Kallelse/föredragningslista
2021-08-25
1 av 2

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Kommunstyrelsens planeringsutskotts sammanträde 2021-08-25
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Vid förhinder:
Information:

Storskär/Norrskär, kl. 08:30
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning

Föredragande

1A

Justering och fastställande och föredragningslista

Ordföranden

2A

Yttrande över förslag till Stockholms läns skogsstrategi

Isabelle Eriksson

3B

Projektets ekonomiska och geografiska ramar Vaxholms
kajer

Robert Klingvall

4B

Direktdelegation i samband med projektering av särskilt
boende på Norrberget

Tom Thorell

5A

Yttrande samrådsförslag översiktsplan för Värmdö
kommun

Matilda Karlström

6A

Yttrande över samråd för Danderyds översiktsplan

Matilda Karlström

7A

Utredning av klimatrelaterade risker för skador på
bebyggelse

Matilda Karlström

8A

Yttrande över Kollektivtrafikplan 2050

Kristina Henschen

9A

Yttrande över remiss Riktlinjer för Trafikbryggor

Kristina Henschen

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

1

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Kallelse/föredragningslista
2021-08-25
2 av 2

10 A

Yttrande över Sjötrafikutredning del 1 remissversion 2

Kristina Henschen

11 B

Förvaltningen informerar

Susanne Edén

Malin Forsbrand (C)
Ordförande

Anette Lingesund
Sekreterare

2

Tjänsteutlåtande

2021-08-11
Änr KS 2021/121.433
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Isabelle Eriksson
Kommunekolog

Yttrande över förslag till Stockholms läns skogsstrategi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta;
Yttrande över förslag till Stockholms läns skogsstrategi godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunen har tagit del av en remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län gällande förslag till Stockholms
läns skogsstrategi.
Syftet med skogsstrategin är att gemensamt underlätta för samverkan och ökad kunskap i länets
skogliga frågor. Strategin ska utgöra ett stödjande dokument för de aktörer som vill verka för det
övergripande målet om en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus
och skogar som är tillgängliga för alla. Strategin ger utgångspunkter och mål för utvecklingen i länet med
koppling till skogen och skogssektorn. Utpekade strategiska insatsområden med regionala mål är:





Hållbart skogsbruk med målet att skogsbruket i Stockholms län bidrar till växande och
lönsamma företag som levererar ökad klimatnytta och ett variationsrikt skogslandskap för
skogens ekosystemtjänster.
Värdeskapande besök i skogen där upplevelser i skogen bidrar till besöksnäring, kunskap om
skog och skogsbruk samt utveckling på landsbygden. Den tätortsnära skogen är en särskilt
värdefull resurs som är tillgänglig för länets invånare.
Stockholm som marknad erbjuder innovativa och hållbara varor och tjänster samt en attraktiv
arbetsmarknad baserat på skogens värden.
Skogen i samhällsplaneringen där skogens värden och funktioner tillvara i samhällsplaneringen
genom en konstruktiv och inkluderande dialog.

Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig kring utgångspunkter och mål för utvecklingen i
länet med koppling till skogen och skogssektorn. Ambitionen är att den regionala skogsstrategin
tillsammans med handlingsplanerna ska utgöra en plattform för det gemensamma arbetet med ökad
kunskap i fokus, inbjuda till dialog och visa på möjligheter och förändringsbehov. Länsstyrelsen
välkomnar synpunkter på alla delar av förslaget till regional skogsstrategi, och särskilt på de strategiska
insatsområdena med mål.
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Bedömning
Kommunen är positiv till skogsstrategin och bedömer att utpekade strategiska insatsområden i grunden
är bra och fångar till stora delar länets behov. Strategin pekar tydligt ut övergripande och regionala mål.
Klimatförändring och klimatpåverkan är områden med koppling till skogsstrategin som behöver lyftas
tidigare i dokumentet under möjligheter och utmaningar. Samtidigt behöver värdet av biologisk
mångfald och nyttorna beskrivas tydligare som en förutsättning för hållbart nyttjande, värdeskapande
besök i skogen, hållbara varor och tjänster.
Förhoppningen är att skogsstrategin tillsammans med handlingsplanerna ska vara ett stöd och
vägledande för kommunens arbete med att bidra till att uppnå visionen om skogen som mötesplats.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-08-11
Yttrande över förslag till Stockholms läns skogsstrategi, 2021-08-11
Remiss av förslag till Stockholms läns skogsstrategi, 2021-06-28
Förslag till Stockholms läns skogsstrategi, ”Med skogen som mötesplats – Dialog och utveckling i
Stockholms län”, 2021-06-28

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Isabelle Eriksson, sbf

För kännedom:

Mikaela Lodén, mikaela.loden@vaxholm.se
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Isabelle Eriksson
Kommunekolog

Yttrande över förslag till Stockholms läns skogsstrategi
Sammanfattning
Vaxholms stad har tagit del av en remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län med förslag till Stockholms
läns skogsstrategi. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig kring utgångspunkter och mål
för utvecklingen i länet med koppling till skogen och skogssektorn.
Kommunen bedömer att utpekade strategiska insatsområden i grunden är bra och att strategin tydligt
pekar ut övergripande och regionala mål. Klimatförändring, klimatpåverkan samt värdet och nyttorna
med biologisk mångfald är områden med koppling till skogsstrategin som behöver lyftas, utmaningar
behöver identifieras. Det är positivt att strategin genom insatsområdet "Värdeskapande besök i skogen"
lyfter de konflikter som kan uppstå mellan olika typer av besök i relation till brukandet av skogen
Skogsstrategin har potential att fungera som stöd i kommunens arbete för att lyfta skogens värden och
förhoppningen är att strategin tillsammans med handlingsplanerna ska vara vägledande för kommunens
arbete med att bidra till att uppnå visionen om skogen som mötesplats.

Bakgrund
Vaxholms stad har fått en remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län med förslag till Stockholms läns
skogsstrategi. Remissvar ska lämnas senast den 30 september 2021. Remissen syftar till att kommunen
ska kunna yttra sig kring utgångspunkter och mål för utvecklingen i länet med koppling till skogen och
skogssektorn. Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av förslaget till regional skogsstrategi,
och särskilt på de strategiska insatsområdena med mål.

Bedömning
Kommunen har tagit del av skogsstrategin och bedömer att utpekade strategiska insatsområden i
grunden är bra och fångar till stora delar länets behov. Strategin pekar tydligt ut övergripande och
regionala mål.
Möjligheter och utmaningar identifieras tidigt i dokumentet och ger ett bra utgångsläge för de
identifierade insatsområdena men klimatförändringar och klimatpåverkan är viktiga områden som inte
lyfts tidigt utan först i samband med beskrivningarna av olika insatsområden. Samtidigt lyfts biologisk
mångfald som en möjlighet och utmaning men inte lika tydligt i insatsområdena.
Klimatförändring och klimatpåverkan lyfts i strategin men fokus ligger främst på klimatnyttan med ett
hållbart skogsbruk. Strategin behöver på ett tydligare sätt identifiera vilka utmaningar som
klimatförändringarna kommer att innebära. Redan idag har vi inom länet fått uppleva konsekvenserna
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av torra somrar och milda vintrar med bl.a. stora skador till följd av skadeinsekter, bränder och stormar.
Hur ska vi i länet hantera dessa förändringar samtidigt som vi strävar efter att nå de regionala målen?
Värdet av biologisk mångfald och nyttorna behöver lyftas fram tydligare i skogsstrategin och inte bara
inom insatsområdena "Hållbart skogsbruk" och "Skogen i samhällsplaneringen". Biologisk mångfald är
en förutsättning för hållbart nyttjande, värdeskapande besök i skogen, hållbara varor och tjänster.
Det är positivt att strategin genom insatsområdet "Värdeskapande besök i skogen" lyfter de konflikter
som kan uppstå mellan olika typer av besök i relation till brukandet av skogen. I Vaxholm är detta ett
särskilt viktigt insatsområde där vi delar uppfattning om att det finns ett stort behov av kunskap om
skog och skogsbruk samt ökad efterlevnad av bl.a. allemansrättens rättigheter och skyldigheter.
Äganderätten måste respekteras samtidigt som allas rätt att vistas i skogen värnas. Det är även bra att
en god samverkan mellan skogsägare och företagare som bedriver naturturism på annans mark lyfts
fram som en viktig grund för en hållbar utveckling på området.
Under insatsområde ”Skogen i samhällsplaneringen” vill kommunen lyfta fram att Vaxholm har en större
andel skyddad natur än Huddinge kommun procentuellt. Ca 51 % av kommunens landareal är skyddad,
med vattnet inräknat är motsvarande nästan 41 % skyddat. Stora delar av den skyddade naturen utgörs
av skog.
Strategin har potential att fungera som stöd i kommunens arbete för att lyfta skogens värden bl.a. i den
fysiska planeringen. Vaxholms stad är ingen stor skogsägare men samtidigt är en stor del av
skogsinnehavet tätortsnära. Förhoppningen är att skogsstrategin tillsammans med handlingsplanerna
ska vara vägledande för kommunens arbete med att bidra till att uppnå visionen om skogen som
mötesplats. En gemensam plattform utgör en bra grund för att fortsätta dialogen med Statens
Fastighetsverk, kommunens största skogsägare, om en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med
hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla.
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Datum

Beteckning

2021-06-28

604-42606-2021

Enligt sändlista

Remiss av förslag till Stockholms läns
skogsstrategi
Härmed skickas förslag till Stockholms läns skogsstrategi, ”Med skogen som
mötesplats – Dialog och utveckling i Stockholms län”, till er för yttrande.
Remissyttrandet ska skickas in digitalt, och behöver komma in till
Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se senast den 30
september 2021. Märk svaret med diarienummer: 604-42606-2021
Frågor om Stockholms läns skogsstrategi kan ställas till Jonatan Fogel
(jonatan.fogel@lansstyrelsen.se) eller Erika Söderström
(erika.soderstrom@lansstyrelsen.se).

Ulrika Lundberg
Landsbygdsdirektör

Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Telefon

Regeringsgatan 66

010-223 10 00
Fax
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Datum

2021-06-28

Beteckning

604-42606-2021

Bakgrund

Strategin för Sveriges nationella skogsprogram beslutades av regeringen i maj
2018. Visionen är Skogen, det gröna guldet, bidrar med jobb och hållbar tillväxt i
hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Programmets
strategi utgår från skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och
bygger på bred dialog, samverkan, engagemang och erfarenhetsutbyte mellan
markägare och andra intressenter i skogens hela värdekedja.
Skogsstrategin för Stockholms län tar avstamp i det nationella skogsprogrammet
och bygger på regionala förutsättningar, intressen och behov. Skogsstrategin är ett
stödjande dokument för de aktörer som vill verka för det övergripande målet om
en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus
och skogar som är tillgängliga för alla.
Strategin ger utgångspunkter och mål för utvecklingen i länet med koppling till
skogen och skogssektorn. Ambitionen är att den regionala skogsstrategin
tillsammans med handlingsplanerna ska utgöra en plattform för det gemensamma
arbetet med ökad kunskap i fokus, inbjuda till dialog och visa på möjligheter och
förändringsbehov.

Instruktion för yttrande

Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av förslaget till regional
skogsstrategi, och särskilt på de strategiska insatsområdena med mål.
Vi ber er att särskilt fokusera på följande frågor:
Fångar de strategiska insatsområdena och målen länets behov?
Kan strategin fungera som stöd i ert arbete?
Saknas det något viktigt perspektiv, och i så fall vad?

8
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Datum

2021-06-28

Sändlista
Botkyrka kommun
Danderyds kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Lidingö stad
Nacka kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Stockholm stad
Sundbybergs stad
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun
Österåkers kommun
Region Stockholm
Skogforsk
Skogsstyrelsen Distrikt Stockholm-Gotland
Statens Fastighetsverk
Svenska kyrkan
Sveriges lantbruksuniversitet
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604-42606-2021

4 (4)
Datum

2021-06-28

Beteckning

604-42606-2021

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
Holmen Skog
LRF Mälardalen
Mellanskog
Naturskyddsföreningen Stockholms län
Skogssällskapet
Skärgårdsstiftelsen
Sveaskog
Svenska turistföreningen – lokalavdelningarna i Stockholms län
Östra Svealands Jordägareförening

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Med skogen som mötesplats
Dialog och utveckling i Stockholms län
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För mer information kontakta
Länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling
Tfn: 010-223 10 00

Foto omslag: Mostphotos
Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-91-7937-100-5
Du hittar rapporten på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Stockholms läns skogsstrategi

SYFTE

Att gemensamt underlätta för samverkan och ökad kunskap i länets
skogliga frågor.

VISION

Med skogen som mötesplats – dialog och utveckling i Stockholms län.

s
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ÖVERGRIPANDE MÅL

Stockholms län har en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med
hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla.

e
r

STRATEGISKA INSATSOMRÅDEN MED REGIONALA MÅL

Hållbart skogsbruk

Skogsbruket i Stockholms län bidrar till växande och lönsamma företag
som levererar ökad klimatnytta och ett variationsrikt skogslandskap för
skogens ekosystemtjänster.

Värdeskapande besök i skogen

Upplevelser i skogen bidrar till besöksnäring, kunskap om skog och
skogsbruk samt utveckling på landsbygden. Den tätortsnära skogen är
en särskilt värdefull resurs som är tillgänglig för länets invånare.

Stockholm som marknad

Baserat på skogens värden erbjuder Stockholm en marknad
för innovativa och hållbara varor och tjänster samt en attraktiv
arbetsmarknad.

Skogen i samhällsplaneringen
I Stockholms län tas skogens värden och funktioner tillvara i
samhällsplaneringen genom en konstruktiv och inkluderande dialog.
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Varför en skogsstrategi för
Stockholms  län?
Strategin för Sveriges nationella skogsprogram beslutades av regeringen i
maj 2018. Visionen är Skogen, det gröna guldet, bidrar med jobb och hållbar
tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.
Programmets strategi utgår från skogens ekonomiska, sociala och
miljömässiga värden och bygger på bred dialog, samverkan, engagemang
och erfarenhetsutbyte mellan markägare och andra intressenter i skogens
hela värdekedja.
Det nationella skogsprogrammet är ett viktigt instrument för att utveckla
skogssektorn och för att öka kunskapen om och förståelsen för de nyttor
samhället får från skogen och skogsbruket.
Skogsstrategin för Stockholms län tar avstamp i det nationella skogs
programmet och bygger på regionala förutsättningar, intressen och behov.
Skogsstrategin är ett stödjande dokument för de aktörer som vill verka för
det övergripande målet om en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk
med hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla.
Grundförutsättningarna är inriktningen för den svenska skogspolitiken
som vilar på två jämställda mål om produktion och miljö genom gällande
skogsvårdslagstiftning, de äganderättsliga principerna samt principen om
frihet under ansvar. Det innebär att markägaren, inom ramen för det ansvar
som åligger denne genom gällande lagstiftning, har stor frihet att bruka
marken utifrån egna målsättningar.
Strategin ger utgångspunkter och mål för utvecklingen i länet med koppling
till skogen och skogssektorn. Vi har inte angett ett specifikt år då målen ska
vara uppnådda, eftersom vi ser att det är olika tidsperspektiv i allt från vad
en enskild skogsägare gör till hur skogen formas på mycket lång sikt. De
handlingsplaner som kopplas till länets skogsstrategi innehåller åtgärder som
ska bidra till måluppfyllelsen. Ambitionen är att den regionala skogsstrategin
tillsammans med handlingsplanerna ska utgöra en plattform för det gemen
samma arbetet med ökad kunskap i fokus, inbjuda till dialog och visa på
möjligheter och förändringsbehov.
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Nuläge
Stockholm är ett expanderande storstadslän med 2,4 miljoner invånare
och landets tredje största landsbygdsbefolkning. Länet står inför en rad
utmaningar, inte minst med koppling till befolkningstillväxten. En av utman
ingarna är att möjliggöra regional utveckling och samtidigt förbättra regionens
miljö och invånarnas hälsa. En annan stor utmaning är att minska klimat
påverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt.
Stockholms län är ett av Sveriges minsta sett till andelen skogsmark –
380 000 ha. I kombination med den stora befolkningen innebär det ett stort
tryck på vissa marker, särskilt de tätortsnära skogarna
Antalet sysselsatta inom skogsbruket i Stockholms län uppgår till cirka 1 500
personer, vilket är cirka 0,14 procent av Stockholms läns totala sysselsättning.
I länet arbetar drygt 3 600 personer inom tillverkning av massa, papper och
varor av trä.
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Enskilda ägare utgör den största ägarkategorin, med 57 procent av den totala
skogsmarksarealen. Totalt finns drygt 5 000 brukningsenheter i länet fördelat
på 8 600 ägare. Brukningsenheterna är vanligtvis små, i genomsnitt runt
13 hektar. Antalet skogsägare boende i länet är betydligt fler; drygt 25 000
personer äger skog någonstans i Sverige och många av dem således utanför
Stockholms län.
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Den formellt skyddade skogsmarken i länet uppgår till cirka 32 000 hektar och
består bland annat av nationalparker, naturreservat, skogliga biotopskydds
områden, och Natura 2000-områden. Länsstyrelsen och länets kommuner
förvaltar ett stort antal av dessa skyddade områden. Samtidigt visar de
årliga uppföljningarna av miljökvalitetsmålet Levande skogar på fortsatta
utmaningar. I länets skogar finns ett stort antal fornlämningar att ta hänsyn till
som är skyddade enligt Kulturmiljölagen.
Stockholms län har tio så kallade gröna kilar – stora, sammanhängande
naturområden som löper från landsbygden till den centrala regionkärnan.
De gröna kilarna har höga naturvärden och är viktiga för spridning av arter.
Kilarnas grönstruktur förbättrar livsmiljön i staden, både genom exempelvis
vatten- och luftrening och som en tillgänglig miljö i närheten av tätorter och
bostadsområden.

