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Inledning

Projektområde

Inledning
Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status,
både stålsponten i Söder- och Österhamnen och stenkajen
i Västerhamnen, har upprustning av den offentliga miljön i
det centra hamnområdet i Vaxholm aktualiserats.
Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att
säkerställa kajens funktion; ett BAS-förslag.
Vaxholms stad har också ansökt om statlig medfinansiering för att rusta kajen, förbättra dess funktion som
replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Besked om
eventuellt bidrag kommer från Trafikverket vid midsommar 2021.
Om Vaxholms stad får fullt beviljat statligt stöd är det
möjligt att göra en större renovering av kajområdet och
intilliggande områden; ett MAX-förslag. Båda förslagen
redovisas i denna programhandling.
Kajerna är attraktiva stadsrum som lockar många besökare. Folk- och båtlivet när skärgårdsbåtarna angör ger
platsen en speciell atmosfär. Söderhamnen och miljön
kring kajen är det som många förknippar med Vaxholm
och Waxholmsbåtarna är ett karaktäristiskt kännetecken.

Söderhamnen är ett nav för båttrafiken i skärgården och
hamnen.
På kajerna ryms många funktioner; båtar, bussar och bilar,
handel, serveringar m m. Kajområdet fungerar väl, men
är bitvis slitet och intrycket är i många delar splittrat och
oordnat. Varje år kommer ca 850 000 besökare till Vaxholm. Den begränsade ytan och det tidvis stora antalet
besökare ställer också särskilda krav på utformningen av
miljön. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp på
den offentliga miljön för att ge kajområdet den utformning
den förtjänar.
Kajens sträcker sig från Västerhamnen via Söderhamnen
upp till Österhamnen är totalt ca 700 m lång. Stråken och
platsernas sammanhållande utformning kan förbättras
avseende formspråk, kulör och material för att skapa
sammanhängande stråk och attraktiva mötesplatser som
förstärker helheten och de ingående delarna. Gestaltningen av kajområdet bör även knyta an till och binda
samman målpunkter och stråk i intilliggande områden.
Det är av största vikt att förslag till förbättringar av miljön
bidrar till att behålla och utveckla Vaxholms unika värden.
Gator och torg ska utformas så att de förstärker Vaxholms
karaktär.

En viktig utgångspunkt för detta uppdrag är översiktsplanen som säger att parkmiljöer och stadsrum ska locka
till möten och aktiviteter och ge möjlighet till lek och
rekreation som kan främja hälsa och social aktivitet m m.
Mer plats för gång- och cykeltrafik samt cykelparkeringar
prioriteras i detta uppdrag.

Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet och med hänsyn till
det samlade natur- och kulturvärdet. Inseglingsleden mot
Stockholm med dess speciella bebyggelsemiljö av sekelskifteskaraktär har också bedömts som riksintresse, och
omfattar ett stort område kring farleden.

I ett första steg har området analyserats och inventerats.
Med detta som grund har en åtgärdsplan tagits fram.

Naturvärdena på kajerna är begränsade, då de mestadels består av hårdgjorda ytor med mindre parkytor och
trädplanteringar. Olika funktioner har delvis otydliga avgränsningar, rörigt och svårt att förstå vem som ansvarar
för vad. De många uteserveringarna har olika möbler och
avgränsningar vilket kan bidra till ett oordnat intryck.

Detta uppdrag har genomförts av nivå landskapsarkitektur AB i nära samarbete med Vaxholms stad.

Kortfattad bakgrund
Vid Vaxholms kajer finns en unik kombination av närhet
till stadsliv och storslagna naturupplevelser. På kajerna
möter man det stora öppna landskapsrummet med Södra
och Norra Vaxholmsfjärden och öarna runtom. Den storslagna upplevelsen står i kontrast till stadsmiljöns oreglerade småskaliga kvartersstruktur och smala gatusektioner
med sin stora andel äldre och låga bebyggelse. Hela stadskärnan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

Stockholms skärgård är en av de fem utvalda destinationer i Sverige som bedöms ha potential att locka ytterligare
utländska besökare. Vaxholm har en internationellt känd
profil som en trivsam småstad i Stockholms skärgård.
Hamnområde har potential att lyftas fram som ett viktigt
resmål i sig själv.
I förändringsarbete, t ex om- och nybyggnation, ska alltid
hänsyn till kulturhistoriska sammanhang och estetiska
värden tas. Befintliga kvalitéer ska värnas och förädlas.
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Områdesanalys
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Översiktlig analys

12. Bryggpromenad

10. Norrhamnen med Batteriparken i bakgrunden
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13. Vaxholms primära handelsstråk,
Hamngatan

2. Kärleksbänken. 			
Foto: Vaxholms stad

8. Eriksös naturområde. 		
Foto: Vaxholms stad
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9. Batteriparken i vinterskrud
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Projektområdet binder samman stråk och platser i intilliggande områden. Från Vaxholms kajer kan man till exempel promenera norrut mot Batteriparken, Norrhamnen
och hembygdsgården. Vaxholms huvudgata och primära
affärsstråk startar vid kajen och löper västerut, in mot ön.
Därifrån kan man även vika av norrut och nå Rådhuset
och Rådhustorget. Följer man kajen söderut fortsätter
gångstråket längs med Ekuddsgatan, förbi Roddarhuset
som i förlängningen övergår i en strandpromenad förbi
Vaxholms roddförening och kanotsällskap, och slutar i
Eriksös naturområde.

1. Utgångspunkt: Söderhamnen

11. Hembygdsgården

2. Kärleksbänken

12. Bryggpromenad och klippbad

3. Roddarhuset och Ekuddsparken

13. Hamngatan, handelsstråk

4. Johannesbergs badplats

14. Rådhuset och Rådhustorget

5. Fredriksbergs brygga / Vaxholmsbåt

15. Lägret; park, festplats, lek

6. Vaxholms roddförening och Vaxholms
Kanotsällskap

16. Utsiktspunkt

7. Eriksös badplats
8. Eriksös naturområde med balnd annat
elljusspår, vindskydd, utegym, skypark
9. Batteriparken
10. Norrhamnen

17. Kolerakyrkogården
18. Nya kyrkogården
19. Blå leden frotsätter över
Pålsundsbron mot Åkersberga
20. Utsiktspunkt

1. Infoskylt i Söderhamnen om Blå leden och
Strömmingsrundan. Blå leden är en sidoled
av Roslagsleden och går från Vaxholm till
Dommaruddens friluftsgård, nära Åkersberga, där den ansluter till Roslagsleden.
Strömmingsrundan är baserad på Strömmingsloppets bansträckning 5 respektive 10
km. Start och mål är vid lägret, och banorna är skyltade med gula respektive gröna
strömmingsskyltar. Informationstavlor finns
uppsatta vid Söderhamnsplan och Eriksö.
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Trafik och rörelsestråk

P10
P2

2.
P3

1. Gångstråk med spridda sittplatser
ut på piren

2. Parallella men separerade stråk för
gång- och biltrafik längs Österhamnen

3. Busstationen

4. Svag koppling med flera hinder för
gångtrafikanter mellan Hamngatan
och kajen
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TECKENFÖRKLARING

ARBETSOMRÅDESGRÄNS
TRAFIK

1.

