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Syfte med program
Program för detaljplanering av Vaxön ska
ligga till grund för kommande detaljplaner
inom utredningsområdet som är utpekat
i översiktsplanen. Programmet redovisar
på en översiktlig nivå var ny bebyggelse på
Vaxön kan planeras. Programmet ger förslag
till detaljplaneområden och övergripande
riktlinjer och förutsättningar som ska vara
vägledande vid kommande detaljplanering
och utveckling. Programmet ger även en
översikt av pågående planering och utveckling
på Vaxön. Utvecklingen av respektive
område kommer sedan studeras vidare inom
respektive detaljplan.

Bakgrund & Förutsättningar
Stockholm Nordost, StoNo
I den gemensamma visionen för StoNo
anges att nordostkommunerna ska arbeta
för att ta sin del av ansvaret för den växande
Stockholmsregionen genom att skapa
förutsättningar för 100 000 nya invånare, 50
000 nya arbetstillfällen och utveckling av Täby
centrum-Arninge till en regional stadskärna.
I visionen redovisas respektive kommuns
inriktning för den gemensamma framtiden
när det gäller stadsstruktur, transporter och
näringsliv.

Vaxholms invånare,
bostadsförsörjning och framtida
utveckling
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I Vaxholms stad finns 11 329 invånare
(Statistiska Centralbyrån, december 2014)
varav ca 4900 är folkbokförda på Vaxön. Enligt
kommunens befolkningsprognos kommer

Vaxholm ha en befolkningsvolym på ca 16000
invånare år 2030. Befolkningsprognosen
baseras bl.a. på en prognos för
bostadsbyggande. Enligt denna kommer
Vaxholm bygga ca 1800 nya bostäder under
perioden 2014-2030 vilket motsvarar drygt 100
bostäder/år. Invånarantalet kan skifta och bli
fler eller färre utifrån en rad olika faktorer.
I kommunens exploateringsprogram (KF §
63/2013-11-18) redovisas tio olika områden
som är möjliga att bebygga, varav åtta ligger
på Vaxön. Dessa områden bedöms kunna
innehålla 600 - 800 bostäder, i huvudsak i
flerfamiljshus.

Översiktsplan, Vaxholm 2030
Enligt Vaxholms stads översiktsplan ska
kommunens strategiska planering präglas
av långsiktig hållbarhet och tillväxt. Genom
att öka antalet bostäder, arbetsplatser
och befolkning på främst Vaxön, Resarö
och Rindö kan Vaxholm bidra till en
växande Stockholmsregion. Bostäder och
verksamheter ska byggas nära befintlig
infrastruktur och kollektivtrafik. Väl
planerade bebyggelseområden och tekniska
försörjningssystem ger förutsättningar
för en hållbar energiförsörjning, minskat
transportbehov samt förbättrade
förutsättningar för kollektivtrafik och gångoch cykeltrafik.

Exploateringsprogram
I kommunens exploateringsprogram
som godkändes av kommunfullmäktige
2013, redovisas markområden som ägs av
kommunen och som är möjliga att bebygga
med bostäder. Exploateringsprogrammet

innehåller tio olika områden, varav åtta ligger
på Vaxön. Dessa område bedöms kunna
innehålla 600 - 800 nya bostäder på Vaxön
under de närmaste tio åren.

Vaxön med stadskärnan
På Vaxön bor större delen av Vaxholms
befolkning. Det finns en blandning av
bebyggelse från olika tider varav den
äldsta bebyggelsen finns i området kring
Norrhamnen. Bebyggelsen från olika
tidsepoker bidrar till att skapa en varierad
bebyggelsestruktur och stadsbild. Det finns
även parker, naturområden, idrottsplats och
friluftsområde som bidrar till den varierande
karaktären. Stadskärnan erbjuder offentlig
och kommersiell service i en kulturhistoriskt
intressant skärgårds- och stadsmiljö.
Infarten till Vaxön via Stockholmsvägen
med buss eller bil har länge dominerats av
en väggestaltning från 1960-talet. Vägen är
primär transportled för farligt gods samt
omledningsväg för tunga och breda fordon när
Essingeleden inte är farbar. Detta påverkar
stads- och bebyggelsemiljön närmast vägen
negativt. Kommunen arbetar för att minska
antalet transporter och om möjligt få vägen
omklassad.

Stadskärnan - unik och med
utvecklingspotential
Fler boende på Vaxön ger bättre underlag för
samhällsservice, handel och kollektivtrafik.
Med en tätare bebyggd miljö kan Vaxön bli mer
resurseffektivt och nyttja de gemensamma
naturresurserna på ett mer hållbart och
effektivt sätt. Förtätning på främst Vaxön ger

bra förutsättningar för en livaktig stadsmiljö
och stor potential för att utveckla Vaxholms
attraktivitet.
En viss förtätning pågår genom aktuella
planarbeten. Utöver dessa planeras för
att i ett större sammanhang utveckla nya
bebyggelseområden med syfte att skapa
en tätare och mer blandad men samtidigt
grön stadsmiljö. Utredningar har tagits fram
som visar på strategier och koncept för
stadsbyggnadsutveckling samt möjliga lägen
för ny bebyggelse. På Vaxön planeras även
för Campus Vaxholm som kommer att bli ett
centrum för utbildning, kulturskola och idrott.
Planering och gestaltning av framtida
bebyggelse på Vaxön ska stärka Vaxholms
karaktär och erbjuda en variation av
boendemiljöer. Det handlar också om att
utveckla Vaxöns grönområden, parker,
offentliga platser och stråk för att skapa
mötesplatser och aktiviteter i stadsmiljön.
Bebyggelsen ska ha varierande skala i höjd
och utformning samt en blandning av boende
och verksamheter. Med sammanhängande
gång- och cykelvägnät kan bilberoendet och
parkeringsbehoven till nya och befintliga
områden minska. Entrén till Vaxön behöver
bli mer tydlig genom att väg 274 ges en mer
stadsmässig karaktär och genom det skapa en
attraktiv stadsmiljö längs stråket
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erbjuda attraktiva och goda boendemiljöer.

DEL 1
BebyggelseUTVECKLING &
stadsmiljö
Vaxön ska vara en levande stadsmiljö med
goda boendemiljöer, bra offentlig service och
ännu rikare på upplevelser och utbud både
kommersiellt och kulturellt. Stadsmiljön
och stadskärnan på Vaxön ska ses som en
gemensam resurs för hela Vaxholm. Vaxön
och dess olika delar ska kompletteras och
utvecklas med en blandad och mer tät
stadsbebyggelse.
Vaxön har en unik stadsmiljö med varierad
bebyggelsekaraktär, parker, grönstruktur och
inslag av skärgårdsnatur. Stadskärnan med
kajområdet är ett populärt besöksmål och en
viktig del i Vaxholms identitet och attraktion.
På Vaxön bor större delen av Vaxholms
befolkning i en blandad bebyggelse från olika
tider varav den äldsta bebyggelsen finns i
området kring Norrhamnen. Bebyggelsen från
olika epoker bidrar till att skapa en varierad
stadsbild på hela Vaxön. I stadskärnan
och dess närhet finns bibliotek, affärer,
restauranger, turistbyrå, caféer, besöksmål
m.m. i en kulturhistoriskt intressant
skärgårds- och stadsmiljö.
Ny bebyggelse på Vaxön ska bidra till ett
samhälle som är långsiktigt hållbart och
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För stora delar av Vaxön finns goda
förutsättningar med bra tillgång till
kollektivtrafik, infrastruktur, samhällsservice,
handel och bostadsnära natur.
Planeringen av nya bebyggelseområden
ska innehålla en blandning av parkoch grönstruktur, bebyggelse, stråk,
strandpromenader samt offentliga miljöer.
Den ska också vara kvalitativ, komplettera och
ta hänsyn till befintliga miljöer och karaktärer
samt skapa nya arkitektoniska uttryck som
utvecklar och förstärker Vaxholms karaktär
och identitet.
Ny bebyggelse ska:

funktionsnedsättningar, och behov av t.ex.
service och infrastruktur för att stärka
upplevelsen av trygghet.
Genom att bygga tätare kan fler människor
bo och arbeta i sitt närområde vilket ökar
underlaget för service, handel och kultur
samt möjlighet till att utveckla parkområden
och gatumiljöer. En stadsmiljö med blandade
funktioner och där människor vistas under
olika tider av dygnet är positivt för den upplevda tryggheten. Möjligheten att enkelt och
tryggt röra sig längs gång- och cykelstråk
är också en viktig utgångspunkt för att öka
tryggheten. Utveckling av nya bostäder ger
också större valmöjligheter och boendealternativ för dem som söker bostad i
Vaxholm.

•

variera i skala

Förslag till utvecklingsområden

•

innehålla en blandning av boende och
verksamheter

•

kopplas ihop med sammanhängande
gång- och cykelstråk.

•

ta hänsyn och bidra till att stärka
stadsbilden och karaktären från vattnet.

Programmet bedömer att
föreslagna utvecklingsområden i
exploateringsprogrammet är lämpliga och
bör studeras vidare i olika detaljplaneetapper.
Utöver dessa finns andra områden som
är intressanta för utveckling och som
bidrar till hållbar utveckling i enlighet med
överiktsplanen. En förtätning av befintliga
områden är mest lämplig dels för att utnyttja
befintlig infrastruktur och service.

Trygg och levande stadsmiljö
Den fysiska miljön har stor betydelse för den
upplevda trivseln och tryggheten. Vaxön ska
ha en god livsmiljö och gott om mötesplatser
för olika målgrupper. I planeringen behöver
hänsyn tas till olika gruppers livssituation,
särskilt avseende personer med olika

För samtliga områden gäller att de bidrar
till att uppnå översiktsplanens strategier
och riktlinjer, se uppföljning i avsnittet om
översiktlig miljöbedömning.

Lokaler för kärnverksamhet
Behovet av verksamhetslokaler för barn och
utbildning samt vård och omsorg väntas öka i
takt med planering av nya bostäder på Vaxön.
Detta är några av kommunens viktigaste
verksamheter och bidrar till en blandad
stad. Arbetet med att planera för dessa
verksamheter pågår löpande och det finns
olika aspekter att ta hänsyn till:
•

Lokalresursplanering för respektive
verksamhet

•

Befolkningsprognos för nuläge och framtid

•

Möjligheter till renovering och utbyggnad
av befintliga lokaler

•

Vad ryms inom gällande detaljplaner och
var behövs det nya detaljplaner.

Skolor och förskolor
På Vaxön finns förskolor och grundskolor som
drivs i både kommunal och fristående regi.
I Storstugan i anslutning till parken Lägret
finns en fritidsgård. I Ullbergska gården finns
en öppen förskola.
Vaxholm ska erbjuda utbildning med hög
kvalitet som ska bidra till att fler elever väljer
att gå i skola inom kommunen.
Enligt kommunens lokalresursplanering
för skola och förskola finns behov att
planera för nya lokaler samt renovera
befintliga lokaler så att det blir större,
mer flexibla och kvalitativt bättre. Den

föreslagna bebyggelseutvecklingen på Vaxön
innebär dessutom att flera av kommunens
verksamhetslokaler behöver få nya
placeringar:
•

Lägerhöjdens förskola (3 avdelningar) pga.
planering av ny bebyggelse i området.

•

Öppen förskola pga. planering av särskilt
boende och bostäder inom Landstinget 3
och 5.

•

Förskolan Båten (4 avdelningar) och
Montessoriskolan pga. planering av ny
bebyggelse vid Johannesberg.

ska inrymma årskurs 7–9 och Vaxholms
kulturskola. Campus Vaxholm kommer att
erbjuda ungdomar och Vaxholmsbor ett
attraktivt och sammanhållet utbud av skola,
kultur- och idrottsaktiviteter. Skolan är
planerad för 500 elever och kommer att stå
färdig inför höstterminen 2017. Med Campus
Vaxholm bedöms att kommunens behov av
elevplatser för årskurs 7-9 tillgodoses för
aktuell planperiod.

Framtida behov och förslag till placering
På Vaxön är det möjligt att samlokalisera
bostäder och skolor vilket är positivt för
möjliggöra en blandad stad. Boende och
verksamheter har nära till natur och
parker vilket t.ex. är en tillgång i skolornas
verksamhet och undervisning. Avstånden
på Vaxön är korta vilket även ger goda
förutsättningar att gå och cykla till olika
målpunkter på skoltid och fritid. Skolorna kan
även användas av andra i kommunen som
samlingslokaler och mötesplatser utanför
skoltid vilket ger förutsättningar för möten
mellan människor och bidrar till att skapa
mer aktivitet och rörelse i staden på kvällstid
och helger.
Campus Vaxholm är projektnamnet för
en ny skola och idrottshall som planeras
i anslutning till idrottsplatsen, (där
Pålsundsskolan tidigare låg). Skolan
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Programmet föreslår placering av skolor
och förskolor med utgångspunkt i befintliga
lägen samt ett nytt läge, se tabell. Utformning,
utemiljöer, placering, omfattning, angöring,
m.m. studeras i respektive detaljplan.
Generellt föreslås att i områden där ny
förskola planeras bör lokalerna rymma
sex avdelningar eftersom det bedöms ge
pedagogiska och ekonomiska fördelar.
Förskolor bör ha en förskolegård och lekytor
som omfattar ca 40-50 m2/barn. För befintliga
förskolor och nya förskolor inom t.ex.
bostads- och bebyggelseområde kan antalet
avdelningar variera beroende på de olika
platsernas förutsättningar samt utformning

av befintlig och ny bebyggelse. Detta gäller
främst Lägerhöjden och Johannesberg.

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende (särskilt boende)
i Vaxholm finns för närvarande endast
på Vaxön. Inom planperioden bedömer
kommunen att Vaxön är mest lämplig för
placering av vård- och omsorgsboende med
hänsyn till behov av närhet till service av
olika slag och goda kommunikationer samt
befintlig infrastruktur. På sikt kan det bli
aktuellt med särskilt boende i andra delar
av Vaxholm. Befintliga verksamheter för
särskilt boende finns inom fastigheterna

Verksamhet/Behov

Detaljplan/Projekt

Blynäshagen

Förskola med sex avdelningar

Ny detaljplan, del av Blynäshagen

Äppelgården

Förskola med sex avdelningar

Del av ny detaljplan, Vaxholms entré

Campus Vaxholm

Skola, idrottshall, ev. fritidsgård. Ska

Inom gällande Dp 390

fylla behovet för elever i klass 7-9

Fotbollen 1 (Kores)

Skola

Trädgårdsmästaren 19

Skola

Ny detaljplan, Trädgårdsmästaren 19

Lägerhöjden

Förskola inom bostadsområde

Del av ny detaljplan, Lägerhöjden

Kräver ändring av gällande Dp 390 som
anger vård, småinudstri och kontor

alternativt nytt läge

Söderfjärdsskolan
Öppen förskola
Vaxö skola

Fastställa lokalerna för skoländamål

Ny detaljplan, Söderfjärdsskolan

samt ge möjligheter till utbyggnad

(pågående)

Nytt läge (pga. planerad bebyggelse

Utreds inom arbete med detaljplan för

inom Landstinget 3 och 5).

Landstinget 3 och 5.

Långsiktig lösning för F-6 skola idag

Behov bör beaktas i samband

hyrs en paviljon.

med planering av Fotbollen 1 och
Trädgårdsmästaren 19

Montessoriskolan

Nytt läge för förskola och skola (pga. planerad bebyggelse vid Lägerhöjden och
Johannesbergsparken)
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Landstinget 3 (Borgmästargården
och Cyrillus) och Framnäshagen 1
(Framnäshagen). I Borgmästargården ryms
även korttidsplatser som bland annat används
för avlastningsboende och för patienter på väg
hem från sjukhus. Inom Landstinget 3 finns
även LSS-boende (lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade).