I länet finns goda förutsättningar för friluftsliv, rekreation och besöksnäring.
Den goda tillgängligheten till natur med kollektivtrafik gör Stockholms
län unik i världen. Stockholms län växer som besöksmål och placerar sig
högt bland Europas mest attraktiva destinationer. Många turister besöker
huvudstaden och dess närområde och uppskattar miljön med många
grönområden och närheten till naturen. Potentialen för besöksnäring med
skogen som utgångspunkt bedöms vara stor.
Stockholms län ligger i framkant inom områden som utbildning,
kunskapsutveckling och innovation. Samtidigt är länets skogsindustri liten
och den större skogsindustri som finns i länet är Holmens verksamhet i

6

16

Hallstavik, Norrtälje kommun. I länet är det i första hand KTH (Kungliga
Tekniska Högskolan), Stora Enso och RISE (Research Institutes of Sweden)
som arbetar med skoglig och skogsindustriell forskning.
Möjligheter och utmaningar med koppling till Stockholms läns skogsstrategi
sammanfattas nedan:

Möjligheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor potential för mångbruk av skog tack vare stark köpkraft i länet
och intresserade skogsägare.
Goda möjlighet till arbetstillfällen i skogsbranschen.
En ökande befolkning i kommuner och tätorter leder till att skogliga
tjänster efterfrågas och kan ge inkomster.
Besöksnäring med skogen som arena för upplevelser kan skapa jobb
och tillväxt.
Byggande i trä där Stockholm har potential att vara en god marknad
och förebild.
Produktionshöjande åtgärder kan ge högre tillväxt i skogen.
Tillgänglig natur genom kollektivtrafik, parkeringsplatser, sittplatser,
fungerande sophantering osv.
Mycket tätortsnära skog med höga naturvärden.
Rik biologisk mångfald och stor variation av skogliga naturtyper.
En vilja att utveckla samarbeten och samverkan för att hantera
konflikter och hitta lösningar.

Utmaningar
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Höga markpriser påverkar förutsättningarna för skogsbrukets
utveckling.
Lönsamheten, som är en förutsättning för att skogarna kan skötas på
ett hållbart sätt, behöver stärkas.
De årliga utvärderingarna visar på fortsatta utmaningar att nå
miljökvalitetsmålet Levande skogar i Stockholms län.
Stor befolkning leder till hårt nyttjande av skogen och ett växande
allemansrättsligt tryck.
En växande befolkning i kommuner och tätorter leder till att
värdefulla grönområden bebyggs, vilket kan hota tillgången till
naturområden och skog samt utarma den biologiska mångfalden.
Intresset från länets ungdomar för att utbilda sig för skogliga yrken
är relativt svagt.
Kvinnor och utrikesfödda är tydligt underrepresenterade inom
skogsnäringen.
Efterfrågan på vissa pappersprodukter minskar, vilket påverkar
länets skogsindustri.
Lagstiftning och politiska beslut kan påverka förutsättningarna att
bedriva ett lönsamt skogsbruk.
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Övergripande mål och insatsområden
Övergripande mål
Stockholms län har en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med
hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla.
Den regionala skogsstrategin ska bidra till ett hållbart nyttjande av skogen i
Stockholms län, där skogens alla värden tillvaratas. Genomförandet ska leda
till utveckling av ett hållbart skogligt företagande, med lönsamma företag
som erbjuder arbetstillfällen och bidrar till den regionala tillväxten. Strategin
ska uppmuntra innovationer och stärka utvecklingen mot ett biobaserat sam
hälle samtidigt som förutsättningarna för skogens ekossystemtjänster stärks.
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De regionala målen speglar en önskad utveckling av skogen utifrån länets
förutsättningar och med skogens viktiga roll för landsbygdsutveckling, jobb
och tillväxt, klimat, natur- och kulturmiljövärden, rekreation och friluftsliv i
fokus.

e
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Foto: Länsstyrelsen
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Hållbart skogsbruk
MÅL: Skogsbruket i Stockholms län bidrar till växande och
lönsamma företag som levererar ökad klimatnytta och ett
variationsrikt skogslandskap för skogens ekosystemtjänster.
Mer än halva länets yta består av skog. Det är skog som ger jobb
och tillväxt, som levererar skogsråvara, klimatnytta bland annat i
form av kolsänka och många andra ekosystemtjänster – funktioner
hos ekosystemet som gynnar människor och som vi är beroende
av. Insatsområdet ska bidra till goda förutsättningar för ett hållbart
skogsbruk.
Ett hållbart skogsbruk behöver vara anpassat till ett nytt förändrat
klimat. Förmågan att klara förändringar, såsom värme, stormar,
torka, skadeinsekter, och bränder och samtidigt kunna upprätthålla
de funktioner som vi nyttjar, är en viktig egenskap hos framtidens
skogar. Ett hållbart skogsbruk förutsätter samverkan, aktiv förvalt
ning och skötsel för att nå viltstammar som är i balans med foder
resurserna. Det finns ett behov att även ta hänsyn till skogsbrukets
inverkan på omgivande miljö.
Hållbart skogsbruk bidrar till uppfyllandet av miljökvalitetsmål.
Fler skogar behöver skötas på ett sätt som bidrar till biologisk
mångfald och stärkandet av skogens ekosystem. Särskilt värdefulla
skogsområden bevaras genom frivilliga avsättningar eller ersättning
till markägaren. För att ytterligare stärka möjligheten för enskild
skogsägare att bedriva skötsel för ett mer hållbart skogsbruk behöver
ekonomiska incitament utvecklas.
Den regionala strategin ska ge förutsättningar för ett skogsbruk som
kan leverera råvara till den växande bioekonomin och samtidigt
stärka den biologiska mångfalden. Innovativa skogsbruksmetoder
kan vara av intresse, med koppling till de varierande målsättningar
som finns inom skogsbruket. Medan många skogsägare ställer krav
på lönsamhet finns det de som äger och brukar skog med helt andra
målsättningar och ambitioner, som exempelvis att lämna över en
välskött skog till kommande generationer. För merparten är dock
framtidstro och utvecklingsmöjligheter nära kopplade till lönsamhet.
Generellt behöver det finnas en möjlighet att investera överskott i
verksamheten för att klara av oförutsedda händelser. Sammantaget
är förutsättningarna för att driva lönsamma företag med långsiktig
hållbarhet i fokus en viktig del av den regionala skogsstrategin.
Dagens brist på arbetskraft inom skogsnäringen behöver lösas för
att klara hållbarhetsutmaningen och för att företagen inom skogs
näringen ska vara lönsamma, livskraftiga och bidra till en ökad
produktion, jobb och utveckling på landsbygden.
Genom att öka intresset för skogen, skogsbruket och dess betydelse
för klimatutmaningen och utvecklingen av en bioekonomi kan fler
i länet attraheras av att jobba inom skogsnäringen i framtiden. På
så vis kan den brist på arbetskraft som finns inom skogsbranschen
idag  motverkas.
9
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Visste du att....
Jämfört med nationella
genomsnittet har
Stockholms län
högre andel skyddad
mark. En stor andel
är kommunala natur
reservat. Statistiken
visar att det finns
en betalningsvilja
från samhället för
annat brukande än
traditionellt skogsbruk.

Visste du att....
35 procent av virkes
förrådet i länets
produktiva skogsmark
består av gran,
34 procent av tall och
resterande består av
lövskog.

Värdeskapande besök i skogen
MÅL: Upplevelser i skogen bidrar till besöksnäring,
kunskap om skog och skogsbruk samt utveckling på
landsbygden. Den tätortsnära skogen är en särskilt
värdefull resurs som är tillgänglig för länets invånare.
Stockholms läns skogar är en tillgång för länets stora och
växande befolkning. Skogarna behöver nyttjas på ett sätt
som skapar värden både för besökaren och för markägaren.
Insatsområdet ska ge förutsättningar för ett hållbart nyttjande
av skogen som plats för naturupplevelser, rekreation och
friluftsliv som kan samexistera med ett aktivt, lönsamt och
ansvarsfullt brukande av skogen och bidra till företagande och
landsbygdsutveckling.

Visste du att...
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En stor befolkning ställer krav på en infrastruktur för rekreation
och friluftsliv som gör naturen tillgänglig för alla utan att
skogen eller skogsägarna påverkas negativt. Skogsbesöken
behöver fördelas mellan olika platser för att förebygga risk för
skada på skogen. I skogar med många besökare kan konflikter
uppstå mellan olika typer av besök och i relation till brukandet
av skogen.
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Det finns ett stort behov av kunskap om och ökad efterlevnad
av såväl allemansrättens rättigheter och skyldigheter som andra
regelverk av betydelse för besök i skogen. Ett livskraftigt
företagande inom besöksnäring ska kunna bedrivas samtidigt
som brukande och viktiga miljöaspekter beaktas, värnas och
utvecklas.

Fler besök i skogen kan bidra till rekreation och bättre folkhälsa
för länets befolkning, men behöver fördelas till fler platser än de
tätortsnära skogarna. Den brukade skogen kan bidra till kunskap
och intresse för skog och skogsfrågor samt skapa förståelse och
intresse för hur skogsbruk går till.
I skogen finns lämningar efter forna tiders bruk som kan
förhöja upplevelsen av vistelsen i skogen. Dessa historiska
värden kan ge en djupare förståelse och kunskap för
utvecklingen och nyttjandet av skogen.
Även de som inte besöker skog och natur idag behöver känna
sig välkomna ut i skogen. Det är viktigt för bland annat
folkhälsan och för delaktighet och jämlikhet i samhället.
Kunskap om det positiva med att vistas i skogen tillsammans
med kunskap om allemansrätten, med dess rättigheter och
skyldigheter, kan sänka trösklarna och bidra till ett hållbart
nyttjande av skogen för friluftsändamål för länets invånare.

10

20

Arealen skog som är
äldre än 120 år på
produktiv skogsmark
utanför skyddade
områden har generellt
sett ökat sedan 1926
och är idag nästan fem
gånger så stor som
1926.

Visste du att...

Erstavik har tecknat
avtal med Nacka
kommun för att
upprätthålla service
för skogsbesökare
med bland annat
informationsskyltar
och tillgängliga stigar.
Därigenom kanaliseras
besökare till lämpliga
områden samtidigt
som möjlighet skapas
för både företagande
och ett rikt friluftsliv.

En växande befolkning och ökad besöksnäring innebär också en potential
för företagande med skogen som bas, som kan bidra till jobb och utveck
ling på landsbygden. Företagande och nya affärsmodeller kan erbjuda
tjänster och produkter med koppling till upplevelser i skogen som komplet
terar det traditionella skogsbruket. En god samverkan mellan skogsägare
och företagare som bedriver naturturism på annans mark är en viktig grund
för en hållbar utveckling på området.

Foto: Länsstyrelsen
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Stockholm som marknad
MÅL: Baserat på skogens värden erbjuder Stockholm en
marknad för innovativa och hållbara varor och tjänster
samt en attraktiv arbetsmarknad.
I Stockholms län finns en stor andel av Sveriges konsumenter
och en stark köpkraft. Intresset för nytänkande och innovation
är stort och i länet finns god kompetens inom teknik, utveckling
och innovation. Potentialen för Stockholm som marknad för
produkter och tjänster från hela Sveriges skogar bedöms som
mycket god. Insatsområdet ska bidra till bioekonomin med
hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster
från skogen.
Skogsnäringen är högteknologisk genom bland annat
avancerade skogsmaskiner, framtagandet av förnyelsebara
produkter baserade på skogsråvara och nya bygglösningar i
trä. I länet utvecklas kunskaper och nya produkter av intresse
för den internationella marknaden. Utvecklingsmöjligheter
finns även för en mer småskalig nischad näringsverksamhet.
Förutom förädling av träprodukter och fortsatt utveckling
av besöksnäringen kopplad till den tätortsnära skogen finns
möjligheter till näringsverksamhet baserad på råvaror från
skogen, exempelvis viltmat, svamp, örter och bär.

Visste du att...
I nuläget avverkas och
gallras uppskattnings
vis 1,14 miljoner
skogskubikmeter per
år (vilket motsvarar
cirka 50 procent av den
årliga tillväxten i länet).
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Den tätortsnära skogen är attraktiv för såväl naturnära
boende, rekreation och friluftsliv som företagande kopplad
till naturturism. Skogen i länet är en av förutsättningarna
för en levande landsbygd och skapar nya möjligheter till
företagsutveckling och fler arbetstillfällen.

Stockholmsregionens befolkning bedöms öka kraftigt fram till
2050 och därmed behöver också byggandet vara omfattande.
Det gäller såväl bostäder som arbetsplatser och samhälls
funktioner. Att använda trä som byggmaterial i flerbostadshus
ger bland annat minskad klimateffekt i materialtillverkning,
ökad kolinbindning, minskade byggtransporter och förbättrad
arbetsmiljön inom byggindustrin. Stockholm har i egenskap
av huvudstadsregion med stor befolkning förmåga att vara
innovationsdrivare och åstadkomma förändring med minskad
klimatpåverkan och ökad klimatanpassning som följd.
Kommunerna har också möjlighet att vara föregångare genom
att uppmuntra till byggnationer i trä.

Skogsproduktionen i Stockholms län är liten i ett nationellt
perspektiv. För den enskilde skogsägaren kan skogsbruket ändå
bidra till betydande skogsråvara och intäkter. Närheten till
Stockholmsmarknaden och ett ökande intresse för byggnads
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Visste du att...

Det pågår en satsning
vid namn Naturnära
jobb där nyetablerade
i Sverige eller långtidsarbetslösa ska förberedas för arbetslivet
och förhoppningsvis
en anställning inom de
gröna näringarna, där
det idag saknas arbetskraft. Arbetslag leds av
Skogsstyrelsen och gör
viktiga men enkla jobb
i skyddade områden
och för friluftslivet
som annars inte blivit
gjorda. Länsstyrelsen
anvisar lämpliga jobb
för lagen.

vård innebär en potential även för en mer nischad och småskalig förädling av
träprodukter i länet.
Skogsnäringen i länet har potential att vara en attraktiv näring som kan locka
kompetent arbetskraft och många besökare samtidigt som den bidrar till
tillväxt och hållbara varor i Sverige.

Foto: Christina Fagergren
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Skogen i samhällsplaneringen
MÅL: I Stockholms län tas skogens värden och funktioner
tillvara i samhällsplaneringen genom en konstruktiv och
inkluderande dialog.
Befolkningen och bebyggelsen i länet fortsätter att öka och
allt fler använder skogen för rekreation. Det ställer stora krav
på att olika intressen vägs mot varandra på ett sätt som värnar
skogens värden och funktioner. För att underlätta hanteringen
av målkonflikter i samhällsplaneringen kommer insatsområdet
fokusera på att understödja dialog och samverkan.
Insatsområdet ska bidra till att värna och utveckla skogens
värden, funktioner och biologiska mångfald.
Samhället är beroende av skogens ekosystemtjänster. Skogens
bidrag till frisk luft och rent vatten är svåra att ersätta med
tekniska lösningar. Det är tjänster som skogsägaren idag inte
kompenseras för.