KOLLEKTIVTRAFIK (BUSS)
GÅNGSTRÅK
SVAGT GÅNGSTRÅK
KAJPLATS YRKESTRAFIK
PARKERING
BUSSHÅLLPLATS

5. Svagt gångstråk i Västerhamnen
Analysen visar bl a att gångstråk bör förstärkas i vissa delar längs med kajen.
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Målpunkter
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1.

1. Hamngatan

2. Småbåtshamnen

3. Hotellet

4. Uteservering på hamnplan

5. Båtmack i Söderhamnen

6. Söderhamnen med Waxholmsbåtarna
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LINFÄRJA KASTELLET
WAXHOLM
S HOTELL
KABYSSEN

TECKENFÖRKLARING

2.

AMNEN
SMÅBÅTSH

ARBETSOMRÅDESGRÄNS
MÅLPUNKT
MÅLPUNKT VERKSAMHET / HANDEL
UTESERVERING
TORGHANDEL

Analysen visar bl a att det finns delar på kajen som skulle kunna förstärkas
med fler målpunkter.
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Visuella samband

2.

1. Söderhamnsplan - utblick mot havet

2. Lotsgatan - utblick mot havet och
fästningen

3. Trädrad bildar visuell barriär
mellan Hamngatan / hotellet och
kajen

4. Hamnplan - utblick mot havet
och kajen

3.

4.

1.

SKÄRGÅRD
HAMNEN
VAXHOLM
SKÄRGÅRD

KAST
ELLE
T
SKÄR
GÅR
D

TECKENFÖRKLARING

ARBETSOMRÅDESGRÄNS
VISUELL KOPPLING
STÖRD VISUELL KOPPLING
VISUELL BARRIÄR/STÖRNING
UTBLICK

Längs med kajen finns goda möjligheter till utblickar. Där så är möjligt skall fler vyer
öppnas upp och blockerande effekter minskas.
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Barriärer och rum

1. Busstationen

2. Parkeringsplats framför hotellet.
Träd och häck bildar barriär mot
vattnet

3. Trafikrum runt den stora eken

4. Kajen i Söderhamnen

5.

3.
2.
4.

1.

TECKENFÖRKLARING
ARBETSOMRÅDESGRÄNS
BARRIÄR
KOPPLING
PLATSBILDNING
RUM

Barriär mellan kaj och fasadliv är oftast en gata. Där så är möjligt skall dessa barriärer
arbetas bort, alternativt bör barriäreffekt dämpas även om dessa stråk fortfarande trafikeras av fordon.

5. Kajen med Waxholmsbåtarna 19xx och idag. Barriär i form av byggnader och skyltar hindrar idag
delvis kopplingen mellan Söderhamnen och Österhamnen. Foto till vänster: Arne Sundström / Sjöhistoriska museet
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Intensitet stadsrum

Intensitetsanalysen med avseende på aktiviteter, verksamheter och händelser bygger på tidigare analyser
av målpunkter, barriärer och stråk. Här kan utläsas att
delsträckor längs med kajen upplevs som mindre aktiva
och fokus ligger i detta avseende på Söderhamnen. För
att öka stadskärnans handel och attraktionskraft behöver aktiviteter, service och funktioner utökas både dagoch kvällstid. Detta gäller främst Väster- och Österhamnen, för att sprida ut besökare och nyttja hela kajens
potential samt locka människor att röra sig på kajen i
hela des sträckning. Den offentliga miljön tillsammans
med näringsidkare skulle här kunna skapa nya lockande målpunkter.

FÖRKLARING
HÖG INTESITET
LÅG INTESITET
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Grönstruktur

31.

30.
29.
28.
27.
26.
24.
23.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

25.

1.
13.
12.

11.
9.
10.

7.
8.

Träd 4- 22

Träd 23-24

Parklind, Tilia x europaea

Klotlönn, Acer Platanoides ’Globosum’

Vitoxel, Sorbus aria

Vuxen parklind, mindre bra vitalitet.
Lågt bevarandevärde och bör ut på
sikt.

Vuxen klotlönn, dålig till mindre bra
vitalitet, lågt bevarandevärde och
behöver bör ut på sikt. Träd 4-10 och
14-22 är planterade i rad och kan omfattas av de generella biotopskyddet?

Ungträd av Vitoxel, mindre bra vitalitet och med ett lågt bevarandevärde.

2.
3.

5.
6.

Träd 1-3

4.

TECKENFÖRKLARING
ARBETSOMRÅDESGRÄNS

Träd 25

Träd 26-29

Träd 30-31

TRÄD

Skogsek, Quercus robur

Hästkastanj, Aesculus hippocastanum

Vitoxel, Sorbus aria

Vuxen skogsek, mindre bra vitalitet,
bevarande värd och åtgärder(?) bör
vidtas på sikt.

Vuxen hästkastanj, dålig eller mindre
bra vitalitet och ett lågt bevarandevärde.

Vuxen vitoxel, god vitalitet och lågtbevarandevärde. Del av gatuträdsallé
läng med Hamngatan.

BUSKAR/PERENNER/GRÄS

Källa trädinventering: Trädinventering & okulär besiktning, Vaxholms
stad 2018-11-26
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Belysning

Temporär belysning framför hotellet

Belysningsstolpen längs med Söderhamnen, på platsbildningen vid Hamngatan samt på piren finns i
vår olika kulörer; en ljusgrå och en mörkgrå

Fyra olika typer av stolpbelysning och armaturer används inom projektområdet
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Sittmöbler

Antal möbler och dess läge enl. inmätning av kajen 20-12-03. Ett antal olika typer av
soffor är utplacerade inom kajområdet. Många olika typer av lös/flyttbar möblering
flyttas runt inom området och skapar ett oordnat intryck.

3 st. Äldre flyttbara soffor i
olika stilar

4 st. Parksoffor vid Waxholmsbolagets kajplatser

21st. Förankrade parksoffor längs
med Väster- och Österhamnen

5 st. Flyttbar dubbel parksoffa
på torg- ytor vid Söderhamnen.
Finns även som enkelsoffa (3 st.)
på piren

2 st. Flyttbara bänkbord

4 st. Parksoffa på granitmur

6 st. Parksoffor i parken vid
Västerhamnen

34 st. Flyttbara parksoffor

3 st. Parksoffor utanför restaurangen
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Hamnutrustning
Nedan visas ett urval av den utrustning som finns inom projektområdet. Utöver detta
återfinns tex flaggstänger och möbler som hör till uteserveringar.