Framtida behov och förslag till
placering
Idag överstiger behovet av platser i särskilt
boende antalet tillgängliga platser För
närvarande löser kommunen behovet
bland annat genom att köpa platser i annan
kommun. Det kan även på lång sikt vara
aktuellt att köpa in platser externt t.ex. för
boende som har särskilda behov och som
kan tillgodoses på platser där det finns
tillgång till de resurser som krävs. Under
åren framöver med en åldrande befolkning
kommer behoven av särskilt boende att öka.
Fram till år 2020 bedöms att det finns ett
behov av 120 boendeplatser. För att tillgodose
platsbehovet på kort och lång sikt planeras för
ett nytt särskilt boende i kvarteret Vitsippan,
samt renovering och ombyggnad alternativt
nybyggnation vid befintlig verksamhet
inom Landstinget 3 och 5. Lokalerna ska
vara attraktiva, kostnadseffektiva och
ändamålsenliga.

Näringsliv, verksamheter och
handel
Kommunfullmäktige i Vaxholm har under 2013
antagit en näringslivsstrategi:
Vaxholms stad har 2020 ett väl differentierat
näringsliv. Detta innebär ett stort och
varierat utbud av produkter, tjänster och
arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till ett
starkt och mindre sårbart näringsliv året runt.
I strategin finns sex huvudpunkter varav två
har en mer tydlig koppling till utveckling av
Vaxön och stadskärnan:
•

Den expanderade besöksnäringen
har utökats med ett antal aktörer och
anläggningar som attraherar både turister
och besökare för större arrangemang
under årets alla månader.

•

Detaljhandeln är aktiv året runt och har ett
bra kundunderlag.

Besöksnäring, handel och en livskraftig
stadskärna året runt
Besöksnäringen är en av de mest
betydelsefulla näringsgrenarna och en
förutsättning för ett bra utbud av kommersiell
service i Vaxholm. För att skapa en attraktiv
och levande stadsmiljö och öka handeln
inom kommunen måste stadskärnan och
handelsutbudet utvecklas. Stadskärnan
bör ses i ett större sammanhang för att
hitta lägen för verksamheter, attraktiva
mötesplatser, stråk och aktivitetsytor. Ny

handel och verksamhet ska i första hand
koncentreras till stadskärnan som på sikt
kan utvidgas. En förtätning i stadskärnan
och på Vaxön kan också bidra till att stärka
handeln i Vaxholm genom att fler har nära
till handel och aktiviteter. Det är även viktigt
att förbättra tillgängligheten med cykel och
kollektivtrafik vilket även kan vara positivt för
parkeringssituationen.

Möjligheterna för mindre vattenanknutna
verksamheter i anslutning till befintliga
hamnar på Vaxön, bör möjliggöras för att
stimulera båtliv och kringverksamheter t.ex.
marinor, båt- och uppläggningsplatser.

Inga större industrianläggningar eller varv
finns i dagsläget på Vaxön. Nyetablering av
industriell verksamhet bör samlokaliseras
i anslutning till annan befintlig småindustri
			 				eller med reningsverk, pumpstationer och
annan infrastruktur som kräver skyddsavstånd
Utvecklingsområden
till bostadsbebyggelse.
Matrosen 14
Norrhamnen
Rådhustorget
Vaxholms kajer
Kastellet
Hamngatan
Gästhamnen
Lägret/Biografen

Plats för verksamheter
Verksamheter och företagande med marin
anknytning är en viktig del i Vaxholms identitet
som skärgårdskommun. Det finns ett antal
företag med marin anknytning vilket bidrar till
att stimulera båtliv och kringverksamheter.
En viktig utmaning är att ta till vara på
utvecklingspotentialen samtidigt som den
marina miljön värnas. Programmet föreslår
att befintlig verksamhet kvarstår och att
utveckling av nya områden för verksamheter
i första hand sker vid befintliga områden t.ex.
delar av området vid Blynäs.
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BEBYGGELSEUTVECKLING

Bebyggelseutveckling

Verksamheter

Bostäder

Verksamheter och eventuell bostadsutveckling

Skola

Bostäder komplettering

Publik verksamhet, handel m.m.

Fritidsgård/Fritidsklubb

Bostäder och förskola

Stadskärna

Forskolor

Bostäder och/eller verksamheter

Torg
Vaxholms kajer
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Skolor, förskolor m.m.

Vård- och omsorg
Vård- och omsorgsboende

Kommunikationer &
infrastruktur
På Vaxön är avstånden mellan olika
målpunkter ganska små. Mellan norra och
södra delen av Vaxön är avståndet omkring
900 meter. Avståndet mellan den östra
och västra änden är ca 2,4 km. Det innebär
ingen större tidsskillnad att färdas med
bil eller cykel/gång. Detta gör att det finns
goda förutsättningar att utveckla ett jämlikt
transportsystem där alla trafikslag; gång,
cykel, kollektivtrafik och bil, tillsammans
skapar ett tillgängligt, tryggt och säkert
trafiksystem. Trafikmiljön på Vaxön ska bidra
till hållbara resor och transporter där restid,
minskad miljöbelastning, framkomlighet
och trafiksäkerhet är viktiga aspekter.
Kollektivtrafik och möjlighet till cykling ska
vara en självklar del av resandet på Vaxön.

Vägnät och transporter
Trafiksystemet ska möjliggöra trygga och
säkra resor vilket förutsätter att trafikslagen
fungerar tillsammans. Biltrafiknätet ska
tillgodose olika behov vilket innebär olika
krav på utformningar. Vissa delar behöver
ha god kapacitet för att ta hand om en stor
mängd trafik både för lokala och regionala
målpunkter. Andra länkar behöver endast
göra det möjligt att t.ex. nå sin bostad. En
hållbar stadsutveckling bygger på att olika
intressen vägs samman och att trafiken
planeras utifrån en helhetssyn där samtliga
trafikslag och deras behov tas med.

Förslag till förbättringar

Kapacitet och framkomlighet

•

Entrén till Vaxön ska bli mer tydlig och
välkomnande genom att väg 274 ges en
mer stadsmässig karaktär och genom
det skapa en attraktiv stadsmiljö längs
stråket.

•

Attraktiva bytespunkter för olika trafikslag
på land och vatten vid Söderhamnsplan
och Västerhamnsplan.

•

Tydliga gång- och cykelstråk med
kopplingar till bytespunkter för
kollektivtrafik.

•

Förbättrade kopplingar till Tynningö, Rindö
och Kullön

I en trafikutredning för väg 274 från 2014 har
en analys gjorts av den trafikalstring som
föreslagna projekt i exploateringsprogrammet
skulle kunna generera. Trafikalstringen
tas fram med hjälp av ett verktyg från
Trafikverket och innefattar resor med bil,
kollektivtrafik, gång och cykel. Analysen
bygger på aktuell kunskap kring alstring
av persontransporter beroende på
lokalisering och markanvändning. Generellt
kan sägas att tillkommande trafikalstring
kan fördelas i ungefär lika stora andelar
för bil (1/3), kollektivtrafik (1/3) och cykel
(1/3). I trafikutredningen redovisas den
uppskattade trafikalstringen från de olika
projekten på Vaxön. Sammanlagt för samtlig
exploatering innebär det ca 4100 resor per
dygn. En tredjedels fordonstrafik innebär
ca 1200 bilresor per dygn. Resultatet från
beräkningarna ska ses som riktvärden men
visar att framkomligheten och kapaciteten
är god samt att kommande trafikalstring inte
påverkar framkomligheten negativt.

Väl fungerande godstransporter är en
förutsättning för att samhället, handel
och näringsliv ska fungera. Samtidigt kan
godstransporter ge negativa konsekvenser för
stadsmiljön t.ex. buller och koldioxidutsläpp.
Det finns behov att effektivisera och hitta
hållbara lösningar för godstransporter för
att t.ex. minska koldioxidutsläppen och öka
livskvaliteten för de människorna som bor
och vistas i staden. Det handlar t.ex. om att
främja alternativa transportmedel och aktivt
arbeta för att skapa goda förutsättningar för
buss- och cykeltrafik med berörda aktörer.
Det handlar även om att främja regionala
lösningar för vatten och avlopp (anslutning
till Käppala), avfall och återvinning (t.ex.
återvinningscentraler) gemensam för
att effektivisera och minska de negativa
effekterna på miljön.

Kollektivtrafik, buss
På befintligt vägnät försörjs Vaxön med
kollektivtrafik via buss- och färjetrafik samt
med reguljär båttrafik. En stombusslinje
med hög turtäthet trafikerar sträckan
Vaxholm-Östra station med hållplatser på
Vaxön, Kullön, Resarö och ytterligare platser
längs väg 274. På Vaxön stannar bussen
vid sju busshållplatser längs med väg 274
Stockholmsvägen – Kungsgatan. Större delen
av bostadsområdena på Vaxön har en hållplats
inom 400 m. Detta gäller även föreslagen
bebyggelseutveckling.
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Endast en mindre del av bostadsområdena
på norra Vaxön ligger längre från hållplats.
Detta innebär att Vaxön har en god
kollektivtrafikförsörjning enligt riktlinjer från
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns
landsting.

Kollektivtrafik, båt
Båttrafiken är ett naturligt och
viktigt trafikslag för Vaxholm som
skärgårdskommun. På Vaxön trafikerar
reguljär båttrafik Söderhamnen och
Johannesberg. Under vintertid har trafiken
vissa begränsningar. Kollektivtrafik på vatten
måste ses som en viktig del för att öka
arbetspendlingen året runt för boende och
verksamma i skärgården för att t.ex. få ett
attraktivt pendlingsalternativ till buss och bil.
För att förbättra möjligheter för boende
med egen båt att nå stadskärna, replipunkt,
kollektivtrafik, aktiviteter och service m.m. bör
behov av fler allmänna bryggor i anslutning
till kommunal service studeras. Programmet
föreslår att lokalisering av allmänna bryggor
bör utredas i detaljplaner som angränsar till
eller innefattar vattenområden.
Utveckling av kollektivtrafik på vatten bör
uppmärksammas i arbetet med kommunens
blåplan.
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Stadsgata på Vaxön
Väg 274/Stockholmsvägen är en statlig
huvudled genom Vaxön och en del av det
gemensamma vägnätet som bland annat
trafikeras med kollektivtrafik. På väg in
mot Vaxholm ska vägen ha en utformning
som gradvis övergår till en stadsmässig
karaktär. Entrén till Vaxön via Kullön ska
vara välkomnande och attraktiv för samtliga
trafikslag. Ambitionen är att förvandla vägen
till en stadsgata. Det kan innebära utveckling
av både vägen och omgivningens utformning.
Utformningen ska även bidra till en god
hastighetsefterlevnad, trafiksäkerhet och
framkomlighet. Nedan följer en övergripande
beskrivning av åtgärder som krävs för att
utveckla en stadsgata.
•

Omfördela vägens yta så att det blir mer
jämlikt mellan de olika transportslagen
(gång, cykel, kollektivtrafik och
fordonstrafik) dvs. jämfört med
idag ge mer utrymme för gång- och
cykeltrafikanter.

•

Komplettera stråket med tvärgående
cykelbanor.

•

Minska körbredden för bilar.

•

Kollektivtrafikens framkomlighet får inte
minska.

•

Minska vägens barriäreffekt för att
förbättra tillgängligheten till olika
målpunkter längs vägen.

•

Förbättra tillgången till hållplatserna
med gång- och cykelbanor samt
cykelparkering.

•

Tydliggör avgränsningar för olika
trafikslag.

•

Komplettera stråket med vegetation för en
mer attraktiv miljö.

•

Belysning och skyltning som är mer
anpassad för en stadsmiljö.

•

Möjliggöra kanstensparkering

För att utvecklingen till en stadsgata ska
genomföras krävs ett nära samarbete
med Trafikverket (vägens huvudman) och
Trafikförvaltningen, SLL (kollektivtrafik) i
enlighet med åtgärdsvalsstudie för väg 274
och tillhörande handlingsplan. En del av
åtgärderna är omfattande och kräver mer
utredningar. Målet är att omvandlingen till en
stadsgata ska ha genomförts på 10 år.
På följande sidor redogörs för en generell
beskrivning av lämplig utformning på
stadsgatan för tre sträckor.

STADSGATA & BYTESPUNKTER

Entré & cirkulationsplats

Eriksövägen - Pålsundsvägen

Ingengörsvägen - Västerhamnsplan

Pålsundsvägen - Ingengörsvägen

!
(

Bytespunkter, kollektivtrafik
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Entré och cirkulationsplats samt FloravägenEriksövägen:

har en bredd på 7,0 m vardera. Utrymmen
för gång- och cykeltrafik föreslås på vardera
sida av lokalgatorna samt fyra rader med
trädplantering. Befintliga busshållplatser
finns kvar men kommande utredningar får
studera lämplig placering.

Korsningen mellan väg 274 och Eriksövägen
ersätts med en cirkulationsplats. Eriksövägen
byggs om och får ny anslutning mot väg
274 och cirkulationsplatsen. Läget för
cirkulationsplatsen behöver studeras
närmare i detaljplanearbete för Vaxholms
entré. Gatan utformas med tre parallella
gator (lokalgata-huvudgata-lokalgata) som

För att möjliggöra en koppling mellan
norra och södra delen av Vaxön skulle
Petersbergsvägen kunna förlängas och
anslutas till väg 274 i en T –korsning. Vägen

föreslås få en gång- och cykelväg som innebär
att en bristfällig länk i cykelnätet åtgärdas.
Vid korsningen Fredriksbergsvägen –
Ingensjörsvägen skulle Stockholmsvägen
kunna förskjutas för att skapa en bättre
trafiksituation och platsbildning i området
kring livsmedelsbutiken och skolan.

Floravägen - Eriksövägen

4		

2,5

4

1,5

7				

7			

© Sektion har tagits fram via webbverktyget http://blog.streetmix.net/
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Körbana

Vegetation,
dagvatten,
belysning

Motriktat
cykelfält

Enkelriktat
& cykel i
blandtrafik

Angöring &
parkering

Gångbana

45 M

7		

1,5

4		

2,5

4

Eriksövägen-Pålsundsvägen

lngenjörsvägen-Västerhamnsplan

Trafikutredningen anger två alternativ för
sträckan, dels ombyggnad inom det område
som befintlig väg upptar idag (ca 12,5 m)
och dels ombyggnad där diken kulverteras
och att vägområdet breddas (ca 16,5 m).
Om vägområdet kan breddas finns det mer
utrymme för gång- och cykelbana, belysning
och vegetation. Körbanan föreslås vara lika
bred i båda alternativen (7 m). Åtgärder för
t.ex. rening av dagvatten behöver beaktas.

Inom vägområdet föreslås en breddning
av gång- och cykelbanan. En ny anslutning
anläggs mellan Fredriksbergsvägen och väg
274. Gatan antas få en bredd på 7 m samt
gång- och cykelväg på 5,5 m. En torgbildning
blir möjlig på vägens södra sida mot ICAbutiken. För att möjliggöra torgbildningen
behöver väg 274 förskjutas något norrut
på en sträcka på ca 100 m. Vid korsningen
anläggs även 2 st busshållplatser. Kommande
utredningar bör studera möjligheten att
vid vissa lägen ge utrymme för vegetation.
Tillgängligheten för vissa av hållplatserna
behöver ses över.

Eriksövägen-Pålsundsvägen, alt 2

2		

7
Ingengörsvägen - Västerhamnsplan
Körbana

Eriksövägen-Pålsundsvägen, alt 1

Belysning

Gång- &
cykelbana

12,5 M

2

3		

7		

2
Gångbana

4,5

Körbana

I Pålsundsvägens förlängning behöver
Pålsundsbron åtgärdas för att förbättra
trafiksäkerheten och framkomligheten för
gång- och cykelväg samt möjliggöra för
kollektivtrafik. Detta börs studeras i projekt
och planering för cykelväg till Bogesund.