Visste du att...
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Länets tätortsnära natur har stor betydelse för många människor
och behöver vara tillgänglig. Skogens höga värden som ett
variationsrikt landskap, spår av kulturlandskap eller avsaknad
av buller behöver skyddas och utvecklas. Planering behövs som
möjliggör att skogen kan nyttjas utan att förstöras och att olika
intressen kan samsas och nyttja samma mark.

e
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. Samhällsplanering handlar om att skapa en långsiktigt hållbar
utveckling för mark- och vattenområden där olika intressen
vägs mot varandra. Skogens ekosystemtjänster och bidrag
till lönsamt företagande, landsbygdsutveckling och möjlighet
till friluftsliv och rekreation behöver ställas mot behovet
att exploatera skog för andra ändamål. Fler bostäder och ny
infrastruktur ska inte tillåtas äventyra skogens värden. Samtidigt
som det finns ett behov av mark att exploatera innebär närhet
till skog livskvalitet för många människor. Allt fler väljer
bostadsområde utifrån möjligheterna till friluftsliv och närhet
till skog och natur.
Regionala och kommunala samhällsplaneringsdokument
kan ge vägledning vid målkonflikter med koppling till mark
användning. Verktyg finns för att beakta skogens värden för
rekreation, klimat och biologisk mångfald i planeringsprocesser.
Andra målkonflikter i skogen som slitage och brist på hänsyn
från vissa besökare löses inte lika lätt i den fysiska planeringen,
men behöver hanteras.
Att skogen är tillgänglig för länets befolkning är av stor vikt för
folkhälsa, jämställdhet och jämlikhet; i ett samhällsperspektiv
behöver tillgänglig tätortsnära skog värnas. Väl utvecklad
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Stockholms län har, med
sina drygt två miljoner
invånare, en femtedel
av Sveriges befolkning
fördelat på 1,5 procent
av landets yta.

Visste du att...

Huddinge kommun
består av 1/3 skyddade
områden.

och planerad kollektivtrafik möjliggör besök i skogen för rekreation och
friluftsliv men även utveckling av naturturism, samtidigt som skogens
värden värnas.
Kommuner som växer och skogsägare med tätortsnära skog behöver hitta
former för hur allmänhetens tillgång till skog och markägarens brukande av
skogen kan anpassas till nytta för båda parter. Det är viktigt att samarbeta
och föra en dialog om bland annat allemansrätten och vad den innebär.
Offentliga aktörer bör tillhandahålla mark för friluftsliv och rekreation.

Foto: Stefan Holm/Mostphotos
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Strategins bidrag till mål för hållbar
utveckling, miljö och klimat
Det nationella skogsprogrammet är utarbetat i samklang med Agenda 2030,
som utgör grund för regeringens arbete för en hållbar utveckling. Målen i
Agenda 2030 omfattar de tre dimensioner av hållbar utveckling. Flera av
de 17 målen har starka kopplingar till skogens hela värdekedja, särskilt
tydligt är det för exempelvis Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv och
Begränsad klimatpåverkan.
Skogsstrategin bidrar till uppfyllnad av RUFS-målen En tillgänglig
region med god livsmiljö och En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp. Den bidrar också till genomförandet av
Stockholmsregionens s.k. plankarta med särskilt fokus på de gröna kilarna.
Genom att skydda och utveckla skogen kan vi:

s
s
i
m

•

Bidra till säkerställande av den biologiska mångfalden

•

Bidra med temperatur- och vattenreglering i ett förändrat klimat

•

Tillgodose människors behov av att komma ut i naturen

•

Bidra med träråvara för hållbar produktion

•

Stärka möjligheten till småföretagande och turism

•

Ersätta fossila bränslen

•

Bidra till flera av de nationella miljömålen

•

Bidra till mål för friluftslivet, kulturmiljön m.m.

e
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Foto: Länsstyrelsen

Genomförande och uppföljning
Strategiarbetet presenteras i två typer av dokument; Stockholms läns
skogsstrategi samt handlingsplaner som sträcker sig några år i taget och är
kopplade till Stockholms läns skogsstrategi.
Strategidokumentet ger utgångspunkter och mål för utvecklingen i länet med
koppling till skogen och skogssektorn. Samverkan och dialog mellan berörda
aktörer i länets skogssektor är avgörande för strategins genomförande
och framgång. I det nationella skogsprogrammet är processerna för att
involvera och skapa delaktighet kring skogens frågor ett mål i sig. I det
regionala arbetet med skogsstrategin tar vi fasta på värdet av dialogen och
delaktigheten. Det nationella skogsprogrammet sätter ramarna för arbetet
och de regionala förutsättningarna avgör inriktningen och prioriteringarna
för arbetet i länet.
Handlingsplanerna till strategin innehåller åtgärder som ska bidra till
måluppfyllelsen. Den första handlingsplanen kommer gälla från 2022.
Genomförandet av Stockholms läns skogsstrategi kommer att följas upp,
utvärderas och revideras. Lägessituationen för strategins mål följs upp
för att vid behov kunna revidera åtgärder och aktiviteter i kommande
handlingsplaner. Vid behov kommer även strategidokumentet att revideras
efter 2030. Handlingsplanens aktiviteter utvärderas efter genomförande.
Arbetet med uppföljningen kommer att samordnas med den rapporteringen
som Skogsstyrelsen gör med koppling till det nationella skogsprogrammet
och regionala aktiviteter.
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Foto: Christina Fagergren
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Organisation
Länsstyrelsen Stockholm har varit projektägare i arbetet med att ta fram
skogsstrategin för Stockholms län. Framtagandet har varit organiserat i ett
nära samarbete mellan att flertal aktörer och organisationer.

Styrgrupp
Styrgruppen kopplad till framtagandet av länets skogsstrategi består av
åtta organisationer. Skogsstyrelsen, LRF Mälardalen, Region Stockholm,
Naturskyddsföreningen Stockholms län, Mellanskog, Holmen skog,
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen samt avdelningarna för landsbygd
respektive miljö vid Länsstyrelsen har ingått i styrgruppen för framtagandet
av strategin och kommande handlingsplan.

Projektledning och projektgrupp
Arbetet med att ta fram strategin har organiserats vid enheten för
landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län. Projektledningen
från Länsstyrelsen har till sin hjälp haft en projektgrupp bestående av
representanter från Skogsstyrelsen, Region Stockholm och Södertörns
högskola.

Framtagande i dialog
Framtagandet av strategin har genomförts i bred dialog med skogliga
intressenter. Strategin bygger i stora delar på de insikter och olika former
av kunskapsinspel som förmedlats vid öppna dialogträffar samt genom
konstruktiva diskussioner och workshops med styrgruppens organisationer.
En hearing genomfördes under framtagandet av den nulägesrapport
som arbetades fram under projektets första år. Nulägesrapporten ger en
kunskapsbas om länets skog och skogliga verksamheter, som blev en
värdefull utgångspunkt för det fortsatta arbetet med skogsstrategin.
Fyra dialogträffar, en för vardera strategiskt insatsområde, har genomförts
under 2020 och 2021. Vid dialogträffarna har balansen mellan olika
hållbarhetsvärden lyfts fram och även spännvidden och dynamiken i de
många och olika intressen som finns med koppling till skogen. Resultatet
från dialogträffarna har gett god vägledning i utformningen av strategin,
samt många spännande förslag till kommande handlingsplaner för länets
skogsstrategi.
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Relaterade dokument
Sveriges nationella skogsprogram
RUFS 2050
Landsbygd- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen

Handlingsplan för grön infrastruktur
Friluftslivsstrategi för Stockholms län
Stockholms läns livsmedelsstrategi
Klimat- och energistrategi för Stockholms län
Strategisk inriktning för Stockholms län
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Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Nulägesbeskrivning inför Stockholms läns regionala skogsstrategi
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”

Länsstyrelsen i Stockholm – en samlande
kraft för en hållbar framtid.

Mer information kan du få av
Länsstyrelsens enhet landsbygdsutveckling
Tfn: 010-223 10 00
Rapporten hittar du på vår webbplats
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Tjänsteutlåtande

2021-07-20
Änr KS 2020/93.556
1 av 5
Stadsbyggnadsförvaltningen
Robert Klingvall
Projektledare

Projektets ekonomiska och geografiska ramar Vaxholms kajer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att;
Fastställa kajprojektets ekonomiska budget till max 195 mkr, att addera till åtgärder för motprestationer
i mål och budget 2022 till 3 mkr och geografiska ramar i enlighet med planförslagets MAX-alternativ.

Sammanfattning
Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering från Trafikverket för att rusta kajen, förbättra dess
funktion som replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på
land och vatten. I och med stödet är det möjligt att gå vidare med ett MAX-förslag.
Den statliga medfinansieringen uppgår till 185 750 tkr, vilket är 50 % av den totala byggkostnaden,
resterande kostnader ska kommunens finansiera. Stödet gäller endast byggkostnader, inte projektering
och planering som är beräknat kosta cirka 10 mkr. Därtill ska kommunen utföra de motprestationer som
ingår i överenskommelsen med Trafikverket. Kajåtgärder samt motprestationer ska vara färdigställda
senast 2026.
Vaxholms kostnader för MAX-förslaget
Byggkostnader, planering och projektering:

195 mkr

Därtill ej budgeterade motprestationer:

3 mkr

Övriga motprestationer återfinns redan i mål och budget.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-07-20
Änr KS 2020/93.556
2 av 5

MAX-förslagets geografiska avgränsning

Bakgrund
Vaxholms kajer är i dåligt skick och måste renoveras. Kommunstyrelsen har beslutat om en förstudie för
Vaxholms kajer i två faser där Fas 1 är utredningar om nuläge och Fas 2 utgår ifrån att det blir ett
byggprojekt.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering från Trafikverket för att rusta kajen, förbättra dess
funktion som replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på
land och vatten. I och med stödet är det möjligt att gå vidare med ett MAX-förslag.
Den statliga medfinansieringen uppgår till 185 750 tkr, vilket är 50 % av den totala byggkostnaden,
resterande kostnader ska kommunens finansiera. Stödet gäller endast byggkostnader, inte projektering
och planering som är beräknat kosta cirka 10 mkr. Därtill ska kommunen utföra de motprestationer som
ingår i överenskommelsen med Trafikverket. Kajåtgärder samt motprestationer ska vara färdigställda
och återrapporterade till Trafikverket senast 2026.
Vaxholms kostnader för MAX-förslaget
Byggkostnader, planering och projektering:

195 mkr

Därtill ej budgeterade motprestationer:

3 mkr

Övriga motprestationer återfinns redan i mål och budget.
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MAX-förslagets geografiska avgränsning

Vaxholms stads åtagande för att få medfinansiering
Åtgärder (inom kajprojektet)



















Befintlig spontkaj ersätts med ny – totalt ca 600 m kaj åtgärdas.
Nya förstärkningsstag etableras för att förankra sponten, på vissa platser under gata som sedan
återställs.
Kajplanet återställs med ny beläggning och förstärkt bärighet för att hantera godstrafik.
3 busshållplatser byggs om efter kajåtgärder.
2 uppställningsplatser för bussar byggs om efter kajåtgärder (intill busshållplatser vid
Söderhamnsplan).
Det möjliggörs 17 angöringsplatser för kollektiv sjötrafik.
4 st. trafiksäkra gc-passager byggs om
Ca 1200 kvadratmeter gångfartsområde tillskapas.
Avtal för privata hyresgäster som berörs av projektet har sagts upp
Nya cykelparkeringar anläggs.
Nytt väderskydd byggs.
Replipunkten förbereds för att underlätta och möjliggöra framtida eldrift.
Ny belysning installeras för en trygg miljö för resenärer under hela trafikdygnet året runt.
Gång- och cykelanslutningar/stråk byggs om.
Standardhöjning av resenärsmiljön
3 nya belysningsstolpar och förbättrad ljusbild för de 33 befintliga belysningsstolparna
Tillfälliga busshållplatser under byggtid
Insatser för kommunikation och dialog

Motprestationer (utanför kajområdet)
1. Detaljplan Domaren, 11 bostäder, för antagande
3. Fredriksbergs brygga
4. Deltagande i Trafikantveckan
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2021-07-20
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4 av 5

5.
6.
7.
8.
10.

Resvaneundersökning
Utredning om gång- och cykelbroar
Trafikstrategi, för antagande
Cykelparkering Lägret
Gång- och cykelväg Överby

11.
13.
14.
15.
16.

Cykelräknare
Trafiksäkerhetsåtgärd Söderfjärdsskolan
Trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärd Resarö
Hastighetsplan, för antagande
Förbättrad trafikinformation på kajen i Vaxholm

Bedömning
Det samlade underlaget motiverar en nybyggnad av kajanläggningen, vilket ligger i linje med
förvaltningens nuvarande arbete. Det beviljade statliga stödet motiverar en ombyggnad av hela
området, ett MAX-förslag. Beslutet innebär att arbetet upprustningen av kajen påbörjas och beräknas
pågå till och med 2026.

Finansiering
Kajprojektet samt åtgärderna inom kajområdet finansieras inom ramen för KS projekt Vaxholms kajer,
samt medfinansiering från Trafikverket som bidrar till KS ekonomi. Kajprojektet kommer också påverka
drift och underhåll i TFKs budget. Beslut och avvägningar om detta kommer tas parallellt med
projekteringen i samarbete med tekniska enheten.
Motprestationerna finansieras inom ramen för inom ramen för Mål och Budget under projekttidens
längd.

Förslagets konsekvenser
Beslutet innebär att kajerna renoveras och rustas i enlighet med åtagandet mot Trafikverket, samt att
motprestationerna utförs enligt given tidplan.

Uppföljning och utvärdering
Projektet Vaxholms kajer kommer under året ha återkommande ärenden till flera nämnder samt
projektrapportering till KS. Detta innebär en löpande uppföljning och utvärdering under 2021. Projektet
kommer också ha en löpande uppföljning mot Trafikverket.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-07-20
210517 Ansökningsformulär stadsmiljöavtal Replipunkt Vaxholm kompletterad
Vaxholms stad med Region Stockholm beslut stadsmiljöavtal TRV 2021
Kopia på beslutet till:
För kännedom:

(Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande och
Programhandling för gestaltning Vaxholms kajer)
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Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur
Näringslivsberedningen
Anna Rhedin, sbf
Robert Klingvall, sbf
Maria Poutamo sbf
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6a. Planer för bostadsbebyggelse
Ange om byggnationen är belägen centralt, kollektivtrafiknära och/eller är funktionsblandad, samt hur
detaljplanerna förhåller sig till översiktsplanen. Hänvisa med länk om planarbetet är påbörjat.
Detaljplan Domaren 416

Beräknat antal
bostäder

Starttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation:
1
Namn på detaljplan:
Domaren(DP 416)

11

2016-10

Beräknad
tidpunkt för
antagande
(år/mån)
2022-10

Kort beskrivning av ovanstående detaljplan
Var är området lokaliserat och vad är det för
typ av område? Innebär planen en
förtätning av befintlig bebyggelse eller tas
ny mark i anspråk?
Ligger planen inom eller utom dagens
tätortsgränser?

Planområdet är lokaliserat i stadskärnan, och detaljplan
syftar till att möjliggöra förtätning. Mark som ska tas i anspråk
för att möjliggöra nya bostäder används idag som
bilparkering.

Vad är det för typ av bostadsbebyggelse
som planeras? Ange gärna
täthetsmått/exploateringstal.

Flerbostadshus i form av lamellhus.
Exploateringstal 1,7

Uppge fördelning mellan följande:
•
flerbostadshus såsom höghus,
lamellhus, punkthus, stjärnhus
•
en- och tvåbostadshus såsom radhus,
villa, parhus, kedjehus

☒
☐

Följer detaljplanen kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning?
Finns det något i planen som särskilt ligger i
linje med hållbar stadsutveckling?
(T.ex. flexibla parkeringstal, mobility
management-åtgärder, särskilt hög
standard på cykelbanor, högt
exploateringstal, goda kopplingar mellan
bebyggelse och kollektivtrafik för fotgängare
och cyklister.)
Berörs Trafikverkets infrastruktur (är planen
inom Trafikverkets vägområde eller
spårområde)?
Om JA, finns avsiktsförklaringar/avtal som
reglerar detta?

Planområdet är lokaliserat i stadskärnan med god
tillgänglighet till kapacitetsstark kollektivtrafik på land och
vatten, gång- och cykelvägar, handel, skolor, samhällsservice
och livsmedelsbutik. Det innebär att förutsättningar är goda
att resor sker till fots, cykel eller med kollektivtrafik istället för
bil.