Klockpelare

Avgångstavla Waxholmsbåtar

Hamnspecifik utrustning för
Waxholmsbåtar

Hamnspecifik utrustning för
Waxholmsbåtar

Avgångsplats linfärja

Elförsörjning Waxholmsbåtar

Pumpbrunn

Skyltar för båttrafiken

Informationstavla vandringsoch motionsleder

Annonseringstavla

Publik anslagstavla

Stadskarta

Informationsskylt / vägvisare

Högtalare

Parkeringsautomat och elskåp

Sandlåda

Sandlåda

Räddningsboj, stege och
skräpkorg

Skräpkorg

Pollare

Cykelställ

Konstverk

Blomsterurnor

Blomsterurnor

Blomsterurnor

Marknadsstånd

Kockums hamnpollare längs
kajkant

Hamnpollare. Ritning: Arkivet
Vaxholm
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Kulturhistoria

Under medeltiden hade större delar av Vaxholms
kommuns yta tagits i anspråk för bosättning, Mindre
byar fanns i Vaxholms närområde. Vaxöns äldsta kända
byggnader var två frälsehemman benämnda Norra
Vaxön och Södra Vaxön från 1297 och 1315.
Vid 1500 - talets mitt beslöt Gustav Vasa att det skulle
byggas en fästning mellan Vaxön och Rindö för att kunna
försvara infarten till Stockholm. Sakta växte samhället
Vaxholm fram på Vaxön – mittemot fästningen. Närheten
till fästningen begränsade troligen huvudöns bebyggelse.
Vaxön tillhörde kronan ända fram till 1930, och de hus
som uppfördes i Vaxholm fram till år 1912 fick, enligt
kronans instruktioner, enbart byggas i trä för att snabbt
kunna brännas ned vid ett fientligt anfall. En stor del av
denna äldre träbebyggelse finns fortfarande bevarad i
stadskärnan, några har dock försvunnit för att kunna
tillgodose dagens behov av parkeringsplatser, hyreshus
och butiker. Den första förbindelsen med fastlandet fick
Vaxön 1926 i och med Pålsundsbron.

Tidig träbebyggelse och sjöfart i Österhamnen runt 1860. Tullhuset i vitt i bakgrunden.
Rester av den gamla träbebyggelsen finns fortfarande kvar vid Cronholmsplan. Målning
av Nils Andersson från 1860.

Österhamnen

Vy från Vaxholms fästning mot Österhamnen idag. Foto: Vaxholms stad

Samma vy men fotat innan ombyggnationen 1969. Foto: Okänd
fotograf 1965 / Sjöhistoriska museet

Samma vy på en målning från 1810 av Louis de Pienne. Tullhuset, som fortfarande står kvar i Österhamnen, var redan då ett centralt motiv på Vaxön
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Vaxholm, karta från 1776. Källa: Arkivet Vaxholm

Vaxholm, karta från 1880. Källa: Arkivet Vaxholm
1776
1880
1936
1969

Historiska kajlinjer överlagrade med dagens kajkant från 1969

Vaxholm, detaljplan från 1926. Källa: Vaxholms stad
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Ångbåtstrafiken under 1870-1880- talet gjorde det möjligt
för Stockholms borgare att uppföra sommarboställen
på skärgårdsöarna, så kallade grosshandlarvillor.
Stora trävillor uppfördes i staden och även på öarna
närmast runt omkring. Flera av de hus som idag präglar
stadens sammansättning uppfördes mellan 1875-1910.
Under slutet av 1860 – talet och en bit in på 1900 - talet
blomstrade badortslivet i Vaxholm. Det välbärgade
borgerskapet flydde Stockholm och den osunda miljön
med stinkande avlopp och sopor m m för att få frisk luft
och bad. Vaxholm blev ett centrum för sommargäster.
In på 1900-talet började sedan även de från lägre
samhällsklasser bygga sommarhus här.
Vaxholm kunde erbjuda flera slags bad i kallbadhus,
varmbadhus där man förutom ”douche” kunde få ett
kombinerat salt- malt- ång- och gyttjebad. Dessutom
öppnades Rindöbaden 1881 där man vid den tiden hade
Europas mest järnrika vatten.
Det som idag är karaktäristiskt för stadsbilden är
en- och tvåvåningshusen av trä som stadsmässigt
placerats i gatulinjen och har utsmyckade detaljer som
glasverandor, staket och grindar med snickarglädje.
Husens innergårdar och plank samt fasadfärgerna som
mestadels är målade i ljusa kulörer är också av vikt
för stadens helhetsbild. Vaxholms stadskärna är av
riksintresse för kulturmiljövården. Skärgårdsbåtarna vid
kajen är och har historiskt varit viktiga inslag i Vaxholms
kulturhistoria som tillsammans med andra marina/
hamnfunktioner skapar ett rikt båt- och folkliv året om.

Folkliv i Söderhamnen 19xx. Raden med träd har vuxit till sig sedan fotot från 19xx.
Foto: Vaxholms stad

Söderhamnen ca. 1890 innan nuvarande Vaxholms hotell uppfördes. Bryggor och hamnbyggnader längs med kajen. Foto: Okänd fotograf ca. 1890 / Sjöhistoriska museet

Österhamnen 1926. Stenkajen är uppbruten med en trappa ner till vattnet. Foto: Okänd fotograf
1926 / Sjöhistoriska museet

Grusad hamnplan med kantbalk av betong, Söderhamnen under 1900-talets första hälft.
Foto: Palmqvist, Bo / Sjöhistoriska museet
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Söderhamnen 1951 framför hotellet. Trappa ner till vattnet för landstigning. Kajplanet sträcker sig från kajkanten
ändra fram till fasad. Foto: Okänd fotograf 1951 / Sjöhistoriska museet

Söderhamnen, troligtvis 1913-1926, framför hotellet. En brygga syns längs
kajen, samt den tydliga trädraden i bakgrunden. Foto: Okänd fotograf /
Sjöhistoriska museet

Vy från Österhamnen söderut mot Söderhamnen. Öppen kaj med ett generöst
gångstråk längs vattnet. Foto: Arne Sundström / Sjöhistoriska museet

Söderhamnen 19xx. En brygga ligger intill kajen. Relativt nyplanterade träd står på rad
längs kajen. Foto: Vaxholms stad

Västerhamnen innan utbyggnad av småbåtshamn och pir. Foto: Vaxholms stad
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Åtgärdsplan

21

Övergripande åtgärder

Det finns flera aspekter som föreslås åtgärdas som
omfattar flera, eller alla, delområden och etapper.

Ljusterö

En belysningsplan bör upprättas för hela arbetsområden,
för att åstadkomma en helhetslösning med ett
sammanhållet förslag för belysningsstolpar och höjder,
material, armaturer och kulörer. En bra ljussättning
hjälper till att hålla ihop kajens utformning och
en genomtänkt belysningslösning är viktig för att
skapa trygghet. Planen föreslås kompletteras med
effektbelysning som lyfter och poängterar delar som
önskas lyftas fram för att förstärka upplevelsen. T ex kan
träd, bänkar, fasader och konst effektbelysas.

Resarö
Borgesundslandet

Vaxholm

Rindö

Tynningö
Lidingö

Stockholm

Ett sammanhållande och genomgående markbeläggning,
är en viktig åtgärd för att få en miljö som är enhetlig
och hänger ihop längs med hela kajens sträckning.
Markbeläggningen föreslås vara av naturmaterial,
förslagsvis svensk granitsten, som åldras vackert, är
slitstarkt och hållbart. Granit är också ett material som
använts i gatstensbeläggning på gator i Vaxholm, och
är samstämmigt med kulturmiljön. En blandning av
gatsten och släta granithällar i ytor för gående, särskilt för
personer med fysiska funktionsvariationer, är att föredra.