7		

2,5
Vegetation,
belysning

Vegetation,
dagvatten,
belysning

Cykelbana

Gångbana

17 M

Cykelbana

2		

Gångbana

3

Gångbana

2

Körbana

14 M

© Sektion har tagits fram via webbverktyget http://blog.streetmix.net/
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Bytespunkter, kollektivtrafik
Längs väg 274 finns strategiska korsningar
som kan utvecklas till attraktiva bytespunkter
som ger en ökad tillgänglighet för resande
med kollektivtrafik.
De ska bidra till att underlätta för resenärer
att åka kollektivt och bli en del i en
attraktiv stadsmiljö. De ska även erbjuda
parkeringsplatser för cykel och där det
är möjligt infartsparkering för bil. Detta
kräver samarbete med berörda aktörer
eftersom kommunen inte har rådighet över
kollektivtrafik, hållplatser m.m.
•

Eriksövägen/Väg 274

•

Väg 274/Söderfjärdsskolan

•

Söderhamnsplan/Västerhamnsplan
(Tynningö/Rindö/Skarpö)

det ger goda förutsättningar för de som flyttar
in att redan från början använda cykeln som
ett huvudalternativ för transport i staden.
Detta kan även gynna rörelsen och livet i
stadskärnan. Framförallt är det viktigt att det
finns trafiksäkra och tillgängliga gång- och
cykelvägar till skolor samt till busshållplatser
längs med väg 274. Planeringen av lokala
stråk på Vaxön ska samordnas med
kopplingar till övriga delar i kommunen.

Viktiga målpunkter för cykel
•

Eriksö friluftsområde

•

Skolor (Campus Vaxholm,
Söderfjärdsskolan, Vaxö skola,
Montessoriskolan)

•

Särskilda boenden

•

Parker m.m. (Lägret,
Johannesbergsparken, IP och
begravningsplats)

•

Kommunhus

•

Stadskärna: Bibliotek, Rådhustorget,
Hamngatan

•

Söderhamnsplan/Västerhamnsplan

•

Bogesundslandet (Bogesund)

Cykelstråk och parkering
Det ska vara enkelt, snabbt och säkert att ta
sig fram med cykel. Detta kan möjliggöras
genom att bl.a. bygga ut sammanhängande
cykelstråk till olika målpunkter och
hållplatser för att skapa möjligheter till byten
mellan olika trafikslag. Cykling på Vaxön
sker huvudsakligen i blandtrafik. I samband
med planering av nya bebyggelseområden
är det viktigt att planering och utbyggnad
av gång- och cykelnätet sker parallellt. De
korta avstånden mellan olika målpunkter
innebär att större delen av det tillkommande
transportbehovet kan ske med gång, cykel
eller kollektivtrafik. Cykel- och gångstråk med
koppling till stadskärnan är viktigt eftersom
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För samtliga målpunkter gäller att det även
behöver planeras för cykelparkering.

Huvudstråk:
•

Stadsgata (Väg 274/StockholmsvägenKungsgatan med koppling till Kullön,
Resarö, Rindö)

•

Eriksövägen och Hamngatan

Övriga stråk:
•

Petersbergsvägen

•

Idrottsvägen

•

Vasavägen

•

Lägergatan

•

Pålsundsvägen/Pålsundsbron

•

Bogesundsvägen via Pålsundsbron
(Bogesund)

º

º

º

º

CYKELSTRÅK

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

Cykel, stråk och kopplingar
Huvudstråk
Övriga stråk
Koppling

º

º Stadsgata/Huvudstråk cykel
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Parkeringsplatser för bil
Efterfrågan på parkering i Vaxholm varierar
kraftigt under året och det är framförallt
under sommarsäsongen som det finns en stor
efterfrågan, eftersom det då är många som
besöker Vaxholm. Dagens reglering upplevs
som otydlig och leder till att prioriterade
grupper har svårt att hitta parkering. Generellt
gäller att parkeringsbehovet ordnas inom den
egna fastigheten.
Åtgärder för att lösa parkeringssituationen
handlar både om att tillskapa nya
parkeringsplatser men även att optimera
nuvarande parkeringsplatser. Antalet
platser och reglering behöver ses över så
att platserna används ändamålsenligt och
så effektivt som möjligt. Det handlar också
om att utveckla och skapa förutsättningar
för alternativa transportmedel för att
minska bilberoendet bland boende
och besökare. För att möjliggöra en
effektiv och hållbar markanvändning har
kommunens parkeringsnorm reviderats.
Parkeringsnormen gäller för cykel och bil
på öar med fast förbindelse med bro eller
vägfärja.

Förnybara bränslen &
laddningsstationer
I samverkan med kommunerna Danderyd,
Täby och Österåker har en samlad bedömning
och förslag till lokalisering av infrastruktur
för förnybara bränslen tagits fram. En viktig
utgångspunkt för val av placering är att det
sker i ett regionalt perspektiv. En geografisk
spridning ger trygghet i valet av elfordon
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eftersom det ger förutsättningar för laddning.
Det är positivt om laddningsstationer kan
placeras i Vaxholm för att kunna bidra till att
nå lokala, regionala och nationella klimat- och
energimål. Olika typer av parkeringsplatser
kan vara lämpliga för laddningsstationer. För
Vaxön är parkeringen vid kommunhuset ett
exempel på läge för laddningsstation. I fortsatt
arbete behöver bl.a. markåtkomst, tekniska
förutsättningar på föreslagna platser samt typ
av laddare utredas närmare.

måste kapaciteten granskas för respektive
detaljplan.

Teknisk försörjning

Dagvatten

Dricksvatten

Dagvatten är ytligt avrinnande regn-,,
smält- eller spolvatten samt tillfälligt
framträngande grundvatten. Det finns inga
anlagda eller planerade reningsanläggningar
för dagvatten i Vaxholm, men flera kärr och
marar (avsnörda havsvikar) fungerar som
sedimenteringsanläggningar innan dagvattnet
når Östersjön. På Vaxön finns Eriksömaren
som är intressant att restaurera för att
förbättra kapaciteten att ta emot dagvatten.
Se även information om dagvattendammar på
sidan 24.

Kommunalförbundet Norrvatten levererar allt
allmänt dricksvatten till Vaxön. Dricksvattnet
levereras till kommunen via Norrvattens
ledningssystem i Vaxholmsvägen. Föreslagna
områden i programmet bedöms kunna
inrymmas inom befintligt verksamhetsområde
för vatten.

Avlopp och avloppsrening
Vaxöns allmänna avloppsrening sker
vid Blynäs avloppsreningsverk på norra
sidan av Vaxön. Pågående planering och
framtida bebyggelseutveckling gör att det
finns behov att utöka kapaciteten. För en
utökad avloppshantering på Vaxön finns två
alternativ, utökning av reningskapaciteten
för Blynäs avloppsreningsverk alternativt
att Blynäs byggs om till en pumpstation som
leder avlopp för rening till Käppalaverket på
Lidingö. Föreslagna områden i programmet
bedöms kunna inrymmas inom befintligt
verksamhetsområde för spillvatten oavsett
alternativ för avloppshantering. Dock

Båtlatrin och tömningsstationer
Tömningsstationer för båtlatrin finns vid
gästhamnen och på norra sidan av Vaxön i
förlängningen av Estlandsvägen. Framtida
utveckling kring ansvar och lokalisering av
nya tömningsstationer utreds inom ramen för
kommunens avfallsplan. Det kommer även
studeras närmare i kommunens blåplan.

Vaxön kräver särskild hänsyn ur
dagvattensynpunkt på grund av befintlig och
planerad bebyggelse, hamnområde och en
stor andel hårdgjorda ytor. Det finns behov
av åtgärder i olika omfattning och skala
t.ex. infiltrationsområden i trädplanteringar
längs med vägar eller åtgärder i befintliga
dagvattenbrunnar. I samband med
planering av stadsgatan genom Vaxön bör
dagvatten hanteras särskilt. Inom respektive
detaljplaneprojekt behöver dagvatten utredas
i enlighet med kommunens strategi och

policy för dagvatten. Se även information om
översvämningsrisker på sidan 46.

Avfall och återvinning
En väl fungerande avfallshantering är en
viktig förutsättning för att nå en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling. På Vaxön finns
en återvinningscentral där kommuninvånare
och mindre verksamhetsutövare kan lämna
olika slags avfall. Återvinningscentralen
har inte tillräcklig kapacitet och i behov
av större utrymme för att bl.a. kunna
återvinna flera typer av fraktioner. På kort
sikt (ca 10 år) är det möjligt att utveckla
befintlig återvinningscentral och göra
plats för ytterligare fraktioner genom att
omdisponera befintliga ytor. På lång sikt ska
återvinningscentralens framtida placering
bl.a. studeras inom ramen för den nya
avfallsplanens planperiod. Både lokala och
regionala alternativ ska studeras. Framtida
planering måste bl.a. beakta buller och
andra störningar för eventuella intilliggande
bebyggelse.
Idag finns tre kompletta återvinningsstationer
och några singelstationer för t.ex. glas, papper
och plast på Vaxön. Återvinningsstationer
för förpackningar sköts för närvarande av
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI
och omfattas av producentansvaret. För att
öka insamlandet av förpackningar och bemöta
kommande behov med en ökande befolkning
behöver kommunen bl.a. avsätta mark för
återvinningsstationer. Lämpliga platser för
återvinningsstationer behöver inrymmas i
kommande detaljplaner och i samråd med
Roslagsvatten AB och FTI AB. De ska vara

lättillgängliga, iordningställda och skyltade
för att förenkla och förbättra insamlingen.
Ambitionen bör vara att återvinningsstationer
erbjuder insamling av samtliga fraktioner
så att en mer komplett service erbjuds. Det
innebär att nuvarande singelstationer bör,
där det är möjligt, utökas till kompletta
återvinningsstationer.

Energiförsörjning och uppvärmning

frågan i ett större sammanhang och ta fram
en strategi för utveckling.
Det finns önskemål om att förlägga
fiberoptiska ledningar på kommunens mark
och i delar av kommunens gatunät på bl.a.
Vaxön. Ett markavtal ska upprättas där
rättigheter, skyldigheter, återställning och
garantier m.m. regleras innan arbetet kan
påbörjas.

I Vaxholm är E.ON Närvärme den största
värmeproducenten, som försörjer stora
delar av Vaxön från värmeverket på Kullön.
Fjärrvärmen kommer från förbränning av flis
som är ett förnybart bränsle. Vid oplanerade
avbrott i värmetillförseln finns två tillfälliga
uppställningsplatser för reservkraftspannor
på Vaxön. Dessa finns intill viadukten vid
Eriksövägen och vid Ullbergs väg

Elförsörjning
E.ON Elnät försörjer Vaxholm med el. På
Vaxön finns en transformatorstation som i
dagsläget börjar nå sitt kapacitetstak. Med
anledning av kommande bebyggelseutveckling
och för trygga framtida elförsörjning i
kommunen behöver elnätet förstärkas. E.ON
har inlett arbetet och samråder med Vattenfall
kring säkerställande av elförsörjningen i
kommunen.

IT-infrastruktur
En väl utbyggd IT-infrastruktur är en viktig
förutsättning för näringsliv, företagande och
invånares vardag. Det är en stor utmaning
för Vaxholm, men det finns också stor
utvecklingspotential. Det finns behov att se
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Natur, parker & vattenmiljö
Vaxön erbjuder en unik kombination av
närhet till stadsliv och naturupplevelser.
Parker och tätortsnära natur möjliggör
rekreation och en god livsmiljö. Variationen
av parker, kulturhistoriska miljöer, och
närheten till stora naturområden är en viktig
tillgång som bidrar till öns attraktivitet.
Eriksö friluftsområde är Vaxöns största
rekreationsområde. Andra viktiga områden
för rekreation och friluftsliv är Tenö och övriga
Bogesund.
För att säkra tillgången till bostadsnära natur
finns enligt Boverket tre aspekter att utgå från
i den fysiska planeringen:
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•

Tillgång - den faktiska resursen som
bostadsnära natur utgör

•

Nåbarhet – den faktiska och upplevda
tillgängligheten till denna natur

•

Kvalitet - den bostadsnära naturens
storlek, innehåll och värden

Forskning visar att 300 m är ett bra
gränsvärde för hur långt en person är beredd
att gå till ett grönområde för att det ska
användas ofta. Bostadsnära natur utgör de
gröna områden och ytor som finns inom 300
m från bostaden. Den bostadsnära naturen
kan t.ex. erbjuda lek, avkoppling, ensamhet
och samvaro. Tillgången till bostadsnära
naturområden och mindre grönytor
insprängda i bebyggelsen har stor betydelse
särskilt för grupper som inte alltid tar sig så
långt på kort tid som barn, funktionsnedsatta,
äldre och sjuka. Med utgångspunkt i

gröntypologierna* på Vaxön har en analys
av tillgång och nåbarhet (sociala aspekter)
samt kvalitet (rekreativa och ekologiska
aspekter) genomförts. På Vaxön finns någon
form av grönområde inom ca 200 meter från
bostaden. För stora delar av Vaxön finns det
inom ca 100 meter. För vissa bostadsområden
finns även Tenö på Bogesund inom ca 1000
meter. Analysen visar att boende i befintliga
områden har en god tillgång till någon
typ av grönområde. Bebyggelseutveckling
som föreslås på Vaxön innebär att vissa
grönområden tas i anspråk, dock kommer
tillgängligheten att vara fortsatt god för
befintliga bostadsområden. Det innebär
också att de som flyttar in i de nya områdena
kommer att ha en god tillgång. Genom att
grovt dela in Vaxön i två kategorier: obebyggd
(öppen mark och skogsmark) och bebyggd
(industri och bebyggelse), så innebär den
föreslagna bebyggelseutvecklingen en ökning
av andelen bebyggd mark med ca 4 %. Genom
att Vaxön även har nära till Tenö/Bogesund
stärks antagandet om att det finns god
tillgång och nåbarhet till natur och parkmark.
Närheten till vatten och stränder bidrar
ytterligare till en positiv effekt för aspekterna
tillgång och nåbarhet.

Det finns alltså potential att utveckla och
bygga vidare på befintliga områden för att
förbättra kvalitetsaspekten. Sedan behöver
utvecklingsområden kompletteras med nya
parker och offentliga platser.

Förslag till utveckling
Grönstrukturen ger en växande befolkning
möjlighet till en god livsmiljö. Natur- och
rekreationsområden är också viktiga för
den biologiska mångfalden. Parker och
stadsrum ska locka till möten och aktiviteter
och ge möjlighet till lek och rekreation
som kan främja hälsa och social aktivitet.
De ska utformas med olika karaktär
och funktioner som gör dem tillgängliga
och erbjuder lek och aktiviteter för olika
grupper t.ex. motion, lek, bollsporter och
friluftsliv. De ska upplevas trygga samt
vara lättillgängliga. Utgångspunkten för
utvecklingen av grönstrukturen bör vara
att ha ett rikt och varierat utbud av arter
och biotoper för att förbättra den biologiska

*Tillväxt, miljö och regionplanering vid Stockholms läns
landsting har tagit fram ett analys- och planeringsunderlag

Grönområden på Vaxön kan delas in i olika
kategorier: Friluft, Idrott, Kyrkogård och
begravningsplats, Natur, Park, Våtmark,
dagvattenrening, se karta. Detta visar på en
variation av olika typer som är positivt ur
ekologisk aspekt. Det finns många attraktiva
parkmiljöer och naturområden men en del
av områdena kan upplevas något enformiga
med behov av en upprustning och förnyelse.

för gröna områden vid stadsutveckling. I denna metod har
olika typer av grönområden identifierats en s.k. gröntypologi
som innefattar 19 underkategorier. Allmänt tillgängliga
grönområden inom länets 26 kommuner har kartlagts
med utgångspunkt i områden för Regionala stadskärnor
och Regional stadsbygd med utvecklingspotential från
RUFS2010. För Vaxholm är det Vaxön (Regional stadsbygd med
utvecklingspotential) som har inventerats
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Kulla - Johannesberg
Blynäshagen - Officersparken
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mångfalden. Enligt grönplanen finns tre
större sammanhängande gröna stråk på
Vaxön. Dessa bedöms inte påverkas enligt
föreslagen bebyggelseutveckling. Hänsyn
behöver dock tas till att värna och stärka dem
vid de områden där det är bristfälligt t.ex. för
området kring Lägerhöjden.