☐ JA

☒ NEJ

☐ JA

☐ NEJ

Om JA, bifoga aktuella avtal tillsammans med ansökan.

Kopplar detaljplanen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Detaljplaneområdet är lokaliserat ca 250 m från sökt
åtgärd(reellt avstånd).
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Hur påverkas resmöjligheterna (gång,
cykel, kollektivtrafik och bil) av
detaljplanen?

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar

Finns kapacitetsstark kollektivtrafik samt
tillgänglig och säker cykelinfrastruktur
kopplad till detaljplanen? Hur ansluter
detaljplanen till ovanstående?

Det är god tillgänglighet till kapacitetsstark kollektivtrafik på
vatten och land samt gång- och cykelstråk.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Detaljplanen har varit ute på samråd 2018. Detaljplanen planeras antas under 2022.

6a. Planer för bostadsbebyggelse
Ange om byggnationen är belägen centralt, kollektivtrafiknära och/eller är funktionsblandad, samt hur
detaljplanerna förhåller sig till översiktsplanen. Hänvisa med länk om planarbetet är påbörjat.

Detaljplan Rindö hamn etapp 4

Beräknat antal
bostäder

Starttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation:
2
Namn på detaljplan:
Dp 419 Rindö hamn etapp 4

75

2017

Beräknad
tidpunkt för
antagande
(år/mån)
2024

Kort beskrivning av ovanstående detaljplan
Var är området lokaliserat och vad är det för
typ av område? Innebär planen en

Planområdet är lokaliserat på Rindö, inom kommundelcentrat
Rindö hamn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 75
nya bostäder i flerbostadshus.
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förtätning av befintlig bebyggelse eller tas
ny mark i anspråk?
Ligger planen inom eller utom dagens
tätortsgränser?
Vad är det för typ av bostadsbebyggelse
som planeras? Ange gärna
täthetsmått/exploateringstal.

Avsikten är att bygga två husvolymer som ska ansluta till det
befintliga bostadsområdet. Planområdet är idag obebyggt.
Exploateringstal 0,6

Uppge fördelning mellan följande:
•
flerbostadshus såsom höghus,
lamellhus, punkthus, stjärnhus
•
en- och tvåbostadshus såsom radhus,
villa, parhus, kedjehus

☒

Flerbostadshus

.

Följer detaljplanen kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning?
Finns det något i planen som särskilt ligger i
linje med hållbar stadsutveckling?

Det finns goda tillgänglighet mellan planerad bebyggelse och
buss och pendelbåt. Ett cykelstråk utvecklas i anslutning till
planområdet.

(T.ex. flexibla parkeringstal, mobility
management-åtgärder, särskilt hög
standard på cykelbanor, högt
exploateringstal, goda kopplingar mellan
bebyggelse och kollektivtrafik för fotgängare
och cyklister.)
Berörs Trafikverkets infrastruktur (är planen
inom Trafikverkets vägområde eller
spårområde)?
Om JA, finns avsiktsförklaringar/avtal som
reglerar detta?

☐ JA

☒

☐ JA

☐ NEJ

NEJ

Om JA, bifoga aktuella avtal tillsammans med ansökan.

Kopplar detaljplanen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Nej.

Hur påverkas resmöjligheterna (gång,
cykel, kollektivtrafik och bil) av
detaljplanen?

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar

Finns kapacitetsstark kollektivtrafik samt
tillgänglig och säker cykelinfrastruktur
kopplad till detaljplanen? Hur ansluter
detaljplanen till ovanstående?

Det är god tillgänglighet till lokal busstrafik och pendelbåt.
Gång- och cyklarväg utvecklas i anslutning till planområdet.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ
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Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?

Planuppdrag gavs i maj 2017, och arbete med samrådsförslag pågår. Detaljplanen planeras
antas under 2024.

6c. Utbyggnad av kollektivtrafik (exempelvis turtäthet, kvalitet, hållplatsombyggnader) utöver det som
medfinansiering söks för
Motprestation (ange namn på gata/sträcka,
hållplats etc.)

Beräknat
antal km
(om
relevant)
.

Nummer på motprestation:
3
Namn på motprestation:
Fredriksbergs brygga

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

2021-08

2024-06

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska kollektivtrafiken förändras? Beskriv vad
det är för typ av område och vad det finns för
målpunkter.

Fredriksberg brygga är lokaliserad på södra delen av
Vaxön med gångavstånd till grundskola och flera
bostadsområden med flerbostadshus, och 400 m
avstånd till campus Vaxholm och 250 m till
dagvaruhandel. Bryggan angörs av pendelbåts- och
skärgårdstrafik.

Hur ska kollektivtrafiken förbättras?

Två landanslutningsplatser(trefasanslutning) för båtar
bidrar till sjötrafiken kan uppnå miljömål om att minska
växthusgasutsläpp och buller. Väderskydd för resenärer
samt cykelställ (ca 10-15 cykelplatser) ska bidra till en
bättre resenärsmiljö.

(T.ex. ny sträckning/linje, ökad turtäthet, högre
standard, information, smidiga byten, trygghet
och säkerhet.)
Kopplar utbyggnaden av kollektivtrafiken direkt
till sökt/sökta åtgärd/åtgärder? Om JA, ange
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Nej.

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel av motprestationen? Ange för
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de
förväntade effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
I och med att bryggan bara går att nå till fots eller med
cykel förväntas anslutningsresor öka för gång och cykel
till samma antal som antal på- och avstigande - ca 3-5
%. Därtill medför goda parkeringsmöjligheter för cyklar
och nytt väderskydd till den förväntade effekten. Då
bryggan inte går att nå med bil samt att fler väljer
kollektivtrafik för resan bidrar det till ett minskat
bilresande.
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På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Brygga kan endast nås till fots eller med cykel via en
gång- och cykelväg som går genom en park. En
väderskyddad kur skapar är bra för resenärer vid dåligt
väder, och ett cykelställ möjliggör att de kan parkera
och låsa fast cykeln.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Motprestationen möjliggörs genom att medel finns i befintlig budget. Risk finns att väderkur kräver bygglov och
elförsörjning ska godkännas av EoN och det kan ta tid.

6f. Aktivt arbete med mobility management för att stimulera förändrat resebeteende
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation: 4
Namn på motprestation: Trafikantveckan

2021-09

2026-09

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras?

Europeiska trafikantveckan är en EU-gemensam
kampanj som i Sverige samordnas av Trafikverket. Det
är olika teman varje år men kampanjer rör sig inom
området hållbara resor och transporter. Kommunen
utformar egna aktiviteter men kan använda det
gemensamma kommunikationsmaterial som erbjuds.

Var ska det genomföras?

Den Europeiska Trafikantveckan äger rum den 16–22
september varje år och Vaxholms stad har deltagit
sedan 2013.

Hur ska det genomföras?

Det har varit aktiviteter som bilfri dag på Hamngatan
(som nu permanent är gågata under sommaren),
installation av parklet, sparsam körning, prova elbåt,
cykel och gångorientering, tipsrundor och utställningar.
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Det har även genomförts resvaneunderökning och
aktiviteter riktat till kommunens anställda. Kommunen
har för avsikt att fortsätta delta i kampanjen genom att
skapa intressanta aktiviteter inom hållbart resande för
boende i Vaxholm.
Vem är målgruppen och hur många involveras?

Vaxholms invånare.

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Ja, genom att informera om nyttor med ett ökat kollektivt
resande bidrar det till att fler väljer att resa med den
kollektiva sjötrafiken.

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
Genom att genomföra beteendepåverkande åtgärder
riktat mot invånare och arbetstagare förväntas en
omfördelning av resor från bil till cykel, kollektivtrafik och
delvis gång till och från arbetet och skola. Kommunen är
den största arbetsgivare i Vaxholm med 600 tillsvidare
anställda och en stor målgrupp att fortsätta arbeta
vidare med.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Återkommande teman är trafiksäkerhet och genom att
sprida information om hur man reser och ska agera i
trafiken ökar trafiksäkerheten.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
En projektansvarig är utsedd att ansvara för att planera och arbeta med trafikantveckan var år i kommunen.
Kommunen har för avsikt att fortsätta delta i kampanjen genom att skapa intressanta aktiviteter inom hållbart
resande för boende i Vaxholm
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6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Tidpunkt för
antagande/
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 5
Namn på motprestation: Resvaneundersökning

2022-03

2023-12

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande
syfte/inriktning.

Var ska det genomföras?

Vaxholm planerar att genomföra en
kommunövergripande resvaneundersökning (RVU).
Resultatet utgör ett underlag som kommer att bidra med
kunskap om hur invånare reser och som sedan kan
analyseras.

Vaxholm.

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Påverkas positivt
Cykel: Påverkas positivt
Kollektivtrafik: Påverkas positivt
Bil: Påverkas negativt
RVU medför inte några direkta effekter på resandet.
Underlaget kommer dock på lång sikt ha en inverkan
genom att öka kunskapen om färdmedelsfördelningen i
kommunen som kan analyseras och bidra till framtida
planering. Vaxholm är en utpräglad pendlar- och
besökskommun och målet är att fler väljer mer hållbara
alternativ för arbetspendling och fritidsresor, till och från
kommunen.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Påverkas inte.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?
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Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Medel avsätts i befintlig budget.

6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Tidpunkt för
antagande/
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 6
Namn på motprestation: Gång- och cykelbroar

2022-03

2023-10

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande
syfte/inriktning.

Utreda behovet för gång-och cykelbroar i kommunen,
och sedan ta fram en investeringsplan.

Var ska det genomföras?

Vaxholm

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Positiv påverkan
Bil: Minskar
Genom att utreda underhållsbehovet, i ett tidigt skede,
säkerställs förutsättningar för gång och cykel på lång
sikt. Därtill påverkas kollektivtrafiken positivt eftersom
många går och cyklar till hållplatsen. Säkerställs inte
förutsättningar för gång och cykel bidrar det till fler
bilresor.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Genom att utreda behovet för gång- och cykelbroar och
sedan ta fram en investeringsplan säkerställs funktionen
och även trafiksäkerheten för gång och cykel på lång
sikt.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
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Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Arbetet planeras att starta igång 2022.

6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Tidpunkt för
antagande/
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 7
Namn på motprestation: Trafikstrategi

2022-03

2024-03

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande
syfte/inriktning.

Syftet med att ta fram en kommunövergripande
trafikstrategi är att ta ett helhetsgrepp om trafiken och
ange riktlinjer för hur transportsystemen ska utvecklas.

Var ska det genomföras?

Vaxholm

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.
I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
Trafikstrategin syftar till att skapa riktlinjer för arbetet
med trafikfrågor och hur ett mer hållbart
transportsystem kan utvecklas. Strategin ska omfatta
mål, utmaningar, framtidsutblick, strategier och förslag
på åtgärdsområden. Ett helhetsgrepp om trafiken med
fokus mot gång, cykel och kollektivtrafik.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Trafiksäkerhet är ett trafikområde som ska ingå i
trafikstrategin.

Annan statlig medfinansiering
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Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Det finns ett politiskt beslutat uppdrag om att ta fram en trafikstrategi.

6b. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)
Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.)

Beräknat antal km
(om relevant)

Nummer på motprestation:
8
Namn på motprestation:
Cykelparkering Lägret

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)
2022-02

Sluttidpunkt
(år/mån)
2023-05

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska motprestationen anläggas?
Beskriv vad det är för typ av område.

Motprestationen är lokaliserad i stadsparken (Lägret)
och i nära anslutning till kapacitetsstark busstrafik samt
skola och huvudcykelstråk.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

Cykelparkering med 30 platser.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal
hastighetssäkrade gcm-passager, om
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad,
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.)
Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av
motprestationen? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Påverkas positivt.
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
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Goda förutsättningar att kunna parkera och låsa fast
cykeln säkert, bidrar till fler fritidsresor med cykel till
parken. Cykelparkeringen är lokaliserade nära
kapacitetsstark busstrafik vilket också kommer bidra till
fler kombinationsresor (cykel och kollektivtrafik).
På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Fler cykelparkeringar bidrar till att öka antalet resor med
cykel och även kollektivtrafik då de är lokaliserade i
nära anslutning till stombusstrafik med hög turtäthet
samt lokalbusstrafik. Därtill är det positivt att fler cyklar
till skola eller besöka stadsparken.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Det är möjligt att anlägga nya cykelparkering inom befintlig detaljplan och medel avsätts i budget.

6b. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)
Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.)

Beräknat antal km
(om relevant)

Nummer på motprestation:
9
Namn på motprestation:
Gång- och cykelväg Floravägen

65 m

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)
2021-09

Sluttidpunkt
(år/mån)
2022-03

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska motprestationen anläggas?
Beskriv vad det är för typ av område.

I början utav huvudcykelstråket på Vaxön.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

Genom att åtgärda en viktig länk i huvudcykelstråket där
det idag saknas en separerat gång- och cykelväg,
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(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal
hastighetssäkrade gcm-passager, om
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad,
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.)

förbättras förutsättningar för gående och cyklister.
Stråket är av stor betydelse för många och unga som
cyklar eller går till skolan. 3 m bred gång- och cykelväg
anläggs.

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av
motprestationen? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Positiv påverkan
Bil: Minskar
En trygg och säker gång- och cykelväg som många
unga och barn använder för att nå skolor samt idrottoch fritidsaktiviteter, är viktigt för öka andelen resor till
fots och med cykel. Det är positivt för folkhälsan och
bidrar till bl.a. mindre hämtning- och lämningstrafik.
Därtill är det även positivt för att öka andelen cykel- och
gångresor inom andra målgrupper.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Trafiksäkerhet förbättras för gående och cyklister
genom att de oskyddade trafikanterna separeras från
motortrafiken.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Kommunen har utrett möjligheterna för ett genomförande, det ryms inom budgeten och nästa steg är att
projektera utformningen.
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6b. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)
Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.)

Beräknat antal km
(om relevant)

Nummer på motprestation:
10
Namn på motprestation:
GC-väg Överby

~1km

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)
2023-02

Sluttidpunkt
(år/mån)
2023-12

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska motprestationen anläggas?
Beskriv vad det är för typ av område.

Planerad gång- och cykelvägen ska byggas utmed
Överbyvägen med en bredd på 3 m, på Resarö. Det är
en utbyggnad av befintligt gång- och cykelstråk som
ämnar till att förbättra tillgängligheten till grundskola(F6), förskola och livsmedelsaffär för invånare i Överby.
En ny GC-passage byggs.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

Cirka 1 km separerad gång- och cykelväg med god
standard och belysning.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal
hastighetssäkrade gcm-passager, om
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad,
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.)
Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av
motprestationen? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
En gång- och cykelväg skapar förutsättningar för att
kunna gå och cykla, tryggt och säkert, till viktiga
målpunkter som busshållplatser, skola, handel och
idrott. Därtill medför en ny gång- och cykelväg att resor
som görs med bil kan överföras till cykel och gång.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Utbyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten för
gående och cyklister genom en separat gång- och
cykelväg. Framför allt viktig för barn som vill cykla och
gå till skolan. Därtill bidrar det kortare restiden dörr till
dörr för de som pendlar med kollektivtrafiken.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.

73

Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Gång- och cykelvägen ingår i detaljplan Resarö mitt(DP 382) och ska genomföras om detaljplanen vinner laga
kraft.

Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)
Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.)

Beräknat antal km
(om relevant)

Nummer på motprestation:
11
Namn på motprestation:
Cykelräknare

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)
2021-09

Sluttidpunkt
(år/mån)
2022-05

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska motprestationen anläggas?
Beskriv vad det är för typ av område.

Vaxön, Vaxholm.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

Inköp och installation av en cykelräknare på
huvudcykelstråket.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal
hastighetssäkrade gcm-passager, om
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad,
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.)
Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av
motprestationen? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: påverkas inte
Cykel: Positivt påverkan för att ökat cyklande
Kollektivtrafik: påverkas inte
Bil: Påverkas inte
En cykelräknare kommer öka kunskapen om antal
cykelresor till och från Vaxön. Det kan även få en positiv
inverkan för arbetet med cykelplanering i kommunen
och vara en motivator för personer att cykla.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

En cykelräknare ska bidra med underlag om cykelflödet
på huvudcykelstråket, till och från Vaxön.
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Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Medel avsätts inom befintlig budget.

6c. Utbyggnad av kollektivtrafik (exempelvis turtäthet, kvalitet, hållplatsombyggnader) utöver det som
medfinansiering söks för
Motprestation (ange namn på gata/sträcka,
hållplats etc.)