Strömkajen
Värmdö

Slussen

Ingarö

Även möblering och utrustning är sammanhållande
element som förstärker stadsmiljöns identitet och
skapar atmosfär. En möbelfamilj där varianter av den
kan förekomma på de olika platserna längs med kajen
föreslås. På så sätt hålls möbleringen ihop, men variation
skapas. Där så är lämpligt föreslås att möbler och
utrustning återanvänds, se vidare åtgärdsförslag nedan.
Kajmiljön är till stora delar en hårdgjord miljö med
begränsad möjlighet att tillföra grönska. Många befintliga
träd är i mindre gott skick. Träd som föreslås utgå ersätts
med nya, buskar och häckar som blockerar utsikten
undviks och nya träd planteras i lägen där siktlinjer inte
bryts eller barriärer skapas. Den biologisk mångfalden,
spridningskorridorer och planteringar som lockar fjärilar
kan stärkas av perenna planteringar eller temporära
sommarblomsarrangemang. Blommor var även något
som lyftes fram i barndialogen.

Återkommande och viktiga synpunkter inkomna
från dialogarbete med företag och verksamheter
handlar bl a om att levandegöra hamnen med en
attraktiv kajpromenad för att skapa liv och rörelse,
men även vistelse och handel i hela hamnen för både
lokalbefolkning och turister prioriteras. Havsutsikten
bör värnas och orienteringen underlättas med bättre
skyltning. Ett nytt skyltprogram för hela området är ett
förslag. Robustare och vackrare markbeläggning i form
av gatsten efterfrågas, som samstämmer bättre med
kulturmiljön och som är hållbar och blir vackrare över tid.
Synpunkter och idéer framkomna i en dialog med
en barngrupp är beskrivna i de olika delarna i
åtgärdsplanen. Dessa och andra mer detaljerade
förslag kommer att arbetas in och konkretiseras i
programförslaget.
En viktig aspekt är hur Vaxholms kajer hänger ihop med
kajerna som båtarna angör i Stockholm; Slussen och
Strömkajen. Passagerare mellan Stockholm och Vaxholm
stiger på och av på olika kajer som bör höra ihop på
något sätt. Det kan handla om hamnspecifik utrustning
kopplat till Vaxholmsbåtarna, eller andra gestaltande
element. Detta utreds vidare i programförslaget.

Österhamnen

Söderhamnen
Västerhamnen

Vaxholms kajer i relation till Waxholmsbolagets hamnar i Stockholms innerstad
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Österhamnen

I denna del av det centrala kajområdet är
besöksnäringen lägre än i övriga kajdelar.
Besöksintensiteten är därmed lägre, och idag nyttjas
kajen mest till fartygstrafik, charter- och taxibåtar. Här
saknas någon form av målpunkt som skulle kunna
förlänga turiststråket längs med kajen.

1.

1.
Denna del föreslås förstärkas med en aktivitetshub
kunna tillföras, som skulle skapa en ännu tydligare
målpunkt på kajen för besökare på land. Exempelvis ett
kallbadhus, en badbrygga, en kajak- eller cykeluthyrning,
kopplat till litet café, eller ett flytande spa? En funktion
som kan locka besökare och boende samt bidra till att
förlänga besökssäsongen.

2.

3.

4.
Få tar sig runt hörnet från Söderhamnen där kajen
viker av mot Österhamnen. Här smalnar kajen av och
tillsammans med sophus och teknikhuset skapas en
flaskhals. Dessa byggnader är ett visuellt hinder och stör
havsutsikten samt ger ett skräpigt intryck enligt dialog
med företagen. I Åtgärdsplanen föreslås att sophuset
rivs och ersätts på annan plats alternativt anläggs en
sopkasun under mark, vilket även föreslås i dialogen med
företag och verksamheter.
I denna del är nivåskillnaden mellan gata och kaj mindre,
och föreslås därför länkas samman med en trappning
som underlättar för gångtrafikanter att röra sig fritt
mellan ytorna. Idag korsas gräsremsan mellan gata och
kaj av smitvägar.

2.
Parkeringen behöver stadgas upp och p-rutor markeras
tydligt. Detaljer som p- räcke bör bytas för bättre
samstämmighet i miljön.

3.
4.

Utveckla kontakten mellan gata och kaj i Lotsgatans
förlängning, förslagsvis med en bredare trappa i slänten
och en trappa som leder vidare från kajen ner till
vattnet. Historiskt har kajen trappats mot vattnet i detta
läge. Förslaget har rekreativa fördelar, men skulle även
underlätta på- och avstigning för taxibåtars kunder.

Österhamnen

Söderhamnen
Projektområde

Västerhamnen
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Söderhamnen

5.
Denna väderutsatta plats med en fantastisk 270 - graders
vy mot skärgården och Vaxön med kastellet har stor
potential att bli en nod, en mindre mötesplats och
fokuspunkt på kajen. Idag upplevs platsen som plottrig
och stökig med varierad möblering och utrustning.
Generösa möbler att sitta och ligga i en solig och varm
dag skulle förstärka plasten och en kikare kan placeras
där Söderhamnen möter österhamnen.

8.

6.
7.
6.
5.

Nivåskillnaden tas upp genom en trappning, med
generösa avsatser. En större öppen och flexibel yta formas
som kan nyttjas till olika händelser och aktiviteter. Tak för
cykelparkering och väderskydd när man väntar på båten
föreslås i denna del. Detta efterfrågas även i dialogen med
företag och verksamheter.

9.

Projektområde

Söderhamnen har ett fantastiskt läge, som kan utnyttjas
ännu bättre. Den centrala funktionen och upplevelsen
är Vaxholmsbåtarna, som ska stå i centrum här, vars
varumärke är en del av Vaxholms identitet.
Gatan föreslås ombildas till ett gångfartsområde
för att prioritera fotgängare i området. Även
cykeltrafiken föreslås stärkas med fler väderskyddade
cykelparkeringar.

Platsen mellan Stadshotellet och kajen förslås länkas ihop
så att hela miljön uppfattas som ett torg där man kan röra
sig fritt mellan kaj och gata med fri utsikt över vattnet.
Hotellet fungerar i samverkan med Kastellet som en port
till skärgården, och skulle med denna åtgärd synliggöras
och stärkas visuellt.

De flesta befintliga träd har överlag dålig vitalitetoch
därmed ett lågt bevarandevärde. Många av träden
föreslås därför bytas ut mot nya med bättre
förutsättningar att utvecklas tillfredsställande. Den
blockerande häcken som stör havsutsikten föreslås tas
bort.

7.

Förslagsvis utformas kajområdet från fasad till vattnet
som ett gemensamt torg, där gränser mellan gata och kaj
suddas ut. Nya träd planteras i grupper som inte bildar
visuella barriärer utan placeras med stora mellanrum där
siktlinjer mellan trädgrupperna bildas.