Detta gäller främst, Lägerhöjden,
Johannesberg, Blynäs och Vaxholms entré.

Programmet föreslår att utvecklingen av
befintliga parker delas in i två kategorier där
den ena handlar om en mer allmän karaktär
som kan tillfredsställa fler målgrupper medan
den andra kan utformas med utgångspunkt
i ett tema och rikta sig till en mer specifik
målgrupp.

Utformningen av den fysiska miljön spelar
en viktig roll för att bidra till olika typer av
ekosystemtjänster. Dessa kan delas in i fyra
olika kategorier: stödjande, reglerande,
kulturella och försörjande. Det kan t.ex.
handla om biologisk mångfald, rekreativa
funktioner och klimatanpassade åtgärder.

Lägret, Johannesbergsparken, Officersparken
och Batteriparken hör till de större parkerna
på Vaxön och är också de som kanske är mest
populära och välbesökta. Dessa skulle kunna
ges en mer allmän karaktär.
Ullbergska parken, Ekuddsparken, Rydbolund,
Byggmästaren och Framnäsparken hör till de
lite mindre och mer undanskymda parkerna
på Vaxön som skulle kunna utvecklas mer
utifrån ett tema eller riktat till en särskild
målgrupp och bidra med något mer unikt
t.ex. utegym, blomsterpark eller sinnenas
trädgård.
Större delen av den befintlig naturmark
föreslås bevaras.
Befintlig bollplan vid Petersberg bör bevaras
för att underlätta spontanidrott.
Nya parker och stadsrum ska planeras i de
områden som planeras för ny bebyggelse.
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Oavsett utveckling eller om det handlar om en
ny eller befintlig park eller grönområde, så är
det viktigt att ta hänsyn till drift och skötsel.

Ekosystemtjänster

Genom att grönområden och vattenmiljöer
planeras för olika funktioner kan flera
ekosystemtjänster erbjudas. En park eller
grönyta skulle t.ex. kunna bidra till luftrening,
bullerreglering, pollinering, dagvattenrening
och rekreation på samma gång.
Ambitionen bör vara att kommunen hittar
metoder för att integrera och lyfta fram
ekosystemtjänster i planeringen. Detta bör
även studeras närmare i arbetet med att
utveckla grönplanen.

Strandpromenad
Stränder är värdefulla miljöer för den
biologiska mångfalden och viktiga
spridningskorridorer för många arter. Många
av dem är knutna till de biotoper som finns
i övergången mellan vatten och land. Denna
typ av områden är dock begränsade på
Vaxön. Strandområden är även attraktiva
för rekreation och en viktig resurs för att

utveckla Vaxholms attraktivitet. Kommunen
vill möjliggöra en strandpromenad längs
Vaxöns stränder genom att åtgärda de delar
där det saknas en koppling och sammanfoga
befintliga stråk, vägar och stigar t.ex. Blå
Leden. Nya delar av strandpromenaden
föreslås delas upp i två standarder, bitvis med
stadsmässig gestaltning och bitvis enklare
naturstigar. Strandpromenaden kommer även
behöva korsa över väg 274 vid Eriksövägen.

Strömmingsrundan
Strömmingsloppets två sträckningar på 5 km
och 10 km har permanentats och går under
namnet Strömmingsrundan, som följer delar
av stranden på södra sidan av Vaxön.

STRANDPROMENAD

Befintliga stråk
Olika karaktär och tillgänglighet

Nya stråk

Övriga stråk med behov av åtgärder

Naturstig

Korsar väg 274

Stadsmässig

Oklart, markägoförhållanden
Spång, enligt dp
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Vattenmiljöer
Vatten- och skärgårdsmiljön är en del av
Vaxholms identitet och attraktivitet. Friska
och hållbart nyttjade marina miljöer och
värden utgör en grund för Vaxholms framtida
utveckling. I enlighet med kommunens
översiktsplan pågår arbetet med att ta
fram en blåplan med fokus på kommunens
blåstruktur. Mål och syfte med blåplanen
är att den ska ligga till grund för en hållbar
utveckling för kommunens havs-, vatten- och
kustområden samt att få fram en strategi
för kommunens utveckling kring frågor som
gäller havs- och vattenmiljöer. Den kommer
att behandla vattnet ur ett brett perspektiv
och ta upp och belysa intressen, hot och
utvecklingsmöjligheter. Med anledning av att
detta arbete kommer, behandlar programmet
inte dessa frågor.
För delar av Vaxholms vattenområden finns
en inventering och naturvärdesbedömning
som tagits fram under 2014. Inventeringarna
ska ligga till grund för blåplanen. När det
gäller Vaxön har dess norra strandområde
inventerats*. Området omfattar av branta
exponerade stränder som i huvudsak
utgörs av klipphällar, block och sten. De
branta stränderna erbjuder relativt få
möjliga ekologiska funktioner. Stränderna
är exploaterade av bebyggelse och olika
verksamheter (marinor, sjömackar, varv)
samtidigt som båttrafiken är mycket intensiv.
Detta gör sammantaget att naturvärdena är
låga. Under naturliga omständigheter skulle
platser i området (exempelvis trånga sund)
hysa en funktion som födosöksområde för
fisk och fågel, men den höga frekvensen
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av båttrafik och mänsklig aktivitet bedöms
störa såväl fågel som fisk så att sådana
funktioner kan ha försvunnit. Mängden av
vattenvegetation är relativt liten men eftersom
området är vidsträkt, noterades sammantaget
ett förhållandevis stort antal arter. De
vanligaste arterna var ålnate och borstnate.
I övrigt förekom även bladvass, tarmalg,
slangalg, hornsärv, hårsärv, grönslick, blågröna alger (oid). Naturvärdet bedöms alltså
vara lågt. Antagandet bygger på att sträckan
har begränsade naturliga förutsättningar
för ekologiska funktioner samt att växt- och
djurlivet påverkas negativt av båttrafik,
modifierade stränder, och störande aktiviteter.
Områdets känslighet bedöms också vara lågt
eftersom naturvärden och känsliga miljöer
saknas. Inga åtgärdsbehov har identifierats i
utredningen.

genomföras när nödvändiga resurser finns
tillgängliga.
För att uppnå en hållbar utveckling och
miljökvalitetsnormer för vatten finns det behov
av fler åtgärder för rening av dagvatten. Detta
bör t.ex. studeras i samband med utveckling
av nya bostadsområden och stadsgata .

Dagvattendammar, Eriksömaren
Våtmarker har en viktig funktion som
vattenresurs och livsmiljö för många djur och
växter. De kan reducera mängden närsalter
och motverka effekterna av föroreningar då
växtlighet och sediment binder näringsämnen
och exempelvis tungmetaller. En del kärr
och marar (avsnörda havsvikar) i kommunen
fungerar som sedimenteringsanläggningar för
rening av dagvatten innan det når Östersjön
t.ex. Eriksömaren. Eriksömaren föreslås
även i fortsättningen utnyttjas för rening av
dagvatten från befintlig bebyggelse, vägar
m.m. samt tillkommande bebyggelse t.ex.
Vaxholms entré. I planen för del av Eriksö dp
389 föreslås en restaurering av Eriksömaren.
Detta är fortfarande aktuellt och bör

*Den södra stranden har inte inventerats eftersom den
inte berörs i lika stor utsträckning av den planerade
bebyggelseutvecklingen.

Kulturmiljö &
stadsbebyggelse
Vaxön har många välbevarade och intressanta
byggnader. Det finns en ursprunglig
oregelbunden kvartersstruktur med en äldre
bebyggelse som har tydlig skärgårds- och
kustkaraktär. Den är en viktig tillgång som gör
Vaxön till en attraktiv stads- och boendemiljö.
Delar av Vaxön omfattas av riksintresse för
kulturmiljövården vilket innebär att fortsatt
utveckling måste beakta de kulturhistoriska
värdena, se karta. I avsnittet om riksintressen
redogörs för kommunens värdering av
riksintresset på Vaxön och förslag till
revideringar inför Länsstyrelsens arbete med
översynen av kulturmiljövårdens riksintresse.
Utöver riksintresset finns andra lokala
kulturmiljöer och byggnader som ger Vaxön
dess varierande karaktär.
I översiktsplanen delas Vaxholms
kulturmiljöer in i tre huvudsakliga karaktärer:
•

Militärhistoriska byggnader och
anläggningar

•

Sommarnöjesbebyggelse

•

Skärgårdsstadsbebyggelse

På Vaxön representeras främst
Skärgårdsstadsbebyggelse och
Militärhistoriska byggnader och anläggningar.
Norrhamnen och de nordöstra delarna av
Vaxön avser skärgårdsstadsbebyggelse.
Norrhamnen är den enda av Vaxöns fyra
hamnar som i huvudsak har kvar ett
ursprungligt utseende med stor andel äldre

bebyggelse med tydlig skärgårds- och
kustkaraktär. När det gäller militärhistoriska
byggnader och anläggningar finns t.ex.
Batteriparken (Vaxö batteri), Lägret och
Officersparken.
Från vattnet utmärker sig vissa byggnader
på Vaxön t.ex. vattentornet och rådhuset.
Deras kulturhistoriska värde skyddas i
gällande detaljplaner med planbestämmelsen
Q. Kommande bebyggelse bör dock ta
hänsyn till stadsbilden sett från vattnet.
Intill stadskärnan finns Kastellet som
tillsammans med stadskärnans kajer
avgränsar ett tydligt landskapsrum i västra
Kastellsundet. Denna vy är viktig både från
vatten och land. En inventering har gjorts av
samtliga flerbostadshus på Vaxön som ligger
utanför bevarandeplanens avgränsning.
Nio stycken områden/fastigheter bedöms
ha ett kulturhistoriskt värde. Det har även
genomförts en genomgång av samtliga
villor som ligger utanför bevarandeplanen
där och det finns ett urval som bedöms
inneha ett kulturhistoriskt värde och vara
viktiga för stadsbilden och förståelsen för
denna som helhet och dess utveckling.
Kartan visar en översikt av kulturmiljöer,
byggnader och fornlämningar på land
som bör uppmärksammas i kommande
detaljplanering.

Byggnadsminnen
Byggnader, parker, trädgårdar och andra
anläggningar som anses vara synnerligen
märkliga genom sitt kulturhistoriska
värde får förklaras för byggnadsminne
av Länsstyrelsen. På Vaxön finns två

enskilda byggnadsminnen: Villa Akleja och
Löwenströmska trädgården

Statliga byggnadsminnen
Statliga byggnadsminnen är fastigheter som
haft en väsentlig roll i Sveriges historia och
som därför ägs av staten. Dessa fastigheter
representerar ett mycket stort kulturhistoriskt
och samhällsekonomiskt värde och berättar
om viktiga delar av Sveriges och den statliga
förvaltningens historia. På Vaxön finns inga
statliga byggnadsminnesmärken. Däremot är
Vaxholms kastell ett statligt byggnadsminnen.
De östra delarna av Vaxön omfattas av en
bevarandeplan från 1979 som kan användas
som underlag i föreslagna detaljplaner för
t.ex. framtida inventeringar och analyser
av stads- och gaturum samt grönstruktur.
För vissa områden och bebyggelsetyper där
kulturhistoriska värden definierats finns
olika typer bebyggelseinventeringar. De
värden som definierats inom riksintresset,
bevarandeplanen samt kulturhistoriska
inventeringar ska beaktas i bygglovshantering
och detaljplanering.
Kommunen bedömer att de föreslagna
utvecklingsområdena i programmet inte
innebär någon större påverkan på befintliga
kulturmiljöer. För vissa av de föreslagna
områdena behöver kulturmiljöaspekten
studeras närmare. På sikt kan det vara
intressant att sammanställa inventeringar
m.m. i ett form av kulturmiljöprogram.
Inaktuella bestämmelser i gällande
detaljplaner för vissa delar av stadskärnan bör
också ses över inför framtida detaljplanering.
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KULTURMILJÖ, ÖVERSIKT

#
#
#
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#
#
#
#

##

Kulturmiljöer, ÖP
Militärhistorisk byggnad och anläggning

Intressant

Skärgårdsstadsbebyggelse

Omistligt

Intressanta byggnader i stadsbilden

/
26

Klassning, inventeringar

Intressanta byggnader i stadsbilden

Värdefullt

Riksintresse
Riksintresse kulturmiljö
Fornlämningar Vaxön

#

Fornlämningar Vaxön

/

#

DEL 2

UTVECKLINGSOMRÅDEN

8

1
3

5
6

7

4

2

1. Lägerhöjden

4. Trädgårdsmästaren 19

7. Timmermansvägen

2. Johannesberg

5. Vaxholms entré

8. Blynäsviken, kv Hammaren, Sågen m.fl.

3. Del av Blynäshagen

6. Petersberg

Gränser för de enskilda områdena är preliminära och utreds närmare inom respektive detaljplan.
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1. Lägerhöjden
Storlek:

25000 m

bebyggelse och terräng, kan våningstalet
med fördel varieras inom området

2

Boende:

ca 12 000-36 000 m BTA

Verksamheter:

Förskola (1300-1400 m2 BRA)

Handel/Kommersiell:

Restaurang/Café/Kontor/

2

Handel

Förutsättningar
Idag finns en skola (Norrbergsskolan)
och 2 förskolor i området. Enligt beslut
i kommunfullmäktige från 2011 ska
skolan rivas och området planeras för
bostäder. Nuvarande skolverksamhet
ska flyttas till Campus Vaxholm. Befintlig
förskoleverksamhet behöver troligen
också flyttas och delvis ersättas med nya
verksamhetsytor i någon del av området.
Marken i aktuellt område ägs av kommunen.
För området gäller detaljplan 36, 197, och
283.
Området ligger högt över havet med en
vacker utsikt och angränsar till befintlig
villabebyggelse och park.

Inriktning och omfattning

28

Områdets läge och vy över vattnet gör att det
finns stor potential att utveckla ett attraktivt
område med kulturella, stadsmässiga
och sociala aspekter. Området kommer
att ha en tyngdpunkt på lägenheter i
flerbostadshus. Byggnation ska ta hänsyn
till omgivande bebyggelse och natur. I
exploateringsprogrammet bedöms att
området kan rymma ca 300 bostäder. För att
anpassa den nya bebyggelsen till omgivande

Gestaltningsprinciperna bör utgå från
Vaxholms byggnadstradition med en
träbebyggelse med sammanhängande
byggnader där så är möjligt. För de flackare
delarna av området och mot gator och friare
placering av byggnaderna på höjden.
Nya vägar med gång- och cykelbana behöver
ordnas inom området. Trafikutredningen
för Vaxön visar att framkomligheten
och kapaciteten generellt sett är god
samt att kommande trafikalstring från
exploateringsprojekt inte kommer påverka
framkomligheten negativt.

Natur, parker och stadsrum
Naturmarken närmast vattnet föreslås
bevaras och kompletteras med gångvägar
som kan bli en del av ett sammanhängande
strandpromenad längs Vaxön. Området
ska planeras med ny tydliga stadsrum och
parker. Intill området finns även tillgång till
parken Lägret. Det gröna sambanden mellan
Lägret och strandområdet längs Stora och
Lilla Skutviken bör värnas.