Beräknat
antal km
(om
relevant)

Nummer på motprestation:
12
Namn på motprestation:
Framkomlighetsåtgärd Västerhamnsplan

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

2022-04

2023-12

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska kollektivtrafiken förändras? Beskriv vad
det är för typ av område och vad det finns för
målpunkter.

I korsningen väg 274/Söderhamnen, nära replipunkten,
planeras en framkomlighetsåtgärd för stombusstrafiken.

Hur ska kollektivtrafiken förbättras?

För att eliminera risken att stombussen fastnar i
korsningen i samband med att vägfärjan anländer ska
befintlig korsning byggas om. Det ska bidra till bättre
framkomlighet för stombusstrafiken.

(T.ex. ny sträckning/linje, ökad turtäthet, högre
standard, information, smidiga byten, trygghet
och säkerhet.)
Kopplar utbyggnaden av kollektivtrafiken direkt
till sökt/sökta åtgärd/åtgärder? Om JA, ange
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Ja, åtgärden är intill replipunkten
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I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel av motprestationen? Ange för
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de
förväntade effekterna.

Gång: Påverkas inte
Cykel: Påverkas inte
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
Framkomlighetsåtgärder för stombusstrafiken bidrar till
kortare restider vilket ökar kollektivtrafikens
konkurrenskraft gentemot bilen och därmed dess
attraktivitet.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

En befintlig passage för att korsa körvägen ska kvarstå,
för att säkerställa trafiksäkerheten för de oskyddade
trafikanterna.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Åtgärden är utredd och beslutad inom projektet Stråk 10 Grönt ljus Stombuss tillsammans med
Trafikförvaltningen och Trafikverket. Tidplanen kan förändras då det är åtgärd kommunen ska genomföra
tillsammans med Trafikverket.

6d. Hastighetsanpassning och utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och
kollektivtrafik
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation: 13
Namn på motprestation: Söderfjärdsskolan

2022-02

2024-02

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras?

Trafiksäkerhetshöjandeåtgärder vid
Söderfjärdsskolan(F-6) ska bidra till en säkrare
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trafikmiljö för framför allt barn och unga. Väganslutning
för gods- och personaltrafik flyttas, personalparkering
flyttas och gånganslutning och passager förbättras.
Genom att flytta gods- och personaltrafik som tidigare
använt entrévägen till skolan och korsat delar av
skolområdet ökar trafiksäkerheten avsevärt.
Var ska det genomföras? Ange gatunamn och
sträcka.

Söderfjärdsskolan(F-6), Johannesbergsvägen 2,
Vaxholm.

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej.

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel av motprestationen? Ange för
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de
förväntade effekterna.

Gång: Ökar
Cykel Ökar
Kollektivtrafik: Oförändrad
Bil: Minskar
Genom trafiksäkerhetshöjande åtgärder intill
skolområdet skapas en säkrare trafikmiljö som medför
att föräldrar känner sig trygga med att låta sina barn gå,
cykla och resa kollektivt till skolan. Det bidrar till mindre
hämtning- och lämningstrafik. Åtgärder på skolområdet
kommer även bidra till mer friyta för barnen och bättre
arbetsmiljö för avfall-, renhållning- och varutransporter.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Trafiksäkerheten förbättras avsevärt för skolbarnen
genom gods- och personaltrafik får en ny
anslutningsväg till baksidan av skolan. Idag måste
gods- och personaltrafik korsa gång- och cykelvägen
som ansluter till skolan samt delar av skolområdet.
Förutom att trafiksäkerhet förbättras skaps även större
lekyta för barnen genom åtgärderna.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
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Åtgärden är möjlig att genomföra inom befintlig detaljplan och medel är avsätts i budgeten.

6d. Hastighetsanpassning och utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och
kollektivtrafik
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation: 14
Namn på motprestation: Resarö Mitt

2023-08

2025-08

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras?

I kommundelcentrat på Resarö planeras det för att
befintlig T-korsning byggs om till cirkulationsplats (med
två GC-passager), gång- och cykelytor förbättras,
trafiksäkerhetshöjandeåtgärder för oskyddade
trafikanter, nytt hållplatsläge för kollektivtrafiken samt en
ny hämtning- och lämningslösning för grundskolan (F6).

Var ska det genomföras? Ange gatunamn och
sträcka.

Kommundelcentrat på Resarö, korsningen
Resarövägen/Överbyvägen samt angränsade område
som ingår i detaljplanen.

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.
I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel av motprestationen? Ange för
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de
förväntade effekterna.

Gång: Ökar
Cykel Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
Trafiksäkerhetshöjandeåtgärder för oskyddade
trafikanter, i kombination med att gång- och cykelytor
förbättras, förväntas en ökning av gång- och cykelresor
till och från handel, skola och kollektivtrafik på
bekostnad av bilresor.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Genom ombyggnad av korsningen sänks hastigheten,
nya passager och gång- och cykelytor bidrar till en mer
trafiksäker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?
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Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Åtgärder möjliggörs av detaljplan Resarö Mitt(DP 382), och ska genomföras om detaljplanen vinner laga kraft.

6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Tidpunkt för
antagande/
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 15
Namn på motprestation: Hastighetsplan

2022-03

2023-10

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande
syfte/inriktning.

Kommunen ska ta fram en ny hastighetsplan, i det
arbetet ingår att inventera hastigheterna på kommunens
vägar och sedan anpassa de utifrån trafikmiljön för att
öka trafiksäkerheten.

Var ska det genomföras?

Vaxholm

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: positiv påverkan
Cykel: positiv påverkan
Kollektivtrafik: positiv påverkan
Bil: positiv påverkan
En hastighetsplan kommer på lång sikt bidra till rätt
hastighet utifrån trafikmiljön för att öka trafiksäkerheten
och trygghet. Det kan i sin tur leda till att fler väljer att gå
och cykla istället för att resa med bil.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Trafiksäkerheten ökar när vägar anpassas och får rätt
hastighet.

Annan statlig medfinansiering
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Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Projektet ska genomföras inom befintlig budget.
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6c. Utbyggnad av kollektivtrafik (exempelvis turtäthet, kvalitet, hållplatsombyggnader)
utöver det som medfinansiering söks för
Motprestation Förbättrad
trafikinformation på kajen i Vaxholm
Nummer på motprestation:

Klicka här för att ange text.

Beräknat antal km
(om relevant)

Klicka här för att
ange text.

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

2021-03

2023-12

Namn på motprestation:
Förbättrad trafikinformation på kajen i
Vaxholm

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vaxholms replipunkt är lokaliserad på Vaxön.
Var ska kollektivtrafiken förändras?
Replipunkten är ett större kajområde med plats
Beskriv vad det är för typ av område och
för sjö- och busstrafik, gång- och
vad det finns för målpunkter.
cykelanslutningar, yta för kollektivtrafikresenärer
och cykelparkeringar. Befintlig kaj- och kajspont
har uppnått sin tekniska livslängd och ska därför
byggas om.
Hur ska kollektivtrafiken förbättras?
(T.ex. ny sträckning/linje, ökad turtäthet,
högre standard, information, smidiga
byten, trygghet och säkerhet.)

I samband med ombyggnationen avser Region
Stockholm att förbättra trafikinformationen för
resenärerna på kajen. Nya informationskvarter,
kajplatslägesskyltar, informationstavlor samt
digital trafikinformationsutrustning installeras på
kajen. Det bidrar till att förstärka ett ”hela-resan”perspektiv där smidiga resor kan ske med buss,
båt och cykel med tydlig informationshänvisning.

Kopplar utbyggnaden av kollektivtrafiken
direkt till sökt/sökta åtgärd/åtgärder? Om
JA, ange åtgärdsnummer och beskriv hur.

Ja, det kopplar till åtgärd 1.

I vilken utsträckning påverkas resandet
med olika färdmedel av motprestationen?
Ange för gång, cykel, kollektivtrafik och bil.
Motivera de förväntade effekterna.

Gång: Ingen påverkan.
Cykel: Ingen påverkan.
Kollektivtrafik: Med bättre trafikinformation
underlättas planeringen inför samt resandet med
kollektivtrafiken.
Bil: Ingen påverkan

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer
och motorfordonstrafik? Motivera kort
förväntade effekter.

Med bättre trafikinformation på plats ökar
trafiksäkerheten och resenärernas trygghet.
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2(2)

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen,
andra stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier
genomförts, finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har
upphandling påbörjats och har en projektorganisation etablerats?
Budgetmedel finns avsatt. Tillstånd är klara (bygglov samt polistillstånd).
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Ärendenummer

Dokumentdatum

Beslutat av

TRV 2021/13718

2021-06-02

Lena Erixon

Till:
Vaxholms stad
plan@vaxholm.se

Kopia:
adam.hjort@vaxholm.se
ida.stjarnstrom@sll.se

Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Vaxholms stad
och medsökande Region Stockholm
Beslut
Trafikverket beslutar om att Vaxholms stad och medsökande Region Stockholm tilldelas stöd enligt 2 § i
förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer om maximalt 185,75 miljoner kronor för
att genomföra åtgärden som framgår nedan. Stödet beviljas med villkoret att Vaxholms stad och medsökande
Region Stockholm genomför de motprestationer som framgår nedan.
Åtgärd som ingår i beviljat stadsmiljöavtal framgår nedan. För åtgärden framgår start- och sluttidpunkt,
totalkostnad exklusive moms, maximalt beviljat stöd exklusive moms samt stödnivå.
Nr

Åtgärd

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

Total
kostnad
(tkr)

Beviljat
stöd
(tkr)

Stödnivå
(%)

1

Replipunkt Vaxholm

2021

2026

371 500

185 750

50

371 500

185 750

Summa

Stödet anges i fast nivå och kan inte höjas eller indexuppräknas. Om den totala kostnaden för åtgärden blir
lägre reduceras stödet i motsvarande grad. Stöd ges inte till kostnader för planering och projektering.

TMALL 0049 Beslut 2.0

Motprestationer som ingår i beviljat stadsmiljöavtal framgår nedan.
Nr

Motprestation

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

1

Detaljplan Domaren, 11 bostäder, för antagande

2016

2022

3

Fredriksbergs brygga

2021

2024

4

Deltagande i Trafikantveckan

2021

2026

5

Resvaneundersökning

2022

2023

6

Utredning om gång- och cykelbroar

2022

2023

7

Trafikstrategi, för antagande

2022

2024

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

83

Anna-Karin Forseng
Nationell planering
Direkt: 010-123 47 87
anna-karin.forseng@trafikverket.se

BESLUT

2 (5)

Ärendenummer

Dokumentdatum

Beslutat av

TRV 2021/13718

2021-06-02

Lena Erixon

8

Cykelparkering Lägret

2022

2023

10

Gång- och cykelväg Överby

2023

2023

11

Cykelräknare

2021

2022

13

Trafiksäkerhetsåtgärd Söderfjärdsskolan

2022

2024

14

Trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärd Resarö

2023

2025

15

Hastighetsplan, för antagande

2022

2023

16

Förbättrad trafikinformation på kajen i Vaxholm

2021

2023

Motprestationer som ingår i detta stadsmiljöavtal får inte ha annan medfinansiering från Trafikverket eller
ingå i andra avtal såsom Sverigeförhandlingen, andra gällande stadsmiljöavtal etc.

Bakgrund
Kommuner och regioner kan hos Trafikverket söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat
stadsmiljöavtal, enligt förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer (hädanefter kallat
förordningen). Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att
öka andelen hållbara personresor (kollektivtrafik och cykeltrafik) eller för hållbara godstransportlösningar i
städer. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att
uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och
resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter.
Trafikverket har 2021-02-04 mottagit ansökan om stöd från Vaxholms stad och medsökande Region
Stockholm samt komplettering 2021-05-17.

Sökandens beskrivning av åtgärd som stöd söks för

TMALL 0049 Beslut 2.0

Åtgärd som stöd söks för är:
Nr

Åtgärd

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

Total
kostnad
(tkr)

Sökt stöd
(tkr)

1

Replipunkt Vaxholm

2021/10

2026/01

371 500

185 750

371 500

185 750

Summa

Sökandens beskrivning av motprestationer
Ingående motprestationer i ansökan:
Nr

Motprestation

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

1

Detaljplan Domaren, 11 bostäder, för antagande

2016/10

2022/10

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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2

Detaljplan Rindö hamn, 75 bostäder, för antagande

2017

2024

3

Fredriksbergs brygga

2021/08

2024/06

4

Deltagande i Trafikantveckan

2021/09

2026/09

5

Resvaneundersökning

2022/03

2023/12

6

Utredning om gång- och cykelbroar

2022/03

2023/10

7

Trafikstrategi, för antagande

2022/03

2024/03

8

Cykelparkering Lägret

2022/02

2023/05

9

Gång- och cykelväg Floravägen

2021/09

2022/03

10

Gång- och cykelväg Överby

2023/02

2023/12

11

Cykelräknare

2021/09

2022/05

12

Framkomlighetsåtgärd Västerhamnsplan

2022/04

2023/12

13

Trafiksäkerhetsåtgärd Söderfjärdsskolan

2022/02

2024/02

14

Trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärd Resarö

2023/08

2025/08

15

Hastighetsplan, för antagande

2022/03

2023/10

16

Förbättrad trafikinformation på kajen i Vaxholm

2021/03

2023/12

Närmare beskrivning av åtgärd och motprestationer finns i ansökan.

Bedömning
Följande bedömning har gjorts av Vaxholms stad och medsökande Region Stockholms ansökan.

TMALL 0049 Beslut 2.0

Ansökan uppfyller de krav som ställs i förordningen och åtgärden och motprestationerna som framgår under
rubriken Beslut bedöms uppfylla de syften som anges i förordningens 1 och 7 §§. Det finns därför grund för att
bevilja det stöd som sökts.
Motprestationerna 2 ”Detaljplan Rindö hamn, 75 bostäder, för antagande”, 9 ”Gång- och cykelväg Floravägen”
och 12 ”Framkomlighetsåtgärd Västerhamnsplan” ingår inte i avtalet eftersom de motprestationer som
framgår under rubriken Beslut bedöms vara tillräckliga för att uppfylla syftet med stadsmiljöavtalet.

Utbetalning
Utbetalning av stödet görs årsvis mot redovisning av nedlagda kostnader. Den sökande kan dock hos
Trafikverket ansöka om att få högst 50 procent av det beviljade stödet utbetalat i förskott. 20 procent av

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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beviljat stöd betalas ut först när samtliga åtgärder och motprestationer är genomförda och redovisade samt
slutrapporteringen av åtgärder och motprestationer är godkänd.
Trafikverket kan besluta att helt eller delvis inte betala ut stödet om stödet har beviljats felaktigt, med för högt
belopp eller om väsentliga villkor för stödet inte har följts (11 §).

Redovisning och uppföljning
Den sökande ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Trafikverket i händelse av ändrade förutsättningar för
genomförande (tid, kostnad, innehåll) av de åtgärder för vilka stöd har beviljats eller för motprestationer.
Eventuella ändringar ska godkännas skriftligen av Trafikverket genom ändringsbeslut för att omfattas av
beslutat stöd.
I samband med årliga redovisningen av kostnaderna för att genomföra åtgärderna ska den sökande och ev.
medsökande rapportera hur genomförandet av de åtgärder som stödet avser och de motprestationer som ska
genomföras fortskrider. Trafikverket tillhandahåller en mall för årliga uppföljningen.
Den sökande och medsökande ska genomföra uppföljning i relevanta delar i enlighet med bilaga 1. Den
sökande och medsökande ska senast sex månader efter att stödet beviljats ha inkommit med en plan till
Trafikverket om hur uppföljningen kommer läggas upp. Den sökande och medsökande ska utöver detta även
vara behjälplig med uppgifter till den utvärdering som görs av stödet. Trafikverket tillhandahåller en mall för
uppföljningsplanen.
När de åtgärder som stödet avser har genomförts ska en slutrapport inklusive revisorsintyg ges in till
Trafikverket. Slutrapporten ska ges in inom 12 månader efter den planerade sluttidpunkten. Slutrapporten
ska innehålla de uppgifter som framgår av 14 § i förordningen. Trafikverket tillhandahåller mallar för
slutrapport och revisorsintyg.
Om motprestationerna enligt 9 § 2 inte har slutförts när slutrapporten ges in, ska en uppdaterad slutrapport
ges in till verket senast sex månader efter att motprestationerna slutförts.

Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av nationell planerare
Anna-Karin Forseng. Samråd har skett med Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vid
ärendets slutliga handläggning har även avdelningschef Lennart Kalander och enhetschef Rami Yones
medverkat.

Övriga upplysningar

TMALL 0049 Beslut 2.0

I enlighet med 18 § i förordningen kan detta beslut inte överklagas.
Trafikverket vill upplysa om att i de fall statlig anläggning kommer att beröras behövs sedvanliga samråd och
eventuella tillstånd från Trafikverket Region Stockholm. En sådan prövning har inte gjorts i detta beslut.
Stödet förutsätter att marken ska vara i sökandes ägo när åtgärderna har genomförts, det vill säga när
slutrapporten lämnas in.
Vid kommunikation av åtgärder ingående i detta avtal ser Trafikverket gärna att det anges att medfinansiering
erhållits från Trafikverkets stadsmiljöavtal och att Trafikverkets logotyp finns med vid skyltning etc. Logotyp
kan laddas ner från www.trafikverket.se/grafiskprofil.
Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Anna-Karin Forseng
Nationell planering
Direkt: 010-123 47 87
anna-karin.forseng@trafikverket.se

BESLUT

5 (5)

Ärendenummer

Dokumentdatum

Beslutat av

TRV 2021/13718

2021-06-02

Lena Erixon

Mer information om nya ansökningsomgångar kommer att finnas på Trafikverkets hemsida
www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal.
-----------------------------------------------Lena Erixon

TMALL 0049 Beslut 2.0

Generaldirektör

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Anna-Karin Forseng
Nationell planering
Direkt: 010-123 47 87
anna-karin.forseng@trafikverket.se

Bilaga 1 Krav på uppföljning av stöd för att främja hållbara stadsmiljöer,
så kallat stadsmiljöavtal
Vad ska följas upp enligt beslutet?


Åtgärdernas genomförande inkl. ekonomisk redovisning.





Motprestationernas genomförande.
Kopplingar till nationella och regionala planer.
Uppföljning av effekter på resande.



Redogörelse för kommunens arbete för hållbar stadsmiljö samt hur åtgärder och
motprestationer bidragit till detta. I detta ingår även att redovisa övriga effekter av åtgärder
och motprestationer.

Uppföljning av åtgärder
Årligen ska redovisning göras av



Nedlagda kostnader.
Hur genomförandet av åtgärderna fortskrider.

Slutredovisningen ska innehålla





Ekonomisk slutredovisning som inkluderar totala kostnader, kostnad per åtgärd samt
fördelning per finansiär.
Revisorsintyg.
Beskrivning av genomförda åtgärder och eventuell avvikelse från beslut.
Redovisning av vilka effekter som åtgärderna har gett (se under avsnittet Uppföljning av
effekter på resande).

Uppföljning av motprestationer
Årligen ska redovisning göras av


Hur genomförandet av motprestationerna fortskrider

Slutredovisningen ska innehålla




Beskrivning av genomförda motprestationer och eventuell avvikelse från beslut.
Redovisning av vilka effekter som motprestationerna har gett (se under avsnittet Uppföljning
av effekter på resande).
Beskrivning av eventuella kvarstående motprestationer samt tidplan för det fortsatta arbetet
med dessa.

Om motprestationerna inte har slutförts när slutrapporten ges in, ska en uppdaterad slutrapport
ges in till verket senast sex månader efter att motprestationerna slutförts.
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Kopplingar till nationella och regionala planer
Årligen samt vid slutredovisningen ska redovisas om andra åtgärder t.ex. i nationella, regionala
och/eller lokala planer påverkat effekterna av åtgärder och motprestationer som stadsmiljöavtalet
innehållit med avseende på trafik och resande. Det kan även avse konflikter mellan kommunens
målstyrda planering och Trafikverkets trafikprognoser.

Uppföljning av effekter på resande




Uppföljning av resande med bil, kollektivtrafik, cykel och gång ska ske före och efter
genomförande av åtgärder och motprestationer. Räkningarna görs i relevanta snitt inom det
område som bedöms påverkas av åtgärderna och motprestationerna.
Räkningar av resande ska göras minst under en representativ vecka1 och vid motsvarande
tidpunkt per tillfälle. Samtliga trafikslag bör mätas under samma vecka.

Redogörelse för kommunens arbete för hållbar stadsmiljö och hur åtgärder och
motprestationer bidragit till detta samt beskrivning av övriga effekter
Vid slutredovisningen ska en redogörelse göras för kommunens arbete för en hållbar stadsmiljö. I
denna ska särskilt redovisas hur åtgärder och motprestationer har bidragit till detta arbete.
Redogörelse ska för perioden omfatta


Större satsningar på 1) ökad tillgänglighet med cykel, gång och kollektivtrafik i
tätorten/kommunen och 2) på ökad tillgänglighet i gator och vägar för biltrafik. Samt en
bedömning om 1) eller 2) dominerar.



Större hastighetsöversyner, förändringar av parkeringstal och/eller parkeringsavgifter.



Antal tillkommande bostäder i anslutning till genomförd åtgärd samt nya eller befintliga
planer för bebyggelse som är relevanta för genomförandet av åtgärderna som antingen har
tillkommit som resultat av åtgärderna eller där åtgärderna är en viktig förutsättning för
genomförandet.



Beskrivning i hur uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (se preciseringar) har
påverkats av genomförandet av åtgärder och motprestationer.

Trafikverket återkommer senast under hösten 2021 med tydligare instruktioner om hur bl.a.
uppföljning av effekter ska ske, inklusive mall för uppföljningsplanen.

Bilaga 1 reviderad maj 2021

1

Detta får anpassats efter tidplanen för åtgärdernas och motprestationernas genomförande men om det är
möjligt bör det ske under oktober eller april månad.
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Tom Thorell
Byggprojektledare

Direktdelegation i samband med projektering av särskilt boende på
Norrberget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringskott föreslår kommunstyrelsen besluta att förvaltningen genom exploateringschefen får utökad delegation avseende köp av konsulttjänster till SÄBO-projektet genom förnyad
konkurrens via e-work Group AB, upp till 7 Mnkr.
Exploateringschefen får i uppdrag att rapportera alla delegeringsbeslut, till kommunstyrelse.

Ärendebeskrivning
Exploateringsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen har, utifrån uppstartsbeslutet KS § 102, 2017-1026 gällande fastigheten Lägerhöjden 1, startat upp en utredning gällande ett nytt särskilt boende för
äldre (SÄBO) i exploateringen på Norrberget. Detaljplanen, Dpl 410 vann lagakraft 26 juni 2020 och
Besqab projekt- och fastigheter AB förväntas påbörja byggarbetet med infrastruktur i form av
ledningsschakter, vägar och schaktarbeten för bostäder, efter sommaren 2021.
Utredningsarbetet för SÄBO Norrberget erfordrar att ytterligare avrop av konsulter i olika discipliner
genomförs från ramavtal ”Förmedlingstjänst av tekniska konsulter STIC 2019 ” gällande förmedling av
tekniska konsulter. Innan ett Inriktningsbeslut kan tas erfordras bl.a. en trafikkonsult. Vidare erfordras
avrop av andra tekniska konsulter för att skapa en framförhållning till Förslagshandlingsskedet och
Projekteringsskedet, när dessa skall projekteras fram systemhandling och förfrågningsunderlag.
Exploateringsenheten samråder kontinuerligt med, exploatören Besqab, för att tillvarata staden
intressen och underlätta utbyggnaden av exploateringsområdet, där Vaxholms stad är en part. Det kan
konstateras att båda parterna är beroende av varandras planering och framdriften av respektives
projekt.
Noterats bör att Besqab ligger längre fram i byggprocessen än vad Vaxholms stad gör. Exploateringsenheten har därför parallellt fått intensifiera planeringen för markarbetena gällande grundläggningen
för SÄBO Norrberget i form av schakt och sprängning, vilket annars inte skulle vara fallet. Syftet med
detta är att synkronisera bl.a. schaktning, bergsprängning och transporter med exploatörens arbeten.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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För att komma i fas med exploatörens planering av produktionen på Norrberget, erfordras att Vaxholms
stad ökar upphandlingstakten av tekniska konsulter, så att förvaltningen har likvärdigt tekniskt underlag
som Besqab när planering och synkronisering av produktion genomföres. I detta planeringsarbete är
båda parter beroende av varandra.
För att öka upphandlingstakten föreslås att förvaltningen genom exploateringschefen ges direktdelegation att upphandla genom förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet ”Förmedling av tekniska
konsulter STIC 2019” samt underteckna avtal därefter.

Bedömning
Bedömningen är, om förvaltningen genom exploateringschef ges direktdelegation att upphandla/avropa
och teckna avtal upp till 7 Mnkr med Ework group AB, gällande de tekniska konsulter som avses
medverka i projekteringen av SÄBO Norrberget, att en ökad effektivitet erhålles. Syftet med
direktdelegationen till förvaltningen genom exploateringschefen är att kommunen skall komma i fas
med exploatörens planering och uppbyggnad av infrastrukturen på Norrberget, eftersom framdriften av
parternas projekt, är sinsemellan beroende av varandra.
Exploateringsenheten håller på att ta fram en process för framtagande av byggprojekt. SÄBO Norrberget
ligger för närvarande i utredningsskedet. För att projektet skall kunna gå vidare i processen erfordras ett
inriktningsbeslut, så att konsulterna med ledning av sakkunnigas yttrande över planlösningen kan jobba
fram en systemhandling i ett förslagshandlingsskede. Därefter följer ett genomförandebeslut, så att
projektet kan påbörja att ta fram ett förfrågningsunderlag, vilket skall godkännas av nämnd i ett godkännandebeslut innan det kan användas i en upphandlingsförfrågan.
Samordning av planering och produktion
Kommunen ligger efter med planering och projekteringen av SÄBO Norrberget. Besqab har redan
erhållit marklov för gator och schakter som erfordras för deras byggnader. Vidare har Besqab lämnat in
en bygglovsansökan. Kommunen har ännu inte tagit ett inriktningsbeslut för SÄBO Norrberget.
Att kommunen ligger efter observeras vid samordningsmöten som äger rum mellan kommunen och
exploatören. Kommunen har viss tid på sin sida, då Besqab´s bygglov för de bostäder som avses
uppföras är under handläggning och de inte genomfört tekniskt samråd. Likväl så avser Besqab starta
upp infrastrukturen efter sommaren.
Eftersom båda parter, sinsemellan är beroende av respektives planering, projektering och produktion
för att få logistiken att stämma överens vid genomförandet av exploateringen på Norrberget, har
förvaltningen påbörjat planeringen för schaktning och sprängning, för grundläggningen av SÄBO
Norrberget. Detta har varit nödvändigt för att en relevant teknisk diskussion om exploateringen med
Besqab skulle vara möjlig.
Ett inriktningsbeslut i Vaxholms stad erfordras för att projekteringsarbetet skall kunna komma igång på
allvar. Men för att detta skall kunna bli verklighet erfordras att diverse samråd tas och planlösningen
informeras om enlig MBL § 19 och kalkyleras. I samband med ett inriktningsbeslut kan de sakkunniga
påbörja producera sina PM, tekniska konsulter skall vara upphandlade så att en projekteringsgrupp
bildas och förslaghandlingsskedet kan påbörjas.
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Samordningen av exploateringen på Norrberget, mellan Vaxholms stad och Besqab är av största vikt för
exploateringsarbetets logistik, att de närboende inte skall drabbas mer än nödvändigt och att de olika
delprojekten skall löpa så smärtfritt som möjligt. Därför hemställes att förvaltningen genom exploateringschefen erhåller en direktdelegation om 7 Mnkr för upphandling av tekniska konsulter via Ework
Group AB, så att det gå att hålla jämna steg med exploatören Besqab.

Måluppfyllelse
Genom att låta förvaltningen genom exploateringschefen, för SÄBO Norrberget, erhålla en direktdelegation vid tecknandet av konsultavtal via Ework Group AB kan ytterligare upphandlingar i olika
discipliner utföras så att kommunen mer följsamt kan synkronisera projektering och produktion med
exploatören Besqab på Norrberget.
Detta för med sig i sin tur att kvalitén blir bättre i de båda parternas projekt eftersom följsamheten
mellan parterna blir bättre. Livsmiljön för de närboende blir bättre eftersom störande produktionsmoment kan kortas ner tidsmässig. Ekonomin blir bättre då samordningsvinster kan skapas mellan de
olika parterna.

Finansiering
De resurser som erfordras för konsultupphandlingarna ryms inom projektets investeringsram.

Förslagets konsekvenser
En direktdelegation att upphandla/avropa och teckna avtal upp till 7 Mnkr för exploateringschefen
gällande SÄBO Norrberget kommer att ge en stabilitet i att avtal kan tecknas med de tekniska
konsulterna när detta erfordras, det blir en tidsmässig vinst vid handläggningen av tilldelning av
konsultavtalen, följsamheten och logistiken i exploateringen kan bli den bästa möjliga och de närboende
får minsta möjliga störning.

Uppföljning och utvärdering
Exploateringschefen får i uppdrag att löpande anmäla delegationsärenden till kommunstyrelsens
planeringsutskott och kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande; Direktdelegation i samband med projektering av särskilt boende på Norrberget

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Richard Hallman
Tom Thorell

För kännedom:

Susanne Edén
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Yttrande samrådsförslag översiktsplan för Värmdö kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande samrådsförslag översiktsplan för Värmdö kommun, 2021-08-09, godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har tagit del av en remiss från Värmdö kommun för samråd om förslag till ny
kommunövergripande översiktsplan. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om
mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan.
Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala intressen berörs av planförslaget:
transportinfrastruktur och trafikförsörjning, regional grönstruktur och ekologiska spridningssamband,
miljökvalitetsnormer för vatten. Överlag ser kommunen positivt på planförslaget men har vissa
synpunkter kring bristen på ställningstaganden kring hur faktorn för hydromorfologi kan förbättras,
särskilt i relation till planens ställningstaganden kring strandskydd, och efterfrågar tydligare redovisning
och ställningstaganden till svaga samband för grönstrukturen samt ställningstaganden kring riksintresset
för friluftsliv.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-06-28
Yttrande samrådsförslag översiktsplan för Värmdö kommun, 2021-08-09
Översiktsplan Värmdö kommun | 2035 Samrådshandling, 2021-05-10
Samrådshandling Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan för Värmdö kommun 2020 2035, 2021-05-10

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Matilda Karlström, sbf

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Yttrande över samrådsförslag översiktsplan Värmdö kommun
Sammanfattning
Vaxholms stad har tagit del av en remiss från Värmdö kommun för samråd om förslag till ny
kommunövergripande översiktsplan. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om
mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan.
Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala intressen berörs av planförslaget:
transportinfrastruktur och trafikförsörjning, regional grönstruktur och ekologiska spridningssamband,
miljökvalitetsnormer för vatten. Överlag ser kommunen positivt på planförslaget men har vissa
synpunkter kring bristen på ställningstaganden kring hur faktorn för hydromorfologi kan förbättras,
särskilt i relation till planens ställningstaganden kring strandskydd, och efterfrågar tydligare redovisning
och ställningstaganden till svaga samband för grönstrukturen samt ställningstaganden kring riksintresset
för friluftsliv.

Bakgrund
Vaxholms stad har tagit del av en remiss från Värmdö kommun för samråd om förslag till ny
kommunövergripande översiktsplan. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om
mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan. Samrådstiden pågick mellan 10 maj och 4 juli
2021. Förvaltningen har begärt och fått beviljat anstånd till och med 13 september. Remissen syftar till
att kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan.