Detta är den mest centrala delen på kajen och den största
sammanhängande ytan. Detta ger möjligheten att skapa
ett Hamntorg med en attraktiv och flexibel utformning, där
den offentliga prägeln föreslås stärkas. Sjömacken bidrar
till den skärgårdsmiljö som är en del av Vaxholms identitet
och genererar ett rikt och varierat båtliv vilket är positivt.
Samtidigt är det en farlig verksamhet som ligger mitt i
stadskärnan. Om möjligt föreslås denna flyttas till annat
läge.

Idag är många flyttbara parksoffor utplacerade inom
detta område. Förslagsvis kan de även i framtiden nyttjas
som komplement till fast möblering sommartid, och för
tillfälliga evenemang i staden. De skulle kunna målas i en
färggrann kulör som signalerade sommar och högsäsong
i Vaxholm. Även hamnpollarna föreslås målas om i den
befintliga gula kulören och återanvändas på kajen.

Hamntorget föreslås istället kompletteras med en
rekreativ brygganläggning, en sol- och vistelsebrygga
som lockar besökare till kajen. På torget föreslås en
fontänanläggning som lockar både barn och vuxna
sommartid. Vattnet kommer direkt ur marken, och
fungerar som lek för barnen och har visuell attraktivitet
för alla åldrar och målgrupper. I analys av området ser vi

att barnen är en underprioriterad grupp i stadskärnan
och i dialogen med barnen fanns en önskan om lek. Detta
skulle kunna vara ett förslag som lockar olika åldrar och
målgrupper. Det är en flexibel lösning som kan stängas
av vid behov och då blir torgytan tillgänglig för andra
aktiviteter och evenemang. Juletid finns plats för en stor
julgran, vilket barnen önskar sig i dialogen. Här skulle
kunna skapas plats för evenemang, större marknader och
torg- och grönsakshandel av mer tillfällig karaktär som ett
komplement till den fasta torghandeln. Detta återkommer
även i dialogen med företag och verksamheter.
Väderskyddad cykelparkering placeras i denna del.

8.
Denna fina lilla plats ligger i en skyddad hörna.
Betongmarkbeläggningen är gammal och sliten, och den
ojämna ytan bör justeras för bättre tillgänglighet och
plana ytor för servering och andra funktioner direkt på
marken. Hästkastanjerna föreslås eventuellt glesas ut
för att släppa in mer ljus och luft på torget. Idag bedrivs
torghandel här, som då skulle kunna utökas.

9.
Längst i söder där kajen viker av mot Västerhamnen
bildas ännu en liten plats som kan förstärkas med
sittmöjligheter.

Österhamnen

Söderhamnen
Västerhamnen
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Västerhamnen

I gästhamnen gör många tillfälliga stopp inför seglatser
ut i skärgården. Förslaget är att samla båttrafik och
funktioner med många små stopp här, samt större båtar.

10.
Gångstråket längs med vattnet består huvudsakligen
av ett trädäck. Närmast gatan som ligger något högre än
gångstråket föreslås att en låg mur placeras som skyddar
och breddar den smala gångbanan något. i bakdelen
placeras sittmöbler och ytan beläggs med natursten lika
utformningen på de bredare kajpartierna för att knyta
ihop kajen i sin hela utsträckning.

10.
11.

En av de befintliga parkbänkarna är den numera
kända Kärleksbänken, där ett par möttes och gifte sig.
Parksoffan ska givetvis få en plats i området även í
framtiden.

11.
12.

13.

Parken bibehålls som grönskande oas, men öppnas
upp något mot vattnet. Parken skulle kunna förstärkas
som målpunkt med t ex lek. I dialogen framkom gungor,
klätterställning, rutschkana som önskemål, även statyer
och skulpturer nämns. Här skulle det kunna vara en
lekskulptur, t ex. Barnen är en underprioriterad grupp i
området och denna plats skulle kunna bidra till att stärka
aktiveter och upplevelser riktade till barn. Dessutom ett
uppskattat inslag för båtsemestrande barnfamiljer som
gästar hamnen. Parkens skydd mot gatan bör då stärkas
ytterligare.

12.
Verksamheten i bodarna skärmar av mot färjeläget. Detta
kan utvecklas ytterligare, både som skärm och innehåll,
med t ex större restaurang och mer service, samt marina
verksamheter.

13.
Piren bör kompletteras med fler aktiviteter,
verksamheter och funktioner för att bli ett tydligt mål
på kajpromenaden. På själva piren, eller som flytbryggor
kopplade till den. Idag ligger en bar som sista utpost på
piren, den skulle kunna kompletteras med, möblering
men även ett café eller dyl samt eventuellt lek eller
lekfullt inslag. Den ruffa betongytan skulle kunna målas
som en slinga som lockar och vägleder promenaden ut
på piren. Även denna enkla åtgärd skulle kunna locka
barnens intresse, och att miljön skulle vara mer färgrik
togs upp i dialogen. Detta skulle kunna vara en plats för
det.
Här ligger tidvis större båtar till idag, och dessa skulle
fortsatt få plats mot pirens utsida.

Österhamnen

Projektområde

Söderhamnen
Västerhamnen
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Koncept
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ETT GEMENSAMT GOLV
För att knyta ihop hela kajområdet och skapa
kontinuitet och identitet hålls markmaterialen
samman längs hela området. Tillgängliga,
långsträckta stråk av naturstenshällar ger
riktning och sväller ut i platsbildningar på
utvalda platser.

EN SERIE AV HÄNDELSER
Platser som bjuder in till lek, vila, rekreation
och häng längs kajstråket lockar folk och håller intresset vid liv längs med hela stråket.

EN SAMMANLÄNKAD KAJ

STÄRKTA GRÖNA KOPPLINGAR
Nya träd planteras längs kajen som stärker
den gröna kopplingen och de ekologiska spridningsvägarna.

ÖKAD VATTENKONTAKT
Kvaliterna med att ha direktkontakt med havet förstärks längs kajen. Nya bryggor på en
lägre nivå ger möjligheter att doppa fötterna
eller hyra en kajak. Kikare och vattenspel uppe
på kajen förstärker kopplingen.

27

Förslag

28

Två olika förslag
Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att
säkerställa kajens funktion; ett BAS-förslag.
Vaxholms stad har också ansökt om statlig medfinansiering för att rusta kajen, förbättra dess funktion som
replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Besked om
eventuellt bidrag kommer från Trafikverket vid midsommar 2021.
Om Vaxholms stad får fullt beviljat statligt stöd är det
möjligt att göra en större renovering av kajområdet och
intilliggande områden; ett MAX-förslag. Båda förslagen
redovisas i denna programhandling

BAS-förslaget: Övergripande plan för att säkra kajens funktion
•

Säkerställa kajens tekniska funktion

•

Ny markbeläggning där markarbeten har utförts

•

Nya buskar/planteringar

•

Brygga vid Österhamnen och trappa vid Lotsgatan

MAX-förslaget: Replipunkt Vaxholm - Övergripande plan för hela kajområdet inklusive intilliggande områden
•

Skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten

•

Säkerställa kajens funktion och rusta intilliggande områden

•

Ny markbeläggning inom MAX-området

•

Nya träd/buskar/planteringar

•

Nya ledningsstråk

•

Lekskulpturer och vattenspel

•

Nya sittmöbler

•

Nya belysningsarmaturer

•

Brygga vid Österhamnen och trappa vid Lotsgatan

•

Bryggpromenad vid Västerhamnen
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BAS-förslag
Övergripande plan för att säkra kajens
funktion

3.
1.