Kulturmiljö och riksintresse
Ny bebyggelse kommer att ligga inom
riksintresse för kulturmiljö. I avsnittet om
riksintresse redogör kommunen för ett
förslag till ändringar av avgränsningen för
riksintresset på Vaxön.

Utredningsbehov och komplexitet
•

En strukturskiss för området där
principer för bebyggelsens utformning
slås fast.

•

Delar av ny bebyggelse ligger delvis inom
strandskydd och som bör upphävas.

•

Placering, behov och utformning av
förskolans placering i området.

•

Geotekniska utredningar behöver göras
tidigt för att säkerställa lämplig placering
av garage m.m.

•

Utreda behov av en komplett
återvinningstation.

•

Antikvarisk konsekvensanalys med
hänsyn till riksintresset för kulturmiljö.

•

Rivnings- och omställningskostnader för
befintlig skol- och förskoleverksamhet
kommer belasta projektet.

Planprocess och genomförande
Planarbetet bör inledas med förstudie och
framtagande av en skiss kring struktur och
gestaltning av området.

LÄGERHÖJDEN

Projektet är omfattande och bör hanteras
av en projektledare med ansvar för
detaljplanering, genomförande och
samarbete med framtida exploatörer.

Norrberget

Start för planarbete 2015.

Lägerhöjden

Storstugan

Lägret

Vy över Lägerhöjden
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2. Johannesberg
Storlek:

18000 m2

Boende:

Ca 8300m2 BTA

Verksamheter::

-

Handel/Kommersiell::

-

Förutsättningar
Projektet är beläget i kanten av
Johannesbergsparken som i grönplanen
pekas ut som stadsdelspark. I
närområdet finns Söderfjärdsskolan och
Montessoriskolan samt förskolan Båten som
har inrymts i tillfälliga lokaler i området.
Marken i aktuellt område ägs av kommunen.
För området gäller detaljplan ÄDP 343.

Inriktning och omfattning
Läget i Johannesbergsparken och dess
närhet till vattnet bidrar till att det kan
utvecklas till ett attraktivt bostadsområde.
Det innebär dock att stor hänsyn behöver tas
till parken. Parken med dess naturvärden
ska även vara tillgänglig för allmänheten
även efter att delar av den tas i anspråk för
bebyggelse. Bebyggelsen i området föreslås
omfatta bostäder i friliggande bostäder i
flerbostadshus. Gestaltningen innefattar
också principer för utformning av gator.
Planarbetet ska studera möjligheten
att utveckla området kring befintlig
Montessoriskola till annan verksamhet.
Det innebär att en omlokalisering av
Montessoriskolan är nödvändig innan ny
bebyggelse kan påbörjas.
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För att kunna genomföra planering av ny
bebyggelse måste befintlig infartsväg från
väg 274 byggas om. Föreslagen lösning
är att en cirkulationsplats anläggs och att
befintlig infartsväg får en ny sträckning och
kompletteras med gång- och cykelbana. Till
bebyggelsen ska också kommunala gator
byggas ut.

för busshållplatser måste samrådas
med Trafikförvaltningen, SLL. Studeras
parallellt med utveckling av korsning för
tidigare uppdrag kring livsmedelsbutik vid
Smeden 3 och Söderfjärdsskolan.
•

Delar av Johannesbergsparken som är ett
värdefullt grönområde kommer att tas i
anspråk. Inventering av naturvärden och
träd i parken behöver genomföras.

•

Eventuellt behöver trafiken till och från
närliggande skolverksamhet studeras så
att hämtning och lämning till närliggande
skolverksamhet underlättas. Detta
utreds för närvarande i detaljplanearbete
för Söderfjärdsskolan och kan vara
löst inför att planering påbörjas för
Johannesbergsparken.

Natur och parkmark
Området ligger inom Johannesbergsparken
vilket innebär att parkmark kommer att
tas i anspråk för bebyggelse. Övriga delar
av parken bör vidareutvecklas för att
höja kvaliteten och attraktionsvärdet som
stadsdelspark samt förbättra tillgången till
bostadsnära natur.

Kulturmiljö och riksintresse
Den nya bebyggelsen kommer att ligga inom
riksintresse för kulturmiljö. I avsnittet om
riksintresse redogör dock kommunen för ett
förslag till ändringar av avgränsningen för
riksintresset på Vaxön.

Miljö och riskfaktorer
Eventuell bullerutredning och riskbedömning
med tanke på närhet till väg 274.

Utredningsbehov och komplexitet
•

Delar av ny bebyggelse ligger delvis inom
strandskydd och som bör upphävas.

•

Utvecklingen och ombyggnad av
korsningen kräver samarbete och
godkännande från Trafikverket eftersom
de är väghållare för väg 274. Lägen

Planprocess och genomförande
Planarbetet bör inledas med förstudie och
framtagande av en skiss kring struktur och
gestaltning av området.
Projektet skulle kunna etappindelas och
den södra delen av områdets genomförande
tidigareläggas beroende på hur snabbt
omlokaliseringen av Montessoriskolan kan
ske.
Start för planarbete 2016.

JOHANNESBERG

Livsmedelsbutik

Söderfjärdsskolan

Johannesbergsparken

Montessoriskolan

Vy över Johannesberg
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3. Del av Blynäshagen
Storlek:
Boende:

-

Verksamheter::

Förskola

Handel/Kommersiell::

Kulturmiljö
I närområdet finns villor och flerbostadshus
som bedöms ha kulturhistoriskt värde.

Utredningsbehov och komplexitet
•

Förutsättningar
Området består av naturmark och ligger
intill villor. Marken i aktuellt område ägs av
kommunen. För området gäller detaljplan 11.

Inriktning och omfattning
Behovet av nya förskoleplatser och ett ökat
behov i framtiden gör att det är nödvändigt att
planera för en ny förskola. Planarbetet bör
studera möjligheten att rymma en förskola
med sex avdelningar som skulle kunna
uppföras i två våningar. Förskolegården bör
planeras så att den omfattar ca 40-50 m2/
barn. Möjlig infart och angöring till förskolan
behöver studeras och skulle kunna ske via
Vasavägen och eventuellt Lärkvägen.
Naturområdet i direkt anslutning till den
planerade förskolan gör att det finns goda
möjligheter till rekreation och aktiviteter av
olika slag för förskoleverksamheten.
I området ska behov av parkeringsplatser för
bil och cykel för förskolan tillgodoses.

Natur- och parkmark
Delar av befintlig naturmark tas i anspråk.
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Infart och angöring till verksamheten.
Områdets terräng kan innebära
svårigheter att hitta lämplig placering
för verksamheten och behöver utredas
närmare.

Planprocess och genomförande
Planarbetet bedöms omfatta en detaljplan.
Start för planarbete 2016.

4. TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 19
Storlek:

DEL AV BLYNÄSHAGEN & TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 19

Boende:

-

Verksamheter::

Skola

Handel/Kommersiell::

Del av Blynäshagen

Förutsättningar
Inom Trädgårdsmästaren 19 finns idag en
förrådsbyggnad. Kommunens avsikt är att
förvärva fastigheten. För området gäller
detaljplan 261.

Inriktning och omfattning

Trädgårdsmästaren 19

Campus Vaxholm
Vy över del av Blynäshagen och Trädgårdsmästaren 19

För att tillgodose ett ökat behov i framtiden
gör att det är nödvändigt att planera för en
ny skola. Infart och angöring till förskolan
behöver studeras och skulle kunna ske via
Vasavägen.

Miljö och riskfaktorer
Tidigare verksamhet inom fastigheten
innebär eventuella markföroreningar och
behöver utredas.

Utredningsbehov och komplexitet
•

Infart och angöring till verksamheten.

•

Markföroreningar

Planprocess och genomförande
Planarbetet bedöms omfatta en detaljplan.
Start för planarbete 2016/2017.
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5. Vaxholms entré
Storlek:

22350 m2

Boende:

150 bostäder

Verksamheter:

Förskola (1000 m2)

Handel/Kommersiell:

Restaurang/Café/Kontor/Butik

Förutsättningar
Programsamråd för Vaxholms entré
genomfördes under 2009. Området ligger
vid infarten till Vaxön nära Stockholmsvägen
huvudsakligen norr om Eriksövägen.
Bebyggelsen och verksamheterna i området
är av olika karaktär. Här finns kommunhus,
förskola, restaurang och olika typer av
bostadsbebyggelse. I närområdet finns Eriksö
friluftsområde som erbjuder aktiviteter kring
rekreation och friluftsliv. Nära planområdet
finns busshållplatser längs Stockholmsvägen
som trafikeras av stombuss 670 (VaxholmÖstra station) med god turtäthet. Marken
i aktuellt område ägs av kommunen. För
området gäller detaljplan 174/178, 297, 291
och 307

Inriktning och omfattning
Syftet med planeringen är dels att förbättra
trafikförhållandena vid infarten till Vaxön och
dels pröva möjligheterna att komplettera
området med bostadsbebyggelse i form
av både flerbostadshus och radhus.
Syftet är också att utnyttja marken
nära Stockholmsvägen bättre till sådan
verksamhet som lämpligen kan placeras där,
t ex kontor, butik, restaurang och parkering.
För ett område söder om kommunhuset kan
det även vara intressant att utreda om det
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kan användas för någon form av verksamhet.
Idag domineras området av impedimentytor
som kan utvecklas till något mer
stadsmässigt och till en mer välkomnande
entré till Vaxön.
I området närmare väg 274 bör det vara
möjligt att pröva bebyggelse i minst fyra
våningar.
Korsningen på väg 274 vid Eriksövägen har en
del trafiksäkerhetsproblem. Hastigheterna
på platsen är ofta för hög, trafiksäkerheten
och tillgängligheten för gångtrafikanter till/
från busshållplatserna är idag bristfällig,
det saknas cykelparkering och del av det
regionala cykelstråket går i blandtrafik. I
en förstudie för väg 274 vid Eriksövägen
från 2010 föreslås cirkulationsplats för att
ge ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Cykel- och infartsparkering samt förbättrade
gång- och cykelstråk föreslås samt att det
regionala cykelstråket mellan Eriksövägen
och Pålsundsvägen ska separeras från
fordonstrafik. Arbetet med förstudien
bör återupptas med syfte att anlägga en
cirkulationsplats. Detta stämmer även
överens med de mål och visioner som tagits
fram i åtgärdsvalsstudien för väg 274.
Behovet av nya förskoleplatser och ett ökat
behov i framtiden gör att en utbyggnad av
befintlig förskola är nödvändig. Planarbetet
bör studera möjligheten att rymma en
förskola i två våningar med sex avdelningar.
Förskolegården bör planeras så att den
omfattar ca 40-50 m2/barn. Möjligheten att
dela in förskolegården i separata områden
för större och mindre barn bör studeras.

Förskolans entréförhållanden kan påverkas i
samband med att trafikplatsen förändras.
Närheten till Eriksö friluftsområde gör att
det finns goda möjligheter till rekreation
och aktiviteter av olika slag för t.ex.
förskoleverksamhet, övriga verksamheter
och boende.
I området ska behov av parkeringsplatser för
bil och cykel för förskolan, övriga eventuella
verksamheter samt bostäder tillgodoses.

Miljö och riskfaktorer
Idag drabbas korsningen Eriksövägen/
Kulladalsvägen av översvämningar. I
arbetet med kommunens VA-plan har en
översvämningsanalys gjorts för Vaxön och
i den konstateras att detta område är ett
instängt område där dagvatten har svårt att
rinna ifrån. Restaurering av Eriksömaren
skulle kunna avhjälpa problemet.

Utredningsbehov och komplexitet
•

Återuppta arbetet med förstudie för väg
274 vid Eriksövägen med huvudinriktning
att bygga om korsningen till en
cirkulationsplats.

•

Möjligheten att placera byggnaden inom
området begränsas av att terrängen i
området är kuperad.

•

Angöring till och från förskolan.

•

Tillfällig placering av befintlig
förskoleverksamhet under eventuell
byggnation.

•

•

•

Studera möjligheten att komplettera
befintlig återvinningstation i närheten av
planområdet med ytterligare fraktioner.

VAXHOLMS ENTRÈ

Eventuell bullerutredning och
riskbedömning med tanke på närhet till
väg 274.

Trafikplats

Utredning av översvämningsrisk i
korsningen Eriksövägen/Kulladalsvägen.
Bör samordnas med eventuell
restaurering av Eriksömaren.
Äppelgården

Planprocess och genomförande
Sedan programsamrådet genomfördes finns
en del nya förutsättningar kring bl.a. väg
274 som gör att planarbetet bör omfatta
en form av strukturprogram som studerar
övergripande frågor som t.ex. trafik och
risker. I programarbetet bör utgångspunkten
vara att programområdet delas in i två
detaljplanetapper:
1. Befintligt kommunhus inklusive
angränsande område i söder samt en ny
förskola

Eriksömaren
Kommunhus

Vy över Vaxholms entré

2. Bostäder och trafikplats
Delar av programmet från 2009 bör kunna
användas som utgångspunkt.
Start för planarbete för ny förskola 2016,
övriga delar 2020.
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6. Petersberg
Storlek:

4900 m2

Boende:

Radhus (1300 m2 BTA)
punkthus (1500 m2 BTA)

Verksamheter::

-

Handel/Kommersiell::

-

befintlig återvinningstation med
ytterligare fraktioner.
•

Eventuella risker eller behov av flytt av
mobilmast.

Planprocess och genomförande
Planarbetet bedöms omfatta en detaljplan.

Förutsättningar
Området består av kuperad naturmark och
ligger intill ett radhusområde. I området finns
en mobilmast och en återvinningsstation.
Marken i aktuellt område ägs av kommunen.

Start för planarbete 2017.

Vy över Petersberg

För området gäller detaljplan 140 och 182.

Inriktning och omfattning
Projektet omfattar bostäder i radhus och
punkthus. En ny infartsväg med gång- och
cykelbana behöver ordnas.

Natur- och parkmark
Delar av befintlig naturmark behöver
tas i anspråk för bostadsbebyggelse. I
området bör det planeras för ny park – eller
naturområde.

Miljö och risk
Eventuella risker och störningar från befintlig
mobilmast måste utredas.

Utredningsbehov och komplexitet
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•

Terrängförhållandena kräver
sprängningsarbeten för anläggning av
markparkering och andra anläggningar.

•

Studera möjligheten att komplettera

PETERSBERG

7. Timmermansvägen
TIMMERMANSVÄGEN

Storlek:

2600 m2

Boende:

Lägenheter (ca 1700 m2 BTA)

Verksamheter::

-

Handel/Kommersiell::

-

Förutsättningar
Området består av naturmark och ligger intill
villor, flerbostadshus och begravningsplats.
Marken i aktuellt område ägs av kommunen.
För området gäller detaljplan 280.

Inriktning och omfattning
I området är det möjligt att planera för
bostäder i flerbostadshus alternativt
radhus/parhus. Det bör vara möjligt att
pröva bebyggelse i tre - fyra våningar. I
samband med utbyggnaden behöver den
befintliga gatustrukturen ses över samt att
grusvägen asfalteras.
Vy över Timmermansvägen

Natur- och parkmark
Delar av befintlig naturmark tas i
anspråk. Bebyggelsen ska inte hindra
framkomligheten till naturmarken.

Utredningsbehov och komplexitet
•

Översyn av befintlig vägstruktur
samt utbyggnad av gator och övrig
infrastruktur.