Bedömning
Mellankommunala intressen
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget till översiktsplan berör tre huvudsakliga
mellankommunala intressen:




Transportinfrastruktur och trafikförsörjning – i synnerhet vad gäller sjötrafik samt regional
vägtrafik i nord-sydlig riktning
Regional grönstruktur och ekologiska spridningssamband
Miljökvalitetsnormer för vatten för gemensamma ytvattenförekomster – specifikt
Torsbyfjärden, Solöfjärden, Askrikefjärden, Trälhavet

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Strategi
Det är positivt att Värmdös huvudfokus för utbyggnadsstrategin är att expandera i anslutning till den
redan bebyggda miljön tillsammans med koncentrering och förtätning av bebyggelse i områden med
god tillgång till kollektivtrafik. Därtill instämmer Vaxholm med det som framgår om att utvecklingen av
gång, cykel och kollektivtrafik bör prioriteras för att ett hållbart trafiksystem ska uppnås.
Sjötrafik
Det är viktigt att sjötrafiken utvecklas och att vattenvägarna bättre nyttjas då det utgör ett viktigt
komplement till den landbaserade kollektivtrafiken och kan bidra till att avlasta vägnätet. Vaxholm anser
att ett stopp vid Norra Lagnö för pendelbåtlinje 84 (Östra Mörtanäs - Strömkajen) skulle bidra till bättre
tillgänglighet för både Norra Lagnö och Tynningö.
Östlig förbindelse
I översiktsplanen framgår det att Värmdö avsätter mark för att säkra tillkomsten av en Östlig
förbindelse. Det är positivt för regionens utveckling att tillgängligheten med kollektivtrafik och bil
förbättras mellan de norra delarna av regionen och Värmdö samt Nacka. En östlig förbindelse skulle
även bidra till nyttor för Vaxholm genom minskad genomfartstrafik på väg 274, det skulle även bidra till
att minska belastningen på färjelederna där det idag upplevs finnas kapacitetsbrister.
Regionala samband
Kartan på sid 47 visar regionala svaga samband för grönstrukturen men det saknas en karta över
motsvarande samband inom kommunen samt vilken utvecklingsinriktning kommunen ser framför sig.
Riktlinjerna anger att hänsyn ska tas till värdefulla miljöer, spridningskorridorer och att svaga samband
ska stärkas men det framgår inte hur detta arbete ska ske.
Riksintressen
Vaxholm saknar ställningstaganden hur riksintresset för friluftsliv ska tillgodoses i framtida utveckling.
Det finns en risk att riksintresset försvagas på kärnöarna om tydliga ställningstagande saknas. Utveckling
kan även medföra positiva effekter i form av ökad tillgänglighet.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Vaxholm ser positivt på att behovet av ökad regional samverkan kring vattenfrågor för att kunna nå
miljökvalitetsnormer för vatten har lyfts fram i ett tydligt ställningstagande och välkomnar ett fördjupat
samarbete. Det saknas dock ställningstagande och beskrivning av hur utmaningen med att bibehålla
statusen för faktorn hydromorfologi i ytterskärgården samtidigt som Värmdö efterfrågar lättnader i
strandskydd på kärnöar ska hanteras.
Strandskydd
Vaxholm ställer sig frågande till bedömningen att det bör vara lättare att upphäva strandskyddet på
kärnöar genom att dessa pekas ut som landsbygdsområden enligt förslaget i strandskyddsutredningen.
Vägledningen för planering på kärnöar anger att allmänhetens tillgång till stränder ska värnas samt att
hänsyn ska tas till biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband vid planering och lovgivning.
Det framgår inte tydligt hur detta ska ske samtidigt som man efterfrågar lättnader i strandskyddet för
dessa områden.
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Kartor
Det är skulle vara bra om kartan på sidan 13 förstorades, förslagsvis en egen sida. De angränsande
kommunerna är även lite för genomskinliga, vilket gör det något för svårt att tyda vad som är vatten,
natur eller bebyggelse. Därtill kan det vara bra att peka ut vattenvägen mot Stockholm som ett viktigt
kommunikationsstråk.
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Förord
Du läser nu samrådshandlingen för uppdateringen av kommunens
översiktsplan 2035. Det är en handling som tar sikte på att aktualisera
befintlig översiktsplan med några justeringar och förtydliganden.

Värmdö är en fantastisk
kommun som erbjuder
natur, kultur och skärgård.

Värmdö är en fantastisk kommun som erbjuder natur, kultur och
skärgård. Närheten till Sveriges huvudstad och dess kranskommuner
gör Värmdö än mer dynamisk för både kommuninvånare och företag.
Värmdö erbjuder allt ifrån pulserande samhälle i tätbebyggda och
anrika Gustavsberg till stilla havsvikar och tusentals öar i Östersjön.
Uttrycksfulla kontraster mellan natur, kultur och skärgård gör Värmdö
till en idyll för alla åldrar att bo, leva och verka i. Det är något som vi
vill bevara och ha med i den fortsatta samhällsutvecklingen.
Översiktsplanen ska ge en övergripande förutsägbarhet för alla som
vill bo och verka i Värmdö. De flesta av oss som idag bor i kommu
nen, har gjort ett aktivt val att flytta hit för att bo nära naturen och
skärgården, och det är viktigt att vi fortsättningsvis värnar dessa
värden. Kommunen har samtidigt ett behov av befolkningsökning för
att upprätthålla samhällsservice, näringsliv och kommunens välfärd.
Därför har stor ansträngning lagts på en planering där bebyggelse,
infrastruktur och natur går i samklang.
Några viktiga målsättningar i översiktsplanen är att kommunens
grönområden värnas, att flerbostadshus och allmän samhällsservice
koncentreras till våra centrumområden med kollektivnära lägen och
att småhuskaraktären bevaras. Framkomligheten på kommunens väg
ar är ytterligare en viktig förutsättning för ett välfungerande samhälle.
Samrådshandlingen utgår ifrån de många workshops och dialoger
som har förts med olika grupper. Genom fokusgrupper har många av
kommunens medborgare genom organisationer redan hunnit komma
till tals som exempelvis kommunens ungdomsråd, skärgårdsråd, råd
för funktionshinderfrågor, politiker, byggaktörer, stora markägare och
tjänstemän. Därutöver har allmänheten kunnat boka in digitala möten
med projektledarna för översiktsplanen för att ställa frågor och lämna
synpunkter i ett tidigt skede. Kommunens medborgarpanel har också
vid två tillfällen fått ge synpunkter genom enkäter.
Nu har du chansen att än en gång komma med inspel, synpunkter och
förslag i samband med samrådet. Efter samrådet kommer handlingen
att omarbetas inför en granskning och slutligen ett antagande. Jag
hoppas att du tar vara på denna möjlighet och bidrar till ett genom
tänkt, attraktivt, hållbart, levande Värmdö där ett pulserande samhälle
möter lugnet, naturen och skärgården på ett harmoniskt sätt.

Deshira Flankör
kommunstyrelsens ordförnade
värmdö kommun
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Bakgrund
Den här delen av översiktsplanen ger en kort presentation
av Värmdö kommun, vad som styr framtagandet av en
översiktsplan och hur processen för uppdateringen av
Värmdö kommuns översiktsplan sett ut.
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Vad är en översiktsplan?
I översiktsplanen redovisas kommunens
viljeinriktning i frågor om mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling, riksintressen
och allmänna intressen. Översiktsplanen är
vägledande och långsiktig. Planen ger vägledning för beslut om användning av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön
ska utvecklas och bevaras. Planen inte är
juridiskt bindande och går därför inte heller att
överklaga. Den uttrycker kommunens politiska
vilja och syn på olika allmänna intressen.

Bakgrund
I den första delen av översiktsplanen ges en kort beskrivning av Värmdö kommun.
Här beskrivs också processen för arbetet med uppdateringen av översiktsplanen
samt kopplingar till nationella, regionala och kommunala mål- och styrdokument.

VARMDÖ KOMMUN –
EN KORT SAMMANFATTNING

Process
Översiktsplanen sträcker sig fram till 2035. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen
anta en planeringsstrategi senast 24 månader
efter val för att säkerställa att översiktsplanen
är fortsatt aktuell.

Värmdö kommun ligger i hjärtat av Stockholms skärgård. Kommunen har en lång
historia och nämns första gången i text år
1314, men det har funnits människor på den
plats som idag utgör Värmdö kommun sedan
stenåldern. Vattnet var länge den viktigaste
transportvägen och under 1800-talet blev
Värmdö även ett besöksmål för sommargäster.
Vid sekelskiftet 1900 kom ångbåtstrafiken som
möjliggjorde snabbare transporter och bebyggelse började då växa fram längs ångbåtsleder
och i byar som Stavsnäs och Sandhamn. Under
första hälften av 1800-talet startades en porslinsindustri i kommunens centralort Gustavsberg där flera kända formgivare har verkat.

Arbetet med en översiktsplan delas in i olika
skeden: samråd, granskning och antagande.
Hur processen ska gå till regleras i plan- och
bygglagen. Under arbetet med framtagandet av
samrådshandlingen har flertalet workshops och
dialoger med olika grupper hållits. Detta för att
göra processen transparent och för att skaffa
sig ett så bra och brett underlag om kommunen
som möjligt. Workshops och dialogmöten har
bland annat hållits med kommunens ungdomsråd, skärgårdsråd, råd för funktionshinderfrågor, politiker, byggaktörer, stora markägare
och tjänstemän. Utöver detta har allmänheten
kunnat boka in digitala möten med projektledarna för översiktsplanen för att ställa frågor
och lämna synpunkter i ett tidigt skede. Två
enkäter har skickats ut till kommunens medborgarpanel under år 2020. Den första enkäten
innehöll frågor om kommunen, bra platser och
varför man valt att bosätta sig i Värmdö. I den
andra enkäten var temat rekreationsområden
och friluftsliv. Under tidigt skede har det också
varit möjligt för invånare, företagare, fritidsboende och besökare att lämna synpunkter
genom att peka ut områden i en dialogkarta.
I kartan har det bland annat varit möjligt att
peka ut områden som ska bevaras, bebyggas
eller utvecklas. Enkäterna och resultatet från
dialogkartan finns att ta del av som sammanfattningar i bilagorna till samrådshandlingen.

Värmdö kommun är en av landets snabbast
växande kommuner och befolkningen bedöms
fortsätta att öka om än i lägre takt i jämförelse
mot de senaste åren. Kommunen hade år 2020
drygt 45 500 invånare och befolkningstillväxten har de senaste åren växt med drygt en
procent upp till närmare 3,5 procent per år.
Många söker sig till Värmdö kommun för att
bo nära natur, skärgård och storstad.
Sommartid ökar antalet boende i Värmdö
kommun till uppåt 100 000 personer, merparten med fast boende i Stockholm. I Värmdö
kommun finns goda möjligheter till friluftsliv
och rekreation. Kust, skärgård och stora strövområden bjuder på världsunika möjligheter till
naturupplevelser alldeles inpå storstaden.
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KOPPLINGAR TILL MÅL OCH
STYRDOKUMENT
I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur
man avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med nationella och regionala
mål, planer och program av betydelse för en
hållbar utveckling inom kommunen.

Agenda 2030
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller
17 globala mål för hållbar utveckling som
syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Globala målen är integrerade och odelbara
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga.

Plan- och
bygglagen
Vad som ska  redo
visas i en detalj
plan styrs i planoch bygglagen.
Översiktsplanen
ska ange inriktning
en för den långsik
tiga utvecklingen
av den fysiska
miljön.

Sveriges miljömål
Sveriges miljömål är riktmärken för landets
miljöarbete. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Kommunfullmäktige i Värmdö kommun tog
beslut om lokala miljömål i juni 2016. Målen
är utformade efter de nationella miljömålen
och beskriver prioriterade områden inom
miljöarbetet samt Värmdös vision 2030, vilka
ligger till grund för kommunens utvecklingsprinciper.

Regional utvecklingsplan för Stockholms
regionen
RUFS 2050 är en strategisk plan med ett
långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera
Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar
och stärka regionens potential.
Planen uttrycker region Stockholms samlade
vilja och ligger till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga planering och är en utgångspunkt för det regionala
9
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tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram
och infrastrukturplanering. Planen är vägledande för beslut om översiktsplaner.
I RUFS 2050 finns en rumslig inriktning som är
central för den regionala utvecklingsplaneringen och som påverkar utformningen av Värmdö kommuns översiktsplan. Kommunen har
använt sig av den rumsliga inriktningen och
begreppen kopplat till den vid utformningen av
utbyggnadsstrategin.
I den regionala utvecklingsplanen beskrivs
stora delar av Värmdö som landsbygd och
naturområden med ett strategiskt stadsutvecklingsläge i Gustavsberg. Till skillnad från RUFS
2050 anser kommunen att Brunn bör vara ett
primärt utvecklingsläge i likhet med Hemmesta, Björkviksbrygga bör vara en regional replipunkt och Gällnö pekas inte ut som en kärnö.

bakgrund

• Träbyggnadsstrategi (under framtagande)
• Riktlinjer för bostadsförsörjning (under framta
gande)

Utbyggnadsstrategi

• Utbyggnadsstrategi (utgör en del av översikts
planen)
• Avfallsplan (under framtagande)
• Havs-, kust- och vattenplan (Tematiskt tillägg
till översiktsplanen, under framtagande)
• Arkitekturprogram (under framtagande)

I utbyggnadsstrategin visas de övergripande strukturerna
för bebyggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer med ställningstagande för hur dessa strukturer bör
utvecklas i ett kommunalt och regionalt sammanhang.
Här redovisas långsiktiga intentioner i grova drag och
kommunen lyfter fram utvecklingsinsatser som anses
vara särskilt viktiga.

I översiktsplanen
redovisas kommunens
viljeinrikting i frågor
om mark- och vatten
använding

KOMMUNALA MÅL OCH
STYRDOKUMENT
Vision 2030
Vision 2030 antogs av kommunfullmäktige
2009 och användes som underlag för kommunens översiktsplan 2012-2030. Visionen utgör
även underlag för den uppdaterade översiktsplanen. I visionen beskrivs Värmdös framtid
som skärgårdens mötesplats.

Övriga kommunala mål- och styrdokument
Ett flertal av kommunens planer och program rör
mark och vatten. Översiktsplanen har formats med
stöd av eller med koppling till flera styrdokument.
• Kulturmiljöprogram
• Trafikstrategi (under framtagande)
• Gång- och cykelplan (under revidering)
• Infartsparkeringsplan
• VA-plan
• VA-policy
• Miljö- och klimatplan
• Grönstrukturplan för Gustavsberg
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Utbyggnadsstrategi
I utbyggnadsstrategin visas funktioner, funktionella samband och utvecklings
inriktningen för bebyggelse, natur och kommunikationer. I det här kapitlet presen
teras även kommunens utvecklingsprinciper som ligger till grund för ställnings
taganden kring allmänna intressen.

Gustavsberg
Hemmesta

Brunn

UTGÅNGSPUNKTER

Utbyggnadsstrategi
Utbyggnads
strategin presen
terar en över
gripande strategi
för kommunen.
Här presenteras
också regionala
frågor som är
viktiga för Värmdö
kommun.
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Ambition om en växande kommun
Värmdö kommun vill bibehålla en fortsatt hög
utbyggnadstakt för att kunna möta den efterfrågan på bostäder som finns i kommunen och
regionen men även för att skapa en bostadsmarknad i balans. Tillväxten måste samtidigt
vara hållbar och ske i en takt och på de platser
där kommunen har en förmåga att möta
utvecklingen på ett bra sätt. Näringslivsutvecklingen ska också gå hand i hand med utvecklingen av bostäder genom funktionsblandning
i mer centrala delar men också genom utveckling av arbetsplatsområden så att fler företag
och invånare får möjlighet att etablera sig och
kunna växa i kommunen.
Värmdö är en del av en storstadsregion och är
attraktiv genom närheten till Stockholm i kombination med variationsrik natur, tillgång till
skog, vatten och skärgård. Kommunen är, och
kommer i första hand vara, en småhuskommun
till stor del beroende på kommunens geografiska läge och förutsättningar. Bebyggelsen är

idag spridd över i stort sett hela kommunen
med småhus i periferin och en större koncentration av varierad bebyggelse och service
i kommunens centrumområden. Värmdös
geografiska förutsättningar är kommunens
styrka men också dess utmaning. Den unika
skärgårds- och landsbygdsmiljön som präglas
av ett variationsrikt, småskaligt landskap på
land och i vatten gör kommunen populär både
som bostadsort och besöksmål men är också känslig och sårbar i fråga om människors
nyttjande av den.

Djurö

Stavsnäs

Teckenförklaring
Strategiskt utvecklingsläge
Primärt bebyggelseläge
Sekundärt bebyggelseläge
Kärnö
Replipunkt
Utvecklingsstråk kommunikationer
Övergripande grönstruktur

Förenklat kan kommunen sägas växa på tre
sätt. Det ena rör detaljplaneläggning i centrala
lägen och för områden med sammanhängande
bebyggelse, den andra genom tillkommande
bebyggelse genom bygglov och den tredje
genom en ökad inflytt till befintligt bostadsbestånd i kommunen. Detaljplaneläggning av
nya bostadsområden och ny bebyggelse ska
koncentreras till kommunens centrumområden,
utveckling av sammanhängande bebyggelse
råder kommunen över genom planmonopolet.
Bebyggelsetillskott genom bygglov sker genom
bygglovsprövning och bedömning utifrån
befintliga förutsättningar. Utöver detta växer
kommunen även genom att tidigare fritidshusområden med befintliga bostäder bebos allt
mer permanent. Kommunen bygger ut vatten
och avlopp till dessa områden för att kunna
tillgodose och säkerställa vattenförsörjning och
avlopp i ett större sammanhang med hänsyn
till skydd för människors hälsa och miljön.
Utbyggnadstrategin huvudfokus är utbyggnad i anslutning till den redan bebyggda
miljön och koncentrering samt förtätning av
bebyggelse i områden med god tillgång till
kollektivtrafik, främst i våra centrumområden.