2.

•

Säkerställa kajens tekniska funktion

•

Ny markbeläggning där markarbeten har
utförts

•

Nya buskar/planteringar

•

Nya träd/buskar/planteringar

•

Brygga vid Österhamnen och trappa vid
Lotsgatan

Österhamnen

4.

Söderhamnen

Västerhamnen
Markmaterial:

1.

4.
2.

3.

1. Bas av smågatsten
2. Tillgängliga stråk och platser av naturstenshällar
3. Platsbildningar / ”mattor” samt bryggor av trä
4. Trappsteg av granit tar upp höjdskillnader

Områdesgräns för BAS-förslag
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Perspektivbild Söderhamnen
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MAX-förslag
Replipunkt Vaxholm - Övergripande plan
för hela kajområdet inklusive intilliggande
områden

3.
1.

2.

Österhamnen

•

Skapa en god resenärsmiljö och goda
förutsättningar för kollektivtrafiken på
land och vatten

•

Säkerställa kajens funktion och rusta
intilliggande områden

•

Ny markbeläggning inom MAX-området

•

Nya träd/buskar/planteringar

•

Nya ledningsstråk

•

Lekskulpturer och vattenspel

•

Nya sittmöbler

•

Nya belysningsarmaturer

•

Brygga vid Österhamnen och trappa vid
Lotsgatan

•

Bryggpromenad vid Västerhamnen

4.

Söderhamnen

Västerhamnen
Markmaterial:

1.

4.
2.

3.

1. Bas av smågatsten
2. Tillgängliga stråk och platser av naturstenshällar
3. Platsbildningar / ”mattor” samt bryggor av trä
4. Trappsteg av granit tar upp höjdskillnader

Områdesgräns för MAX-förslag
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Österhamnen

1.

1.

Möjlig plats för kajakuthyrning eller annan aktivitetshub i anslutning till befintlig
båtmack. Ny brygga med kajakramp och sittmöjligheter med vattenkontakt.

2.

Parkeringsplatser behålls, men organiseras mot en låg mur av träinklädd
betong eller natursten. Yta markeras i smågatstensbeläggningen.

A

2.
3.
n
Stra

A

tan
dga

4.

5.

B

Lots

gata

Referensbild träbeklädd betongmur.
Foto Anders Thessing

3.

B

Referensbild granitmur

Platsbildning på kajen med ett golv av trä. Plats för soffor,
grönska, solstolar och lekskulptur. Se även sektion B.

6.

n

8.

Referensbild lekskulptur.
Foto Robin Hayes

7.

4.

Befintliga hamnpollare av järn
behålls och renoveras.

5.

Ny gångbana på vattensidan av
Strandgatan. Perenner och nya
träd planteras i slänten.

11.
9.
10.

Referensbild solmöbler

En mur av träinklädd betong eller
natursten tar upp höjdskillnad
mot slänten.
Referensbilder perennplantering

33

Österhamnen
6.

Ny trappa från Strandgatan ner till kajen och vidare mot
vattnet till en brygga. Se även sektion A.

1.
A

2.
3.
n
Stra

A

tan
dga

4.

5.

B

Lots

gata

Referensbild trappa ner till vattnet. Foto Anders Karlen

B

6.

n

8.

Koppling mellan Lotsgatan och vattnet /
kastellet förstärks

7.

Linfärja.

8.

Befintligt pumphus.

9.

Trappsteg tar upp höjdskillnad.

10.

Nya träd i hårdgjord yta.

11.

Långbänkar/-soffor längs med kajen. Träsitsar knyter
an till det marina materialet i bryggor och i mark,
samt till Vaxholms träarkitektur.

7.
11.

9.
10.
Referensbild långbänk /-soffa. Foto Robin Hayes
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Slänt med blommande
perenner och träd i
grupper
Ny gångbana på
vattensidan av
Strandgatan

Brygga för ökad
vattenkontakt
Sektion B-B genom trappor och brygga i Österhamnen

Parkering bibehålls men
ordnas mot en mur

Platsbildning på kajen
med plantering, träd och
sittplatser

Sektion A-A genom platsbildning i Österhamnen
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26.

25.

27.
28.

22.
23.

C

21.

20.
14

24.

12.

15.

29.

13.

17.
18.

19.

30.
16.
31.

32.
C

D

D

33.

Söderhamnen
12.

Angöringsplats avlastning till båttrafiken samt
angöring tömningsfordon för underjordisk sopkassun.

13.

Underjordisk sopkassun.

14.

Gångfartsområde utan kantstenar.

15.

Parkeringsplatser behålls. Yta markeras i
smågatstensbeläggningen.

16.

Sista utposten - utsiktspunkt med
kikare mot fjärden.

Referensbild publik kikare
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17.

Sitt-trappa av trä tar upp höjdskillnad. Kajplan kan användas som
temporär scen, där sittgradäng kan användas som läktare. Tre
planteringsytor med samlade grupper av träd lämnar fri sikt ut
mot havet från hotellet.

Referensbild sittrappa av trä

Referensbild träyta med planterings-öar

Vaxholms Hotell

Grupper av träd
och plantering

Utesevering i anslutning till
hotellet, glasskiosken mm

Gångfartsområde
Parkering

Sittgradäng
av trä tar
upp höjdskillnad

Påstigningsplats
Vaxholmsbåt

Sektion C-C genom kajtorg, Söderhamnen
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Perspektivbild Söderhamnen
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26.

25.

27.
28.

22.
23.

C

21.

20.
14

24.

12.

15.

29.

13.

17.
18.

19.

30.
16.
31.

32.
C

D

D

33.

Söderhamnen
18.

Kajspecifik belysning och möblering med inte-		
grerade tekniska funktioner till Vaxholmsbåtarna.

19.

Väderskyddad väntplats / skärmtak.

20.

Väderskyddad cykelparkering.

21.

Angöringsplats behålls.

22.

Parkeringsplatser samlas och organiseras mot en låg
mur av träinklädd betong eller natursten. Yta markeras i
smågatstensbeläggningen.

23.

Cykelparkering..

Referensbild kajspecifik möblering
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26.

25.

27.
28.

22.
23.

C

21.

20.
14

24.

12.

15.

29.

13.

17.
18.

19.

30.
16.
31.

32.
C

D

D

33.

Söderhamnen
24.

Kajtorg med sittplatser och träd i hårdgjord
yta. Plats för uteservering i anslutning till
restaurang. Lekfullt vattenspel som kan
stängas av när torgytan behöver användas
till annat.

Referensbilder vattenspel
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26.

25.

27.
28.

22.
23.

C

21.

20.
14

24.

12.

15.

29.

13.

17.
18.

19.

30.
16.
31.

32.
C

D

D

33.

Söderhamnen
25.

Gångfartsområde utan kantstenar.

30.

Befintlig busshållplats.

26.