Planprocess och genomförande
Planarbetet bedöms omfatta en detaljplan.
Start för planarbete 2018.
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8. BlynäsVIKEN, kv Hammaren,
Sågen m.fl.
Storlek:

60500 m2

Boende:
Verksamheter::
Handel/Kommersiell :

Förutsättningar
Området består till stor del av industrimark
och hårdgjord yta med småbåtshamn,
sjömack, servicehallar, förråd, reningsverk,
återvinningscentral, bussdepå,
transformatorstation, kontor m.m.
Marken ägs till större delen av enskilda
fastighetsägare. Kommunen äger delar av
marken i området.
Återvinningscentralen är inte ändamålsenlig
och i behov av större utrymme för att bl.a.
kunna återvinna flera fraktioner.
Blynäs avloppsreningsverk finns på
en av de kommunägda fastigheterna.
Avloppsreningsverket kan på sikt omvandlas
till en pumpstation genom att Vaxholms
stad får möjlighet att ansluta sig till Käppala
reningsverk.
Transformatorstationen på fastigheten
Vaxön 1:101 behöver utökas med en ny för
att kunna säkerställa framtida elförsörjning
i Vaxholm. Ny transformatorstation ska ha
samma placering på Vaxön eftersom det är
komplext och svårt att flytta till en annan
plats. Befintlig transformatorstation behålls
som reserv vid t.ex. avbrott. Ambitionen bör
vara att den nya transformatorstationen ska
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rymmas inom befintlig fastighet.
I området finns uppställningsplatser
för bussar. Fram till år 2020 finns det
enligt Trafikförvaltningen i Stockholms
läns landsting behov av ytterligare 3
uppställningsplatser för bussar. I dagsläget
är det oklart var dessa ska rymmas. Om det
blir aktuellt med ändrad markanvändning i
området krävs omlokalisering för samtliga
uppställningsplatser. För Vaxholm är
det högsta prioritet att möjliggöra för ett
attraktivt kollektivtrafikresande. För att
detta ska fungera behövs bl.a. tillgång till
ytterligare uppställningsplatser för bussar
i Vaxholm. Trafikförvaltningen har inget
önskemål om att flytta eller möjlighet att
finansiera en eventuell flytt.
För området gäller detaljplan 124, 280, 298
och 305.

Inriktning och omfattning
Området vid Blynäs är exempel på områden
som kan bevaras och vidareutvecklas
med t.ex. marin verksamhet. Detta kan
kombineras med båtplatser för boende och
besökare och fungera som ett komplement
till den befintliga gästhamnen i stadskärnan.
Det kan också vara möjligt med en viss
utveckling av bostäder i området, dock krävs
vidare utredning om skyddsavstånd till
reningsverk alternativt framtida pumpstation.
och verksamheter. Möjligheten att utöka
antalet båtplatser brö också studeras.
Närheten och läget vid vattnet bidrar till
områdets attraktivitet. Detta är också en

viktig länk för att utveckla strandpromenaden
längs Vaxön.
I utredningsarbetet kan det vara intressant
att studera möjligheten för befintlig
småbåtshamn vid Myrholmen att utvecklas
med marin verksamhet.

Miljö- och riskfaktorer
På grund av befintliga och tidigare
verksamheter finns markföroreningar i
området.
Närheten till reningsverk/pumpstation
och sjömack innebär att det behöver göras
en riskanalys. För avloppsreningsverk
rekommenderas ett skyddsavstånd på ca 300
m för ett som är dimensionerat för mindre
än 5 000 personekvivalenter, pe, (Bättre
plats för arbete, Boverket). Det bör dock
uppmärksammas att 300 m är ett riktvärde,
avståndet kan både behöva utökas eller
minskas p.g.a. förhållandena på platsen.
Om avloppsreningsverket omvandlas till en
pumpstation kan skyddsavståndet minska till
ca 50 m.

Utredningsbehov och komplexitet
•

Utveckling av bostäder i området
är endast möjligt om reningsverket
omvandlas till en pumpstation.

•

Utredning och ombyggnation av befintlig
återvinningscentral samt lokalisera en
återvinningsstation i ett läge utanför
återvinningscentralen.

•

Delar av eventuell ny bebyggelse ligger
delvis inom strandskydd som bör
upphävas.

•

Behovet av en ny transformatorstation
är i viss mån akut vilket innebär att det
kan behöva studeras separat och före ett
programarbete för området kan startas.
E.ON kommer att påbörja processen med
att möjliggöra en större nätstation under
2015.

•

Eventuell omlokalisering av bussdepå och
återvinningscentral på längre sikt.

•

Riskanalys avseende reningsverk/
pumpstation och sjömack.

•

Eventuell utredning kring skick för delar
av befintliga kajer.

BLYNÄSVIKEN

Brandstation,
transformatorstation
ÅVC

Verksamheter
Avloppsreningsverk
Bussuppställning

Planprocess och genomförande
I området finns ett flertal frågor kring
befintliga verksamheter som behöver
klargöras innan det är möjligt att planera för
en ny utveckling. Detta gäller främst Blynäs
avloppsreningsverk, åternvinningscentral,
uppställningsplatser för bussar och
transformatorstation som är viktiga
servicefunktioner för kommunen. Viss
utveckling förutsätter omlokalisering av vissa
befintliga verksamheter.
Projektet bör omfatta ett eget program
som studerar utveckling av verksamheter
och eventuella bostäder. Programmet ska
studera övergripande frågor kring struktur,
risker, trafik och gestaltning för området.

Vy över Blynäsviken

I programarbetet bör utgångspunkten vara
att projektet delas in i flera delar och med
olika genomförandetid för att underlätta
arbetet.
Start för planarbete 2020.

39

Pågående detaljplanering,
övriga projekt m.m.
På Vaxön pågår ett antal detaljplanearbeten
där alla befinner sig i ett tidigt skede mellan
program och plansamråd.

Söderfjärdsskolan
Förslag till detaljplan tas fram med syfte att
möjliggöra en permanent användning av den
gamla stabsbyggnaden som skola och kontor
samt att förbättra trafiksituationen i området.
Vidare så avses att möjliggöra verksamhet i
förrådshuset söder om skolområdet.

Smeden 3
Området består av en fastighet med
livsmedelsbutik och bostäder samt
trafikplats. Planarbetet syftar till att
studera möjligheten att utveckla butiken i
kvarteret Smeden och bibehålla befintliga
tillbyggnader med tillfälliga bygglov om
det bedöms lämpligt. Det syftar också till
att studera utformningen av korsningen
vid Fredriksbergsvägen – Ingensjörsvägen.
Stockholmsvägen föreslås förskjutas
för att skapa en bättre trafiksituation
och platsbildning i området kring
livsmedelsbutiken och skolan. Utredning
av trafiksituation bör göras parallellt med
planarbete för Johannesberg.
Utvecklingen och ombyggnad av korsningen
kräver samarbete och godkännande från
Trafikverket eftersom de är väghållare för
väg 274. Lägen för busshållplatser måste
samrådas med Trafikförvaltningen, SLL.
Arbetet bör inledas med en principskiss för

40

lösning av trafiksituationen tillsammans
med en eventuell bullerutredning och
riskbedömning med tanke på närhet till väg
274.

närvarande. Om planarbetet återupptas ska
parkeringsbehov utredas samt eventuell
bullerutredning och riskbedömning med
tanke på närhet till väg 274 tas fram.

Möjlighet att komplettera befintlig
återvinningstation med ytterligare fraktioner
bör också utredas.

Möjligheten att komplettera den befintliga
återvinningstationen vid korsningen
Eriksövägen/Petersbergsvägen med
ytterligare fraktioner i närheten av
planområdet bör prövas. Eventuella
trafikproblem vid tömningstillfällen bör också
klargöras.

Landstinget
Förslag till detaljplan ska tas fram med syftet
att skapa ändamålsenliga, attraktiva och
kostnadseffektiva lokaler för särskilt boende.
Planläggning och projektering ska även pröva
hur det är lämpligt att bebygga området med
fler lägenheter för särskilt boende samt
möjliggöra bostäder för seniorboende 55+. I
projektet behöver omlokalisering av öppen
förskola utredas.

Vitsippan
Förslag till detaljplan tas fram med syfte
att skapa ändamålsenliga, attraktiva och
kostnadseffektiva lokaler för särskilt boende
med ca 70-80 boendeplatser. Möjligheten
för allmänhet och boende i närområdet att
ta sig till vattenområde och småbåtshamn
via planområdet ska tillgodoses. Ytor
för verksamhetens parkeringsbehov ska
tillgodoses inom planområdet. Befintlig
återvinningsstation ska finnas kvar men
föreslås flyttas.

Kv Kulan
Ett updrag finns att ta fram ett program
för området med syfte att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse på del av Kulan 5 och
inom Kulan 6. Planuppdraget vilar för

Skutvikshagen & Pålsundsstrand
I enlighet med gällande detaljplaner ska
bostäder byggas vid Skutvikshagen och
Pålsundsstrand.

Kulturhus, Kv Sockenstugan
En arkitekttävling genomfördes under
2008 med syfte är att ta fram ett förslag för
hur Vaxholms biograf med en tillbyggnad
skulle kunna utvecklas till ett kulturhus
i Vaxholm. Tanken var att den befintliga
biografbyggnaden med ny tillbyggnad skulle
inrymma bibliotek med utställningsytor, biooch teaterlokal, kafé/servering och eventuellt
lokaler för kulturskolan (rum för enskild
musikundervisning samt replokal för musikoch teatergrupper).
I tävlingsuppdraget ingick även att redovisa
en översiktlig idé till utformning av parken
Lägret.
Detaljplanearbetet påbörjades parallellt
med tävlingen och ett programsamråd
genomfördes. Detaljplanearbetet har vilat i

PÅGÅENDE PROJEKT M.m

1
6

5
3

8
10
2

9

7

4

Bebyggelseutveckling

Publik verksamhet, handel m.m.

1. Skutvikshagen

6. Landstinget 3 & 5

Skola

Stadskärna och Vaxholms kajer

2. Pålsundsstrand

7. Matrosen 14

3. Kv Kulan

8. Kulturhus, Kv Sockenstugan

4. Söderfjärdsskolan

9. Smeden 3

5. Kv Vitsippan

10. Stadskärnan & Vaxholms kajer

Vård- och omsorgsboende
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avsaknad av resurser. Ambitionen är att på
sikt realisera ett kulturhus i Vaxholm som
erbjuder olika kulturaktiviteter för olika typer
av målgrupper där alla kommuninvånare
och besökare ska känna sig välkomna.
Verksamheten i kulturhuset ska fokusera
på att kommunicera information, kulturella
aktiviteter och upplevelser. Ett kulturhus
kan bidra med kulturella, stadsmässiga och
sociala aspekter.
Vid ett återupptagande av detaljplanearbetet
bör möjligheten att rymma en komplett
återvinningstation utredas.

Stadskärnan (Matrosen 14,
Rådhustorget, Norrhamnen, Dp1
m.m.) och Vaxholms kajer
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Stadskärnan på Vaxön är en viktig del i
Vaxholms identitet och attraktion. Det
finns stor utvecklingspotential att skapa
en livskraftig och attraktiv stadskärna året
runt genom att bl.a. koncentrera handel och
näringsliv hit. Detta är möjligt genom tätare
bebyggelse i anslutning till stadskärnan
och en fortsatt ökning av besökare och
befolkning på hela Vaxön. Idag finns service,
bostäder, kommunikationer, promenadstråk
och mötesplatser. Om tvärgående stråk,
som komplement till Hamngatan, utnyttjas
i högre grad kan det ge utrymme för nya
rörelsemönster. Om stadsmiljön rymmer
fler attraktioner och miljöer som förädlas
genom t.ex. högre kvalitet på parker och
planteringar, belysning och skyltning ger
det ökad livskvalitet för vaxholmsbor och
förutsättningar för att attrahera flera
besökare under hela året. I stadskärnan

finns det också utrymme för att utveckla
någon form av besökscentrum och publik
verksamhet. För att öka stadskärnans
handel och attraktionskraft måste den
erbjuda aktiviteter och service både dag- och
kvällstid. Detta ställer krav på ett blandat
utbud av aktiviteter och funktioner (bio,
butiker, restauranger, föreningsliv, gym,
musik, idrott), attraktiva offentliga rum
(parker och torg) samt en god och tillgänglig
kollektiv- och lokaltrafik.
Utvecklingen kräver ett nära samarbete
mellan företagare, näringsliv samt
andra berörda aktörer och intressenter.
Stadskärnan ska även upplevas som trygg
att visats i. Stadskärnan kan utvidgas med
fler arbetsplatser och verksamheter om den
tydligare länkas samman med omgivande
områden t.ex. Vaxholms Kastell och västra
delen av Rindö. Vaxholms Kastell har ett stort
värde för boende och besökare i Vaxholm.
Kommunen samarbetar med Statens
fastighetsverk och berörda aktörer i syfte att
ytterligare stärka Kastellets attraktionskraft.
En av de prioriterade frågorna handlar om att
utveckla tillgängligheten till Kastellet som
är ett av skärgårdens mest eftertraktade
besöksmål.
Skalan i stadsmiljön är väsentlig och varje
tillägg ska noga värderas i förhållande
till helheten. Även parkmark och orörd
terräng har betydelse för helheten.
Viss kompletterande bebyggelse och
ersättningsbebyggelse, park/torg i enstaka
kvarter i stadskärnan kan bidra till att stärka
stadsmiljön och gaturummets karaktär.

Området kring Västerhamnsplan och
Söderhamnsplan är utpekad som replipunkt
i RUFS 2010 och det är viktigt att kommunen
tillsammans med berörda aktörer utvecklar
den för att koppla samman land- och
sjötrafik.
Enligt Riskanalys för Vaxholms kajer bör
mängden trafik på vägen minska för att
sannolikheten för en olycka längs kajen ska
minimeras. När det gäller planering av ny
bebyggelse i närheten av bensinstation/
sjömack anges att:
•

Ett område på 9 meter från bensinstation/
sjömack ska behållas bebyggelsefritt.

•

Sjömackar samlokaliseras till ett läge.

•

Minska trafikmängden genom omledning
av trafik på vägen längs kajen.

Utredningsbehov och komplexitet
•

Utreda möjligheten att komplettera
befintliga återvinningstationer vid
Norrhamnen och vid Västerhamnsplan
med ytterligare fraktioner som ligger i
och i närheten av planområdet.

•

Eventuell bullerutredning och
riskbedömning med tanke på närhet till
väg 274.

Luftkvalitet

DEL 3
Miljö, klimat & riskfaktorer
Buller

Buller påverkar människor på olika sätt och
har stor betydelse för hälsan och möjlighet
till en god livskvalitet. En god boendemiljö
förutsätter bl.a. att störande buller inte
förekommer. Väg 274 går genom hela
kommunen och är den största bullerkällan.
Störningar kommer även från färjelägen med
vägfärjor som alstrar buller.
Gällande riktvärden för trafikbuller
ska vara vägledande vid byggnation
eller ombyggnation av bebyggelse och
väginfrastruktur.
I tätbebyggda områden i stockholmsregionen
kan avstegsfall tillämpas efter diskussion
med bl.a. Länsstyrelsen. På Vaxön kan det
vara aktuellt att tillämpa avstegsfall där det
planeras bebyggelse i kollektivtrafiknära
lägen längs väg 274. Kommunen redogör för
detta i översiktsplanen och Länsstyrelsen
bedömer att överskridanden av riktvärdena
skulle kunna godtas för de begränsade
områden längs väg 274 som planeras. Dock
ska det i varje plan- och tillståndsprövning
ska det alltid vidtas det som är tekniskt
möjligt och miljömässigt motiverat för att
åstadkomma en så god ljudmiljö som möjligt.
De områden som främst berörs är Vaxholms
entré och Kv Kulan.

Luftkvaliteten i Vaxholm är god och
inga normer överskrids. Kommunen
har få utsläppskällor och förhållandevis
begränsad trafik inte minst på lokala
gator i stadskärnan. Kommande
bebyggelseplanering på främst Vaxön ska
beakta eventuella konsekvenser som en
tätare bebyggelse och ökad belastning
av infrastrukturen kan innebära för
luftkvaliteten i Vaxholm. Detta gäller både ny
och befintlig bebyggelse. Bedömningen är
att föreslagen bebyggelse och utveckling inte
kommer att påverka luftkvaliteten i någon
större utsträckning.

