 
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Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsens planeringsutskott i 
Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar: 

Planeringsutskottets sammanträdestider för år 2023 fastställs till kl. 08:30-10:30 den; 

18 januari, 15 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 11 oktober och 8 november. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för år 2023. Styrande datum för 
förslaget har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. 
Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har 
i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.  

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2022-08-23 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Johanna Frunck, klk 

För kännedom: Utskottets ledamöter och ersättare 

Kommunledningskontoret 
Anette Lingesund 
Nämndsekreterare 
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