Parkeringsplatser organiseras mot en låg mur av
träinklädd betong eller natursten. Yta markeras i
smågatstensbeläggningen.

31.

Trappsteg tar upp höjdskillnad. Tre planteringsöar
med trädgrupper.

27.

Plats för uteservering samt marknadsstånd på torg.

32.

Nedsänkt bryggpromenad för ökad vattenkontakt, nås
tillgängligt via ramp samt trappor / sittgradänger.

28.

Två befintliga hästkastanjer behålls på torget, två tas
ner för att få in mer ljus på torget.

33.

Platsbildning med utblick över vattnet, med plats
för solstolar och lekskulptur.

29.

Väderskyddad cykelparkering.
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26.

25.

27.
28.

22.
23.

C

21.

20.
14

24.

12.

15.

29.

13.

17.
18.

19.

30.
16.
31.

32.
C

D

D

33.
Nya träd och
planterings”öar”

Busshållplats
Nedsänkt bryggpromenad
med gradängsteg

Sektion D-D genom busshållplatsen, Söderhamnen

Trappsteg tar
upp höjdskillnad
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Västerhamnen
Ny mur av träinklädd betong eller natursten tar
upp höjdskillnad och ersätter räcke och slänt längs
gatan.

35.

Nedsänkt bryggpromenad för ökad vattenkontakt,
nås tillgängligt via ramp och trappor.

36.

Bänkar och träd placeras mot muren längs
gångstråket.

37.

Trappa ner till brygga.

E

34.

37.

36.
34.

35.
E

38.

39.

Nya träd på på några
platser längs kajen

Ny mur markerar
gräns mellan bussgata
och kajpromenad

Ny nedsänkt bryggpromenad för ökad
vattenkontakt

Sektion E-E genom Västerhamnen
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Västerhamnen
E

38.

37.

Häckomgärdad park med sittplatser, träd,
perennplanteringar, gräsyta och lekskulptur. Plats
för en ny kärleksbänk.

36.
34.

35.
E

38.

Referensbild lekskulptur. Foto Robin Hayes

39.

Referensbild perennplantering

39.

Ramp mellan kaj och den nedre brygg-nivån.
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Belysningsförslag
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Belysningen av Vaxholms kajer blir funktionsorienterad
utifrån kajens olika rumsligheter i fråga om skala
och användningsområde. Belysningen skall också
underordnas stadens kulturhistoriska arv, med karaktär
av låg pittoresk bebyggelse i bruten kvartersstruktur i
skärgårdsmiljö.

1.

Österhamnen

2.

Den sammanhängande belysningen placeras mellan
körytan och GC-vägen som är parallellt dragen med
vattenlinjen och kajen. Belysningen utgörs av en
högre stolpe med dubbla armar som kan ge de båda
trafikslagen en kvalitativ och orienterande ljussättning.
Armaturerna skall vara avbländade och ha en tydlig
ljusdistribution så att ljusmiljön upplevs avbländad.
De olika platsbildningarna och torgen längs med
kajstråket ljussätts med spotlights på smala stolpar
som ger ett kontrastrikt ljus och som riktas ned mot
platsernas olika möblemang och vistelseytor.
Vegetationsöar med träd och perennplanteringar
ljussätts med avbländade ”uplights” som framhäver
trädens stam, grenverk och lövmassa. Uplights placeras
i förhöjda rör för att minimera bländningsrisk och för att
skapa mekaniska skydd.
Nedre bryggdäcket i Västerhamnen ljussätts, om möjligt,
med integrerade armaturer i kajkanten för att skapa ett
lågt stämningsfullt ljus som kan orientera flanörer längs
vattenkanten.

Söderhamnen
4.

Västerhamnen

3.

All belysning från stolpar föreslås vara varmvit (3000K)
medan lägre belysning i vegetation, trappor och längs
bryggdäck föreslås vara något varmare (2700K) vilket
ger en mer stämningsskapande upplevelse.

5.

A.

B.

C.

D.

Illustration: Black Ljusdesign
Stolpuppställning:
A. Kajspecifika armaturer vid avgångsplatser Vaxholmsbåtar
B. Stolpar med dubbel- eller enkelriktad armatur längs gator
C & D. Master med strålkastare på platsbildningar
Belysningsplan för hela området. Illustration: Black ljusdesign
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Belysningsprinciper
1.

1.

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg respektive
trafikerad väg. Integrerad belysning i planteringskärl samt uppljus i
planteringar.

2.

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg
respektive trafikerad väg.
Referensbilder

Illustration: Black ljusdesign

2.

Bildkälla: Neri

Illustration: Black ljusdesign

3.

3.

Oxford street, London
Bildkälla: Selux

Gaturmatur med endast en arm vid trafikerad väg där gångväg saknas.
Integrerad belysning i planteringskärl samt uppljus i planteringar. Mast
med spotlights vid platsbildningar. Kajspecifika armaturer längs med
avgångsplatser för Vaxholmsbåtar.
Referensbilder

Illustration: Black ljusdesign

Spotlights på mast. Blå parken, Upplands Väsby.
Foto Black ljusdesign

Thuleparken, Gnesta.
Foto Black ljusdesign
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Belysningsprinciper
4.

4.

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg respektive
trafikerad väg. Integrerad belysning i planteringskärl samt uppljus i
planteringar. Infälld belysning i kajmuren längs med trädäck.

5.

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg respektive
trafikerad väg. Infälld belysning i kajmuren längs med trädäck.
Referensbilder

Illustration: Black ljusdesign

5.

Murbelysning. Rinkebyterrassen,
Rinkeby, Stockholm. Foto Black ljusdesign

Vegetationsbelysning Brunkebergstorg,
Stockholm. Foto Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign

Belysning planteringskärl
Bildkälla: Christian Phillips.
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Dialogernas påverkan
på förslaget i programhandlingen (Bilaga A)
Dialogarbete har genomförts med företagare och
verksamheter i området samt med en barngrupp på
en förskola. Denna bilaga redovisar de synpunkter och
önskemål som uppkommit i genomförda dialoger, som
sedan arbetats in i programhandlingen. Förslag och
lösningar kommer att detaljeras och konkretiseras i
kommande projektering.

En annan generell synpunkt som återkommer är att
havsutsikten bör värnas. Grönska efterfrågas i båda
dialogerna, men som inte stör utsikten. I förslaget har de
befintliga träd som är i dåligt skick och de som inte kan
stå kvar beroende på den nya kajsponten ersatts med nya
träd. Nya träd föreslås i grupper som inte skapar en barriär
och skymmer sikten i viktiga lägen.

Förslaget: Här smalnar kajen av och tillsammans med
sophus och elcentral skapas en flaskhals. Dessa byggnader
är ett visuellt hinder och stör havsutsikten samt ger ett
skräpigt intryck enligt dialog med företagen. I förslaget
är sophuset rivet och ersätts på annan plats alternativt
anläggs sophanteringen under mark, vilket även föreslås i
dialogen med företag och verksamheter.

Bland återkommande synpunkter i dialogen med företag
och verksamheter är att orienteringen bör underlättas
med bättre skyltning. Ett skyltprogram har dock inte ingått
i detta uppdrag.