Väg 274, omledningsvägnät
och transport av farligt gods,
bensinstationer/sjömackar
I Vaxholm, är enligt beslut från Länsstyrelsen
väg 274 (sträckan E18 Arninge – Vaxholms
kaj) primär transportled för farligt gods.
Enligt en riskanalys som tagits fram för väg
274 har följande konstaterats:
•

Transporter till och från lokala
verksamheter är begränsad.

•

Genomfartstransporter samt transporter
till följd av omledning från Essingeleden
är begränsade.

•

Störst andel är transporter med
brännbara vätskor.

•

Antalet transporter med farligt gods antas
inte öka nämnvärt i framtiden.

•

Risknivån är låg och i princip acceptabel.

•

Bostäder bedöms kunna uppföras ca 30
meter från väg 274 utmed hela sträckan
utan åtgärder.

•

Med åtgärder vidtagna, kan bebyggelse
prövas på ett avstånd av 15 meter från väg
274.

•

Längs sträckor med lägre hastighet
än 50 km/tim bedöms bostäder kunna
uppföras närmare vägen, men då krävs
byggnadstekniska åtgärder.

•

Områden utomhus inom 25-30 meter
från väg 274 där hastigheten överstiger
50 km/ tim bör utformas så att de inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

För varje planområde inom 150 meter från
väg 274 måste risksituationen beskrivas
och vid behov måste situationsanpassade
åtgärder redovisas utifrån framtaget förslag.
De åtgärder som man beslutar om ska sedan
formuleras som planbestämmelser på ett
sådant sätt att de är förenliga med PBL. Detta
gäller främst områdena Vaxholms entré, Kv
Kulan, Johannesberg, Vaxholms kajer och
Smeden 3. Hänsyn och beaktande av risker
gäller även Eriksövägen som är sekundär
transportled för farligt gods.
Bensinstationer/sjömackar
Boverkets allmänna råd anger att en
riskanalys bör tas fram för bebyggelse
som planeras närmare än 100 m från
bensinstation. Detta gäller för områdena vid
Blynäs och Vaxholms kajer.
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Skyddsavstånd till övriga verksamheter m.m.

Förorenade områden

Vissa övriga verksamheter inom kommunen
kan medföra risker och störningar i form av
utsläpp eller buller och ska uppmärksammas
i kommande planering. På Vaxön gäller
det främst området kring Blynäs där det
finns reningsverk/pumpstation, hamn och
varvsverksamheter, transformatorstation,
bussdepå och återvinningscentral

Fritidsbåtshamnar och platser där
bryggor kombineras med uppläggning är
exempel på områden där risken är stor
för att mark och eventuellt angränsande
sediment är förorenade. Området vid kv.
Sågen är riskklassat utifrån sin nuvarande
verksamhet vilket innebär att ändrad
användning kräver en ny bedömning. Vid
ändrad markanvändning i riskområden
ska hänsyn tas till föroreningar så att de

inte utgör en risk för hälsa och miljö. På
fastigheten Matrosen 14 har det funnits
en bensinstation vilket innebär att marken
är förorenad och behöver saneras för att
möjliggöra en utveckling av området. Utöver
denna, så bedöms att området kring Blynäs
har markföroreningar pga. nuvarande och
tidigare verksamheter.

¸
SKYDDSAVSTÅND VERKSAMHETER

¸

¸

¸
¸
¸

¸
¸

¸
¸

Bensinstation/Sjömack

Skyddsavstånd Pumpstation,
50 m Avloppsreningsverk, 300 m
Skyddsavstånd
Bensinstation/Sjömack, 100 mSkyddsavstånd Avloppsreningsverk, 300 m

Bensinstation/Sjömack

Bensinstation/Sjömack, 100 m
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Skyddsavstånd Pumpstation, 50 m

Risker och sårbarhetsfaktorer
För Vaxön har en analys genomförts för att
identifiera områden med översvämningsrisk.
Utredningen har lokaliserat instängda
områden och markavrinning till och från
dessa. Utifrån resultatet har det sedan
gjorts en bedömning av sannolikheten
för översvämningar vid regn med
återkomsttiderna 20, 30 och 100 år. Områden
med stor sannolikhet för översvämningar
finns i västra delen av Vaxön, längs norra
kusten samt i sydöstra delen på Vaxön.

Lägsta grundläggningsnivå
för huvudbyggnader ska enligt
stadsbyggnadsnämndens
grundläggningspolicy vara + 2,79 från
normalvattennivån. Länsstyrelsens har
tagit fram ett förslag till rekommendation
som gäller + 2,95 meter. Länsstyrelsens
rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå längs Östersjökusten
i Stockholms län kommer att tillämpas vid
Länsstyrelsens granskning av detaljplaner
m.m.

Räddningstjänst och beredskap
Vaxholms stad ingår i Storstockholms
brandförsvar som är ett kommunalförbund
där 10 kommuner samarbetar. I Vaxholm
finns brandstationen på Vaxön. På
sikt kan det eventuellt vara möjligt att
flytta brandstationen till Kullön bl.a. för
att utöka rekryteringsunderlaget för
deltidsbrandkåren. Räddningstjänstens
insatstider på Vaxön uppgår till 10 minuter.

INSTÄNGDA OMRÅDEN VAXÖN

Kartutdrag från rapporten ”Vaxön - översvämningsanalys” 2013
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RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ NY AVGRÄNSNING, FÖRSLAG

Riksintresse kulturmiljö
Nuvarande avgränsning
Förslag, ny avgränsning

Riksintressen
I kommunens översiktsplan redogörs för de
riksintressen som finns i Vaxholm. Följande
riksintressen omfattar hela eller delar av
Vaxön:
•
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Kust- och skärgårdsområdena i
Stockholms län (4 kap. 1,2 och 4 §§ MB)

•

Farleden in mot Stockholm, Norra BooVaxholm-Oxdjupet.-Lindalssundet,
Kulturmiljövården (3 kap 6 § MB)

Generellt bedöms att programförslaget
beaktar områden av riksintressen.

Riksintresse kulturmiljövård
Delar av östra Vaxön och hela stadskärnan
på Vaxön bedöms vara av riksintresse för
kulturmiljövården vilket innebär att fortsatt
utveckling måste beakta de kulturhistoriska
värdena. Riksintresset kring farleden in till
Stockholm omfattar även andra områden i

Vaxholm och berör även Nacka, Lidingö och
Värmdö.
Länsstyrelsen planerar för en översyn
av riksintressen för kulturmiljövården
vilket är angeläget för kommunen och tas
upp i gällande översiktsplan. Översynen
kommer inte ske inom det närmaste året
vilket medför vissa svårigheter för arbetet
med programmet. Generellt bedöms att
riksintresset är allmänt beskrivet och ibland
mångtydigt. Genom att riksintresset omfattar
fler kommuner är det också värdefullt att få
ett helhetsgrepp och en samordnad översyn.
Värdebeskrivningen behöver specificeras
mer i både text och karta för att säkerställa
dess värde och betydelse samt underlätta för
kommande planering. Nedan följer ett förslag
på tolkning av riksintresset som rör Vaxön
inför arbetet med en översyn. För övriga delar
av kommunen görs ingen bedömning i detta
program.

Förslag till ändring riksintressets
omfattning för Vaxön
För Vaxön bedöms att riksintresset i
huvudsak omfattar Vaxholms stadskärna,
västra (och östra) Kastellsundet samt
Kastellet. Genom att tolka den nuvarande
värdebeskrivningen bedöms att det är just
stadskärnan som avses. Avgränsningen för
stadskärnan är dock diffus och i viss mån
föränderlig. Kartan redogör för kommunens
tolkning av nuvarande värdebeskrivning.
Tolkningen stämmer även överens med
kommunens förslag till ny avgränsning.
För vissa delar är det kulturhistoriska
värdet bevarat medan för andra delar har

utvecklingen gett nya inslag i stadsbilden. I
stort ser kommunen att det främst är skalan
i stadsmiljön och variationen på byggnaderna
tillsammans med gaturummen och vägarnas
struktur som är värdeskapande. I området
finns andra värdeskapande element som
innefattar t.ex. byggnader, kvarter och hamn.
•

Kastellet

•

Västra och Östra Kastellsundet

•

Norrhamnen med bebyggelse

I arbetet med översynen är det önskvärt att
gällande DP 1 från 1929 ses över avseende
kulturmiljöaspekter för att bedöma om
gällande bestämmelser har inverkan på
riksintresset och dess värden.

Riksintresse kust- och skärgård
Enligt bestämmelserna för riksintresset
avseende kust- och skärgårdsområdena i
Stockholms län ska turismens och då särskilt
det rörliga friluftslivets intressen beaktas.
Bestämmelsen innebär dock inte någon
restriktion för utvecklingen av befintliga
tätorter, av det lokala näringslivet eller för
anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Ny bebyggelse på Vaxön föreslås i huvudsak
inom befintliga delar av Vaxholms tätort
vilket innebär att riksintresset inte utgör en
begränsning av föreslagen utveckling.

Strandskydd
Strandskydd omfattar land- och
vattenområden inom 100 meter från
strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att
trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv, samt bevara goda livsmiljöer på
land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom
ett strandskyddsområde får till exempel inte
nya byggnader uppföras eller ändras så att de
får nya syften. Finns det särskilda skäl som
är förenliga med strandskyddet kan dispens
beviljas (strandskyddsdispens). Flertalet
av projekten i denna utredning är beroende
av att kommunen beslutar om att upphäva
strandskyddet i delar av de föreslagna
bebyggelseområdena.
Enligt bestämmelserna gäller bl.a.
grundprincipen att det generella
strandskyddet 100 meter på land och i
vatten inträder om en detaljplan upphävs
eller ersätts med en ny detaljplan. För
de utvecklingsområden som föreslås i
programmet gäller det främst Lägerhöjden,
Blynäs och Johannesberg.
Invånarantalet i Storstockholm ökar för varje
år som går och fler och fler önskar att bosätta
sig i regionen. Detta gäller också Vaxholm
och för att kommunen ska kunna bidra till
att främja inflyttning i regionen måste nya
bostäder byggas. Vaxholm har på grund av sin
placering och struktur lång kuststräcka och
stora områden som omfattas av strandskydd
och det är därför svårt att hitta lämpliga
utvecklingsområden utanför strandskyddade
områden. Enligt kommunens översiktsplan,
Vaxholm 2030 är Vaxön utpekad som

utredningsområde för bebyggelse,
grönstruktur och service. På Vaxön finns
redan en fungerande infrastruktur och
nära till kollektivtrafikförbindelser med
god turtäthet både till Stockholm och till
Vaxholms centrum.
För övriga delar av Vaxholm finns
begränsningar när det gäller
bebyggelseutveckling. Rindö, som idag
främst bebos av sommarboende, kommer på
sikt att omvandlas till en åretruntbebodd ö.
Innan detta kan ske krävs att infrastrukturen
på ön anpassas till detta. Del av Bogesund
och Bullerholmen pekas ut i kommunens
översiktsplan som utredningsområde på
lång sikt. I dagsläget är det dock oklart vilka
möjligheter som finns samt att kommunen
inte äger marken. På Östra Kullön planeras
ny bebyggelse med flerfamiljshus som kan
ses som en komplettering till stråket Vaxön Kullön – Resarö.
Vaxholm är en småstad med en bebyggelse
som är en blandning av enfamiljshus, radhus
och flerbostadshus i lägre eller högre skala.
De förslagna åtgärderna inom
programområdet bedöms helt och hållet
vara utveckling av tätorten Vaxholm och ger
långsiktiga fördelar för att tillgodose behovet
av bostäder kommunen.
Med utgångspunkt i detta bedöms att
strandskyddet bör upphävas för de delar
som planeras för bebyggelse i programmet.
Omfattningen av upphävandet avgörs i
respektive detaljplan. För övriga delar
föreslås strandskyddet ligga kvar.
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STrandskydd

Strandskydd

Projekt där delar av strandskydd föreslås upphävas

Omfattas ej

Nya

Strandskydd

Pågående

Strandskydd upphävd

Notering
Strandskydd upphävt inom detaljplan för Skutvikshagen
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Vid detaljplaneläggning är det viktigt
att allmänt tillgängliga områden t.ex.
grönområden, promenadvägar och stränder
planläggs som allmän platsmark med ett
bevarat strandskydd. Inom ianspråktagen
tomtmark bör strandskyddet upphävas på
land.

Detaljplanering
Ett första steg i förverkligande av
programmet handlar om att påbörja
detaljplanearbetet för respektive område.
Kommunens stadsbyggnadsförvaltning
ansvarar för framtagande av detaljplaner
på uppdrag av kommunstyrelsen. För att
planarbetet ska kunna genomföras och för att
det ska fungera ihop med övriga uppdrag och
projekt krävs en tydlig prioritering.
En tidsuppskattning är att
detaljplaneprocessen tar två till tre år
från och med att uppdrag att påbörja
detaljplaneläggning har givits. För de flesta
projekt bedöms att detaljplanen kommer
att överklagas. Inför kommande planering
av bebyggelse kan det behöva tas fram
ytterligare utredningar och underlag. Några
av dessa har listats under respektive projekt.

Genomförande
Programmet är en grund för genomförandet
av en stadsutveckling av Vaxön. Det omfattar
ett stort område och föreslår en avgränsning
för olika detaljplaneområden. Genomförande
av framtida detaljplaner och omvandling av
väg 274 på Vaxön innebär en del åtgärder och
kostnader för de olika utredningsområdena.

Kostnaderna omfattar t.ex. planläggning,
utredningar, samt utbyggnad av allmänna
anläggningar. Vissa anläggningar kommer
troligen att behöva finansieras helt eller
delvis med skattemedel t ex väg 274, parker,
torg, Pålsundsbron, g/c-vägar, restaurering
av Eriksömaren och strandpromenad. De
tre större kostnadsposterna bedöms vara:
Pålsundsbron, allmänna platser kring
Vaxholms kajer och väg 274.
Genomförande av föreslagna
utvecklingsområden medför även andra
utgifter och nyttor. Mest påtaglig av
tillkommande kostnader är drift och
underhåll av gemensamma anläggningar. l
samband med en helhetsutveckling av Vaxön
uppstår ytterligare kostnader men också
kommunala nyttor som t ex: skatteintäkter,
attraktiva boendemiljöer och attraktiva
offentliga platser som höjer den upplevda
livskvaliteten, ökat konsumentunderlag
för lokal handel samt möjlighet till fler
arbetstillfällen och stärkt företagsamhet.
Marken inom programområdet ägs av flera
olika fastighetsägare. Det kan bli aktuellt att
den kommunägda marken försäljs. I nuläget
är det svårt att göra en bedömning när i
tiden och på vilka villkor marken kommer
att försäljas. För vissa utvecklingsprojekt
är utgångspunkten att fastighetsägarna
bekostar exploateringskostnaderna inom
området. Det kan t.ex. handla om internt
gatunät för t.ex. gång- och cykelvägar samt
parkområden.

För vissa detaljplaner tillkommer kostnader
för olika utredningar t.ex. geoteknik, markoch vattenföroreningar, buller, dagvatten
m.m.
Allmänna ledningar avseende V A, el m.m.
ska byggas ut till områdena. Utbyggnad
finansieras via anslutningsavgifter. Det kan
även krävas flytt av befintliga ledningar för att
kunna genomföra exploatering vilket innebär
ökade kostnader.

Huvudmannaskap, inriktning
På Vaxön är kommunen väghållare för
vägnätet utom väg 274 som Trafikverket är
huvudman för. Inom det kommunala vägnätet
ansvarar Vaxholms stad för gatunätets
utformning och funktion. Vid kommunalt
huvudmannaskap är det kommunen som
planerar, projekterar, bygger, rustar
upp och sköter vägarna samt genomför
eventuella åtgärder på allmän platsmark.
Kommunen har rätt att lösa in mark för
detta ändamål. Kommunen har möjlighet
att låta fastighetsägarna i området betala
åtgärderna genom uttag av gatukostnader.
Allmän platsmark bör utföras med
kommunalt huvudmannaskap vilket innebär
att kommunen blir ansvarig för drift och
underhåll. Vilka ytor som kommer att utgöra
allmänplatsmark avgörs i fortsatt planering.
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Översiktlig miljöbedömning
Uppföljning, riktlinjer översiktsplan
Med utgångspunkt i översiktsplanens
riktlinjer (sidan 88 och 89) har en bedömning
och uppföljning gjorts utifrån programmets
föreslagna utveckling. En del av riktlinjerna
kan uppfyllas först i senare skeden för
respektive projekt t.ex. i detaljplaneringen
och genomförandet.
•

Vaxön ska förstärkas som kommunens
tyngdpunkt för bostäder, arbetsplatser och
service.

Programmet är ett led i detta och syftar till
att möjliggöra bebyggelseutveckling och
förtätning på Vaxön.
•

Stadsmiljöer ska vara attraktiva, trygga
och tillgängliga för samtliga invånare och
varierade med en blandning av bostäder,
parker, verksamheter och service.

Ambitionen är att förslagna områden ska
utvecklas så att de bidrar till att skapa fler
attraktiva stadsmiljöer och bostadsområden.
Det krävs att kommunen tillsammans
med framtida exploatörer och byggherrar
gemensamt når fram till uppsatta mål och
ambitioner.
•

Områden och byggnader som är
kulturhistoriskt värdefulla ska ses som en
viktig tillgång med potential att utveckla
attraktiva stads- och boendemiljöer i Vaxholm.

Vaxön är en intressant stadsmiljö med
hus av blandade åldrar och uttryck
vilket är en tillgång för den planerade
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bebyggelseutvecklingen. Utgångspunkten
är att de nya områdena ska bidra till att ge
Vaxön nytt innehåll och nya arkitektoniska
uttryck.
De områden som berörs av riksintresse
behöver ta stor hänsyn för att säkerställa
dess värden med utgångspunkt i förslag till
ändring av riksinresset.
•

Vaxholm ska erbjuda boende i varierande
storlekar och upplåtelseformer.

Ambitionen är att lägenheter i de nya
bostadsområdena ska variera i storlek och
inrikta sig till blandade målgrupper. För
större projekt finns goda möjligheter att
skapa variation. Detta avgörs dock först i
samband med respektive detaljplaneskede
och genomförandet som kräver ett bra
samarbete för att väga kommunens
ambitioner mot andra intressen.
•

•

Bebyggelseutveckling ska främst ske
nära kollektivtrafik, service och befintlig
infrastruktur.

Större delen av Vaxön har mycket god
kollektivtrafikförsöjning med busshållplatser
på nära avstånd. Förtätning med nya
områden kan nyttja befintlig kollektivtrafik,
service och infrastruktur vilket även ger
underlag till förbättring.
•

Projekt som Vaxholms kajer och kring
stadskärnan har stor betydelse för att stärka
identiteten som skärgårdskommun. Befintliga
småbåtshamnar, marina verksamheter och
sjömackar på och kring Vaxön behövs för att
bibehålla attraktiviteten.

Vaxholms identitet som skärgårdskommun
med aktiviteter och företagande kring
vatten ska stärkas. Stimulera båtliv och
kringverksamheter t.ex. marinor, båt- och
uppläggningsplatser.

Förbättra förutsättningar för
kollektivtrafik på land och vatten samt
utveckla parkeringsmöjligheter och
gång- och cykelvägnät bl.a. genom aktiv
lobbyverksamhet gentemot beslutande
myndigheter.

Förtätning på Vaxön ger mycket goda
förutsättningar för kollektivtrafikresande.
Utbyggnad av gång- och cykelbanor i nya
områden och längs den föreslgna stadsgatan
ger också positiva effekter för kollektivtrafik.
Kommunen är dock beroende av resurser och
prioriteringar från andra aktörer vilken kan
fördröja vissa effekter och förbättringar.
•

Planering av ny bebyggelse ska bidra
till att väg 274 genom Vaxön får en
stadsmässig karaktär och är tillgänglig
för samtliga trafikanter, men i första hand
kollektivtrafikresenärer samt gång- och
cykeltrafikanter.

Programmet ger förslag till åtgärder för att
genomföra utvecklingen av en stadsgata.
Kommunen är dock beroende av av
Trafikverkets reurser och prioriteringar
vilket innebär genomföradet av uppsatta
mål riskerar att inte uppfyllas i den takt och
omfattning som kommunen önskar.

•

Utveckla och förädla grönstrukturen med
parker och grönområden.

•

Kontakten med vattnet ska förstärkas med
hjälp av bl.a. strandpromenader, gröna
länkar, utblickar.

Programmet föreslår inriktning och
övergripande åtgärder som kan bidra till att
grönstrukturen på Vaxön kan förädlas i takt
med att reskpetive område detaljplaneras.
Det krävs också att nödvändiga åtgärder
prioriteras.

För utvecklingen i de flesta områden gäller
att de delar som ligger nämrast strand- och
vattenområden ska värnas. Programmet
föreslår även att en strandpromenad längs
hela Vaxön ska utvecklas.

•

Miljöaspekter, övergripande

Utveckla stadsmiljöns utformning med
attraktiva offentliga rum och stråk.

Programmet föreslår en inriktning och
omfattning som ger möjlighet till att nya
attraktiva offentliga rum och stråk utvecklas
i takt med att reskpetive detaljplaneprojekt
genomförs. Projekt som Vaxholms kajer och
kring stadskärnan har stor betydelse och ger
goda förutsättningar att uppfylla riktlinjen.
Utvecklingen av stadsgatan har också stor
betydelse.
•

Förbättra förutsättningarna för handel
och service i stadskärnan bl.a. genom
planbestämmelser och satsningar för ökad
besöksnäring, företagande och sysselsättning.

Programmet redogör för den inriktning och
ambition som finns i kommunen för att ge
förutsättningar för en bättre handel och
besöksnäring året runt. Detta kan uppfyllas i
olika pågående projekt i samarbete med det
lokala näringslivet. t.ex. Vaxholms kajer.
För vissa av de föreslagna
utvecklingsområdena föreslås både
verksamheter och bostadsbebyggelse. Olika
typer av handel i mindre skala kan t.ex.
prövas för vissa av planprojekten.

Under arbetet med programmet har olika
miljöaspekter uppmärksammats och
som kan behöva följas upp i kommande
detaljplanearbe. Generellt bedöms
inte programförslaget innebära någon
betydande miljöpåverkan och att någon
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
behöver upprättas för de olika projekten.
De allmänna konsekvenserna av
detaljplanernas genomförande kommer
att redovisas i respektive plan- och
genomförandebeskrivning. En del aspekter
och riskfaktorer behöver dock belysas och i
vissa fall kompletteras med underlag:
•

Påverkan avseende riksintresse för
kulturmiljö.

•

Risker avseende buller och transporter
med farligt gods.

•

Risker avseende geotekniska
förutsättningar.

Klimatpåverkan och resurshushållning
Ekololgiska
Genom att Vaxön har god
kollektivtrafikförsörjning och programmet
planerar för en förtätning i befintliga
områden bidrar planeringen till en mer
hållbar utveckling. Bebyggelse och
verksamheter kan genom koncentration
bidra till ett minskat bilberoende och en mer
effektiv hushållning med naturresurserna.
Generellt korta avstånd på Vaxön, en ny
parkeringsnorm samt att ny bebyggelse
kopplas ihop med sammanhängande
gång- och cykelstråk bidrar till att minska
bilberoendet och parkeringsbehoven till nya
och befintliga områden.
Ökad andel hårdgjord ytan innebär att
dagvatten behöver hanteras för respektive
projekt. Det är positivt om det är möjligt att
restaurera Eriksömaren, så att det på ett
bättre sätt än idag kan ta emot och rena
dagvatten. Utvecklingen av en stadsgata
med ytor för vegetation och dagvatten är
också positivt. Det finns behov av ytterligare
åtgärder som bör uppmärksammas i
kommande planprojekt.
Eventuella bryggor i anslutning till ny
bebyggelse kan innebära en negativ påverkan
vilket behöver bedömmas i de projekt där det
är aktuellt.
Sociala och kulturella
Vaxön har goda möjligheter till rekreation och
kultur. Mötesplatser, entréer, närvaro och
ökat flöde av människor är faktorer som är
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positivt för den sociala hållbarheten. Det är
även positivt om boende för olika målgrupper
kan möjliggöras.

för kulturmiljö. Detta arbete kommer
att vidareutvecklas i samråd med bl.a.
länsstyrelsen.

Nya bostadsområden kan bidra till en ökad
trygghet för Vaxön eftersom det ger ett ökat
flöde av antalet människor. Områden med
blandad bebyggelse av t.ex. bostäder och
verksamheter kan främja sociala aspekter
ytterligare eftersom det bidrar till rörelser
olika tider på dygnet.

Utöver dessa områden berörs de flesta
områden inte av aspekter kring kuturmiljö.
Utvecklingen bedöms i stort vara positiv
då förtätningen av Vaxön kan bidra till
nya arkitektoniska uttryck och innehåll i
stadsmiljön.

Goda förbindelser med gång- och cykelstråk
som är väl utformade kan också ha en positiv
effekt, då det ger en ökad tillgänglighet.
Utbyggnaden av gång- och cykelstråk till
viktiga målpunkter som t.ex. skolor är viktigt
ur ett barnperspektiv.
Ekonomiska
Föreslagen utveckling bedöms utnyttja
marken på Vaxön på ett hållbart och effektivt
sätt bl.a. genom förtätning. Genomförandet av
projekt och detaljplaner medför intäkter men
innebär också investeringar och åtgärder
på allmänna anläggningar t.ex. vägar, gångoch cykelvägar och grönområden. I detta
tidiga skede är det svårt att redogöra för
de ekonomiska förutsättningarna, så det
behöver utredas närmare för respektive
planprojekt.

Stadsbild och kulturmiljö
För vissa detaljplaner uppmärksammas
behovet av att analysera kulturmiljöaspekter
och hur utvecklingen tar hänsyn och
värnar dess värden. Störst påverkan får de
planprojekt som ligger inom riksintresset
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Grönstruktur
Analyser visar att boende på Vaxön har
god tillgång till bostadsnära natur och
större delen av de grönytor som omnämns
i grönplanen kvarstår. Det finns dock behov
att genomföra åtgärder för att utveckla
och höja kvaliteten på dessa ytor. Med nya
bostadsområden finns det möjlighet att
höja kvaliteten och tillskapa nya grönytor
och offentliga platser vilket är nödvändigt
eftersom andelen boende ökar totalt.
Vaxön kommer även ha fortsatt god
tillgång till naturmark. Eventuella negativa
barriäreffekter som inverkar på möjligheten
till spridning av växt- och djurliv t.ex. vägar,
vatten och bebyggelse behöver beaktas i
kommande planprojekt.
Rekreation och friluftsliv
Det kommer vara fortsatt goda möjligheter
för rekreation och friluftsliv då Eriksö
friluftsområde och Tenö/Bogesund finns
tillgängligt i närområdet. Det är en mindre
andel av befintlig naturmark som kommer att
tas i anspråk.

Trafik och tillgänglighet
Enligt aktuell trafikutredning bedöms
att framkomligheten och kapaciteten för
vägnätet vara fortsatt god. Sammanhängande
gång- och cykelstråk samt utveckling av
stadsgatan ger möjlighet att förbättra
framkomligheten för gående och cyklister.
Ambitionen är att samtliga trafikslag ska god
framkomlighet.

Riskfaktorer och olyckor
Översvämningar, ras, skred m.m.
Identifierade områden med
översvämningsrisk ger ett bra underlag att
utreda eventuella åtgärder för respektive
planprojekt. Planeringen kommer att ta
hänsyn till nivån för grundlägningspolicyn
vilket minimerar eventuella
översvämningsrisker.
Där behov finns ska geotekniska
undersökningar genomföras för att få
fram nödvändiga underlag för planering av
eventuella åtgärder.
Buller
Trafiken är föhållandevis begränsad och
även om trafiken kommer att öka bedöms
utvecklingen inte ge någon större påverkan.
Utvecklingen av en stadsgata med vegetation
och träd kan ge positiva effekter. För
projekt som ligger nära väg 274/stadsgata
uppmärksammas behovet att genomföra
bullerutredningar.

Utsläpp till luft
Bedömningen är att luftkvaliteten inte
påverkas i någon större omfattning.
Kommunen har få utsläppskällor och
förhållandevis begränsad trafik även om
trafiken kommer att öka. Den största
utsläppskällan finns längs väg 274 och där
planeras för närvande ingen bebyggelse i
någon större omfattning dvs. det planeras
inte för någon tät bebyggelse närmast vägen.
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Sammanfattning av förslag
till UTveckling på Vaxön
Stadsutvecklingen på Vaxön bidrar till
en gemensam resurs för hela Vaxholm.
Ambitionen är att skapa en hållbar
stadsutveckling som är positiv för dagens och
framtida boende, besökare och verksamma.
Utvecklingen ska ske successivt med ett
blandat innehåll där människor ska ges
möjlighet att bo, arbeta och ha en god
livsmiljö och vardag.
Ambitionen är att byggnader i de nya
områdena ska bidra med olika innehåll och
arkitekturuttryck vilket ställer krav på olika
former av boendemiljöer, upplåtelseformer
och lägenhetsstorlekar. Vaxön har en stadsoch boendemiljö med hus av blandade åldrar
och uttryck vilket skapar en intressant miljö
att vistas i. Vissa av dagens verksamheter
och områden kommer att förändras och
ersättas, men de kulturhistoriska miljöer och
byggnader som finns på Vaxön blir även en
tillgång för de nya områdena.
Vaxön ska även i fortsättningen erbjuda
närhet till natur, parker och grönska. För att
skapa en variation behövs bostadsnära natur
och parker av olika karaktär vilket skapar
värden både för rekreation och biologisk
mångfald. En strandpromenad längs Vaxön
bidrar även till att förstärka kontakten med
vattnet.
Det ska vara enkelt att förflytta sig på Vaxön
bl.a. genom att promenera eller ta sig fram
med cykel. Huvudstråken behöver förbättras
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och kompletteras med tvärgående stråk
som binder samman målpunkter och Vaxöns
olika delar. Dessa behöver även knyta
an till stadskärnan och övriga områden i
kommunen. Kollektivtrafikförsörjningen
är mycket god och kan förbättras med
stråk och parkering för cykel vid attraktiva
bytespunkter. Utvecklingen av en stadsgata
är en viktig faktor för att ge stadsliv och goda
kontakter med stadskärnan.
För att boendemiljön ska upplevas trygg
och livaktig behövs människor i rörelse.
Det ger också förutsättningar för en mer
varierade delar av service, handel, kultur och
fritidsaktiviteter.

SAMMANFATTNING, UTVECKLING
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Kommunikationer & infrastruktur
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Bebyggelseutveckling & stadsmiljö

Verksamheter

Stadsgata

Bebyggelseutveckling & stadsmiljö

Verksamheter och eventuell bostadsutveckling

Bytespunkter

Skolor, förskolor m.m.

Stadskärna

Huvudstråk cykel

Vård- och omsorgsboende

Publik verksamhet, handel m.m.

Koppling

Kulturmiljö & stadsbebyggelse
Kulturmiljöer ÖP

/

Intressanta byggnader i stadsbilden

Natur, parker & vattenmiljö
Grönstruktur
Våtmark, dagvattenrening
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