Blomplanteringar på kajen är uppskattat i båda dialogerna.
Det är ett viktigt inslag både med stora upplevelsevärden
med också för den biologisk mångfalden. Planteringar som
lockar fjärilar kan stärkas av perenna planteringar och
temporära sommarblomsarrangemang.

• Lek i stadsmiljön generellt kom upp i båda dialogerna.
Förslaget: Där kajen breder ut sig skapas små platser där
aktiveter och upplevelser riktade till barn föreslås.

I detta uppdrag har inte ingått att studera och ta ställning
till hamn- och båttrafiklösningar, sjömackar, linfärja eller
alternativa kollektivtrafiklösningar. I dialogen råder olika
åsikter om placering av busshållplatsernas läge. I förslaget
är antal parkeringsplatser oförändrade. I denna fråga visar
dialogsvaren att många olika åsikter råder, både minska
och bevara/ öka föreslås.

Övergripande frågeställningar
Övergripande och viktiga synpunkter inkomna från
dialogarbete med företag och verksamheter handlar
bl a om att levandegöra hamnen med en attraktiv
kajpromenad, men även vistelse och handel i hela hamnen
för både lokalbefolkning och besökare önskas. För att
det ska fungera krävs tillräckliga ytor, och att människor
ska vilja stanna kvar och strosa runt. Målsättning med
förslaget är att skapa en sammanhängande kajmiljö som
ökar möjligheten till vistelse med ett promenadstråk som
lockar att röra sig utmed. En del i arbetet är att förstärka
Österhamnen och Västerhamnens attraktionskraft med
målet att förstärka hela kajmiljöns identitet och att skapa
atmosfär.
Robustare och vackrare markbeläggning i form av
stenhällar, gatsten (benämnd kullersten) önskas i båda
dialogerna. En av de bärande delarna i förslaget är den
sammanhängande granitbeläggningen som skapar
en helhetsmiljö bestående av tillgängliga hällar och
smågatsten, som samstämmer fint kulturmiljön och som
är hållbar och vacker över tid.

Bristen på lekmiljöer för barn togs upp i båda dialogerna. I
analys av området ser vi att barnen är en underprioriterad
grupp i stadskärnan. Inslag som lockar till lek på flera
platser längs med kajpromenaden föreslås.
I barndialogen föreslås mer färg generellt, till exempel
roligare kulör på soffor och bänkar, gärna gult och blått =
Vaxholms färger. I förslaget tas de befintliga hamnpollarna
tillvara och målas gula. Ståldetaljer på till exempel bänkar
föreslås få en kulör som överensstämmer den milda
färgskala som är karaktäristisk på fasader, staket och dylikt
i Vaxholms kulturmiljö. Befintliga flyttbara parksoffor på
kajen tas tillvara och placeras ut sommartid. De föreslås
målas i en färggrann kulör som signalerar sommar och
högsäsong i Vaxholm.
Vacker utrustning i miljön, såsom armaturer och
papperskorgar önskas, som stämmer överens med
stadsbilden. Även önskan om stämningsskapande
belysning lyftes i båda dialogerna. En del i förslagets
ambition att åstadkomma en helhetsmiljö är en
sammanhållande belysningsplan. Det är viktigt för både
upplevelsen av trygghet men även för att skapa stämning
och atmosfär.

Österhamnen
• Attraktivt även vid Österhamnen – ej pumphus, stora
träd som skymmer utsikt.
Få tar sig runt hörnet från Söderhamnen där kajen viker
av mot Österhamnen.

• Inslag av blommor i kajmiljön önskade båda dialogerna.
Förslaget: Den befintliga perennplanteringen i slänten är
ett uppskattat inslag som byggs vidare på i förslaget.
• Terrasser/ trappa/ brygga att sitta på vid vattnet.
Förslaget: en trappa från kajen och ner till vattnet föreslås.

Söderhamnen
• Häcken skymmer utsikten mot vattnet. Förslaget: Den
blockerande häcken som stör havsutsikten föreslås tas
bort. Raden av träd som är i dåligt skick samt skymmer
utsikten, ersätts av träd samlade i grupper.
• Att kunna stå, sitta och vila under ett väderskyddat
tak när man väntar på båten på båten kom upp i båda
dialogerna. Förslaget: Ett skärmtak med parksoffor föreslås
på kajen där väntande har uppsikt över ankommande och
avgående båtar.
• Bibehåll utsikten mot havet, dvs inte fler byggnader på
kajen. Förslaget: Inga nya byggnader, tillkommer, men
däremot ett skärmtak, se föregående punkt. Skärmtaket
föreslås utformas med en transparent och luftig karaktär
för att bibehålla sikten mot vattnet i så stor utsträckning
som möjligt.
• Tillskapa plats för evenemang, mer marknad och
torg- och grönsakshandel av mer tillfällig karaktär som
ett komplement till den fasta torghandeln. Förslaget: i
delen där ytan brer ut sig, föreslås en öppen yta för olika
händelser och aktiviteter. Ett vattenspel som kan stängas
av när ytan används till andra evenemang förslås.

Gatan i denna del är omlagd till gångfartsgata med
gatstensbeläggning där trafiken kör på fotgängarnas
villkor.
• Läktare vid kajen för att chilla, titta på folk – skapa
naturlig mötesplats. Förslaget: En bryggpromenad
nedanför kajen närmre vattnet föreslås där man
kan hänga. Nedanför hotellet föreslås dessutom en
gradängtrappa av trä som erbjuder informella sitt- och
hängmöjligheter i solläge.
• Tak för cykelparkering. Förslaget: Två tak för cyklar
placeras i Söderhamnen.
• I dialogen med barnen fanns en önskan om lek när man
väntar på båten och idéer om att förstärka upplevelse av
vatten. Förslaget: På torget föreslås en fontänanläggning
sommartid. Vattnet talar till alla sinnen, porlar och svalkar
och har visuell dragningskraft. Vattnet kommer direkt ur
marken och lockar till lek för barnen. En attraktion för alla
åldrar och målgrupper.
• En stor julgran önskas i barndialogen. Förslaget: här finns
plats för julgran i juletid.
Västerhamnen
• Om bil och buss är kvar bör i så fall kajen breddas från
gästhamnen mot stan – trångt och farligt idag. Förslaget:
här breddas promenadstråket längs med vattnet något
samt kompletteras med en lägre byggpromenad.
• Boardwalk önskas. Förslaget: Hela promenadstråket
förstärks med en gemensam helhetsutformning och
granitbeläggning. Stråket förstärks i förslaget med en
bryggpromenad nedanför kajen närmre vattnet.
• I barndialogen uppkom fiske som önskan. Förslaget: Den
föreslagna lägre bryggan kan vara en lämplig plats för den
aktiviteten.
• I dialogen med barnen framkom gungor, klätterställning,
rutschkana som önskemål, även statyer och skulpturer
nämns. Förslaget: Parken förstärks som målpunkt med lek,
till exempel gungor eller lekskulptur.

• Lågfartsområde med kullersten. Låt det bilfria
hamngatestråket fortsätta förbi rondellen Förslaget:
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