I övriga delar av kommunen bör bebyggelseutvecklingen främst ske i eller i anslutning till
redan bebyggda områden och på kärnöarna.
En koncentrering av bebyggelse betyder även
att större sammanhänhande grönområden på
andra platser kan bevaras. I centrumområdena
vill kommunen kunna erbjuda olika typer av
boende för olika skeden i livet och även kunna
ta hand om särskilda gruppers behov. I dessa
områden bedömer kommunen att det finns
störst möjlighet att möta de behov som finns
och skapa trygga och attraktiva livsmiljöer
med en kombination av bostäder, näringsliv,
grönområden och olika typer av arbetsplatser.
Kommunen vill även kunna bidra till att möta
efterfrågan på ett naturnära boende.

Utbyggnad i takt med infrastruktur
För att kommunen ska kunna växa krävs investeringar i infrastruktur så som vägar, vatten
och avlopp, samhällsservice och långsiktigt
skyddande av naturområden. Att denna ut-

översiktsplan för värmdö kommun

översiktsplan för värmdö kommun

103

byggnad hänger med är avgörande för att den
bebyggelse- och befolkningsutveckling kommunen har ska infrias framöver. Kommunen är
inte huvudman för de större vägarna i kommunen utan där har Trafikverket det yttersta
ansvaret för framkomlighet och trafiksäkerhet.
Kommunen behöver därför aktivt föra en
dialog med statliga myndigheter som påverkas
av att kommunen växer. Det gäller både inom
kommunen och i fråga om trafiksystemet inåt
mot stor-Stockholm. Utbyggnadsstrategin
pekar ut i vilka områden kommunens tidplaner
behöver anpassas till annan planering för att
en fungerande vardag för kommunens invånare
ska kunna säkerställas.
För ett fungerande samhälle behövs investeringar och samordning i frågor om digitalisering och utveckling av elnätet. Den digitala
utvecklingen har skett fort och ger bland
annat möjlighet för stora delar av kommunens
invånare att arbeta hemifrån eller utveckla sin
verksamhet på distans.
13
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Kommunen ansvarar inte över utveckling av
elnätet men är beroende av en fungerande
elförsörjning. Kommunen behöver föra en
aktiv dialog med Vattenfall för att kunna förse
nybyggda områden med el och även utveckla
befintligt nät för att skapa hållbara lösningar
så som laddstolpar.
Alla platser har idag inte tillräckligt god
kollektivtrafik för att vardagen ska fungera
utan bil. Därmed behöver många fordon också
komma fram på vägnätet. Oavsett om man
reser med buss eller bil är alla trafikslag beroende av framkomligheten och säkerheten längs
vägnätet. Den geografiska strukturen gör systemet sårbart då det oftast bara finns en väg att
välja på när och om en olycka uppstår. Uppstår
en olycka på vägen kan det få konsekvenser,
såsom köbildningar, även längre ut i vägsystemet. Eftersom kommunen är en populär plats
att besöka så är belastningen på vägnätet ännu
högre på sommarhalvåret då många temporärt
bosätter sig här.

Effektivt nyttjande av resurser
Att styra tillväxten till där kommunen har bäst
förmåga att hantera utvecklingen handlar om
att säkra ett effektivt nyttjande av resurser. En
helhetssyn på hur Värmdö kommun ska kunna
utvecklas är därför en utgångpunkt. Människan
ska alltid stå i centrum, fungerande ekosystem
ska sätta ramarna och ekonomin är ett medel
och en förutsättning. Bara när dessa kan kombineras får vi ett effektivt utnyttjande av våra
resurser och en hållbar utveckling.Naturen med
dess olika ekosystem är en resurs som vi ska dra
nytta av i planeringen och som skapar mervärden för ett växande Värmdö.
För att både nuvarande och framtida invånare
ska trivas i kommunen måste deras behov stå i
centrum. Utbyggnadsstrategin utgår från hur vi
ska kunna tillvarata detta genom att exempelvis underlätta vardagen genom samplanering
av olika funktioner. I samhällsbyggandet skapar vi fysiska strukturer som ska finnas kvar
under en mycket lång tid och vilka påverkar
vårt sätt att leva. Kommunen behöver därför
verka för att de miljöer som skapas idag leder
till en omställning i fråga om exempelvis resval
till mer hållbara alternativ eller skapar möjligheter för att invånare att själva göra mera
hållbara val.
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Utbyggnadsstrategin
tar avstamp i områdes
specifika förutsättningar.

För att de fysiska strukturerna ska vara hållbara och långsiktiga behöver platserna och
miljöerna vara attraktiva, trygga och uppmuntra till att man vill vistas på platsen. För att
möjliggöra detta måste hänsyn tas till befintliga
och historiska värden och utveckling ske med
utgångspunkt i dessa. Utbyggnadsstrategin tar
därför avstamp i områdesspecifika förutsättningar och utmaningar vilka pekar på möjlig
utveckling utifrån platsens förutsättningar och
potential framåt.
För att vi ska nyttja våra resurser effektivt
behöver samhällsbyggandet också utgå från
samplanering och innovation. Smarta lösningar
behövs i en föränderlig värld där den byggda
miljön ska stå under en längre period.

ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSINRIKTNING
Värmdö kommun är till största delen en småhuskommun men med en mer varierad bebyggelsestruktur i kommunens utvecklingslägen.
Det är i kommunens strategiska utvecklingsläge, kommuncentrumet Gustavsberg, som den
största utvecklingen av ny bebyggelse kommer
att tillkomma. I Gustavsberg finns redan idag
en tätare bebyggelse, tillgång till god samhällsservice och detaljhandel. Området
har en hög regional tillgänglighet och
därmed finns potential att utveckla
mer sammanhängande miljöer
med varierade hustyper, verksamheter, samhällsservice
och rekreationsområden.
Gustavsberg är inte bara
viktigt lokalt för kommunen utan utgör även
ett såväl regionalt som
nationellt besöksmål.
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I de primära bebyggelselägena, Brunn och
Hemmesta, finns potential att utveckla platserna till sammanhängande miljöer med viss
samhällsservice som främst möter de lokala
behoven för omkringliggande bebyggelse. Bebyggelsen domineras av tät villabebyggelse med
inslag av flerbostadshus i anslutning till service,
skola och idrott. En förutsättning för fortsatt
bebyggelseutveckling är god framkomlighet för
trafiken och attraktiva infartsparkeringsplatser
för att öka andelen kollektivtrafikåkande och
minska belastningen på vägnätet. Utöver detta
behöver de två lägena utvecklas och stärkas
som kommundelscentrum med ett varierat
bostadsbestånd, trygga mötesplatser, lokal
grönstruktur och ökad möjlighet för näringsliv
att etableras.
De sekundära bebyggelselägena utgörs av
Björkås och Stavsnäs och innehåller en dominerande andel villabebyggelse med mindre inslag
av flerbostadshus. De sekundära bebyggelseområdena innehåller både fritidsbostäder och permanent bebodda bostäder. Här finns begränsade
kommunikationsmöjligheter utanför rusningstid. Framkomligheten och trafiksäkerheten längs
vägarna behöver åtgärdas då allt fler väljer att
bosätta sig permanent i dessa områden och till
stor del beroende är av bil. Områdena präglas
av landsbygdskaraktär men med mindre lokala
centrum med såväl flerbostadshus som handel.
De sekundära bebyggelselägena har potential att
kompletteras och utvecklas för att servicenivån
ska kunna upprätthållas även om ny bebyggelse
i första hand bör lokaliseras i strategiska utvecklingslägen och primära bebyggelselägen. Vidare

Utbyggnadsstrategi- övergripande
utvecklingsinriktning
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behövs en ökad befolkning i arbetsför ålder
för att dessa områden fortsatt ska kunna vara
levande med arbetsplatser och service.

råden med många trolska miljöer och höga
skogliga naturvärden. Värmdös skärgård med
sina tusentals öar är ett viktigt reaktionsområde för hela regionen. Tjänligt badvatten och det
variationsrika landskapet utgör viktiga upplevelsevärden. För att bevara och säkra stora
rekreationsområden behöver såväl kommunen
som Länsstyrelsen verka för att skydda dessa
områden långsiktigt.

De fem kärnöarna Svartsö, Möja, Sandön,
Runmarö och Nämdö bedöms ha förutsättning
för ett utbud av samhällsservice och infrastruktur tillräcklig för att utgöra basen i en levande
skärgård. Det är också på dessa fem öar som
majoriteten av alla fast- och deltidsboende i
skärgården lever. De fungerar som servicepunkter för befolkningen på de omgivande öarna
samt för turism och friluftsliv. Kärnöarna
försörjs med en bastrafik av kollektivtrafik på
vatten, vilket möjliggör resor till och från fastlandet året runt. För att möjliggöra en levande
skärgård behövs bostäder för olika skeden och
förutsättningar, en välfungerande service med
skola och infrastruktur tillräcklig för att kunna
bo, verka och leva i skärgården. Det ska finnas
möjlighet för nuvarande deltidsboende att bli
fastboende i skärgården och kunna arbetspendla in till Stockholm och även arbeta hemifrån.

Befolkningsutvecklingen kommer att fortsätta koncentrera sig allt mer till tätorterna
i kommunen eftersom den tätaste strukturen
tillskapas här. Samtidigt kommer antal fastboende i kommunens tidigare fritidshusområden
med spridd bebyggelse leda till en befolkningsökning även i kommunens periferi. Detta
kräver ett fungerande stomvägnät av statliga
vägar med god framkomlighet i stort sett hela
kommunen. Vägarna ut till replipunkterna
behöver förbättras för att systemet som helhet
ska fungera med effektiva transportmöjligheter
såväl med bil som buss. Statens, regionens och
kommunens planering måste därför samordnas. Inom kommunen måste bussturtätheten
bli betydligt bättre på sina håll för att tillförsäkra en ökad kollektivtrafikandel. Kommunen
har en viktig uppgift att säkerställa infartsparkeringar på strategiska lägen där möjligheterna
till bussbyten är goda. Infartsparkeringar i
Nacka som till viss del också utnyttjas av invånare i Värmdö kommer i takt med att Nacka
utvecklas också att minska. Det medför att det
lokala behovet kan komma att öka vid de i de
större knutpunkterna så som kring Ålståket
och vid Ingarökrysset.

I områden utanför de utpekade bebyggelselägena förväntas ny bebyggelse tillkomma genom
bygglovsprövningar och utifrån gällande
detaljplaner och byggnadsplaner, se kapitel
Mark- och vattenanvändning.

VÄRMDÖ I REGIONEN
Kommunens unika skärgårdsmiljö bidrar till
att höja Stockholmsregionens attraktivitet och
utvecklingskraft. Det innebär att trycket på
Värmdö som besöksmål sannolikt kommer att
öka i takt med att hela Stockholmsregionen
växer. Ur ett regionalt perspektiv erbjuder
Värmdö rekreation och naturupplevelser, deltidsboende och tar även ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i regionen. Denna dynamik
måste beaktas i samhällsplaneringen. Värmdö
är en del av storstadsregionen och planeringen
måste fungera för kommunens invånare som
reser in för att jobba och de som reser ut till
kommunen för exempelvis rekreation och
naturupplevelser.

Stombussnätet är kärnan i den snabba kollektivtrafiken till och från de centrala delarna
av Stockholm till Värmdö. Slussen är fortsatt
den viktigaste målpunkten även när Nacka
får tunnelbana. Med tiden vill kommunen se
fler målpunkter så som centrala Nacka, andra
delar av södra Stockholm samt en sammankoppling till olika kollektivtrafiksystem så som
Mälarbanan. På lång sikt behövs spårbunden
kollektivtrafik till Värmdö kommun. Kommunen har reserverat mark för detta lokalt men
det behöver även ske regionalt för att säkra
framkomligheten. Ytterligare ett komplement
till bussnätet är pendelbåtar som är ett effektivt
sätt att använda vattenvägarna för att avlasta
vägnätet och tillskapa en attraktiv kollektivtrafik.

Då allt fler invånare i regionen måste samsas
om befintliga grönområden är Värmdöleden
och gröna kilen som sträcker sig utmed Nacka
och Värmdö attraktiva för rekreativa besök.
Nacka-Värmdökilen erbjuder stora skogsom-
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En enklare vardag för
kommuninvånarna ska
eftersträvas genom att
skapa gena stråk

I kommunen finns många små företag med få
anställda. Dessa företag finns utspridda i hela
kommunen och i takt med att digitaliseringen
utvecklas ökar även möjlighet för fler mikroföretag att etableras inom kommunen. Detta
innebär att även utvecklingen av näringsliv
sker utspritt i kommunen och ställer krav på
framkomlighet längs vägnätet. När digitaliseringen utvecklas skapas möjligheter för små
och stora företag utanför och inom kommunen
att etablera sig och verka såväl mer lokalt som
globalt.
I kommunens strategiska utvecklingsläge
Gustavsberg och de primära utvecklingslägena
Brunn och Hemmesta kommer befolkningsutvecklingen att vara som störst och därmed
också behovet av utökad turtäthet. Det är nödvändigt för att säkra en ökad kollektivtrafikandel. För att nå målet om ökad kollektivtrafik
behöver Brunn en stombusslinje.
Sårbarheten från de östra delarna av regionen
in till de centrala delarna är stor och behöver
förbättras. Invånarna i Nacka och Värmdö har
en väg in till Stockholm. En stor del av trafiken behöver också passera de centrala delarna
för att exempelvis nå de norra delarna. Även
busstrafiken behöver nyttja samma vägstruktur.
Trots att bussfiler underlättar för kollektivtrafiken så får en olycka köbildning som följd med
konsekvenser för såväl biltrafik som busstrafik. Byggandet av en ny Skurubro kommer att
minska sårbarheten i vägnätet men tillkomsten
av den sista delen av ringleden i Stockholm,
Östlig förbindelse, är nödvändig för att kunna
möta den tillväxt som sker i Nacka och Värmdö. Östlig förbindelse har fördelen att koppla
samman de norra delarna av regionen med den
östra, såväl med kollektivtrafik som med bil.
Behovet av statliga investeringar i Stockholmsregionen är stort och Värmdö kommun är
förstående för att olika typer av finansieringslösningar behövs för att stora satsningar ska
komma till stånd. Kommunen anser dock att
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avgifter för överfart på den framtida skurubron
inte ska tas ut, då dessa drabbar invånarna i
Värmdö kommun.
Kommunen gör en stor satsning för att bygga
ut det regionala och lokala gång- och cykelvägnätet mellan centrumområden till replipunkter och andramålpunkter. Den kommunala
utbyggnaden samordnas i så stor utsträckning som möjligt med vatten och avlopp för
resurseffektivitet. Utbyggnaden sker ofta längs
med det statliga vägnätet. Kommunen anser
att staten genom Trafikverket behöver ta ett
större ansvar för att möjliggöra den kommunala utbyggnaden genom att upplåta mark,
samplanera och medfinansiera eller alternativt
planera för en utbyggnad själva. Trafikverket
behöver även ta större ansvar kring frågan om
vägdagvatten.
Ytvattens kvalitet och tillgång till grundvatten
och rent dricksvatten är av vikt för kommunen
och regionens fortsatta utveckling. Vatten har
inga administrativa gränser och kommunens ytvattenförekomster påverkas i hög grad även av
vad som sker i andra delar av regionen. Värmdö
kommun efterfrågar därför ett samarbete och
samordning av berördas vattenarbete och för en
hållbar framtida dricksvattenförsörjning.
En fungerande sjötrafik är ett måste för en
levande skärgård. Kommunen vill därför se
en bastrafik året runt med tonnage som kan
anpassas till antalet passagerare. Såväl passagerartrafik som godstrafik behöver fungera. En
viktig länk är också replipunkternas funktion
och hur det går att ta sig till dessa med såväl
buss som bil. Det kräver fler bussar med färre
hållplatser längs vägen samt att vägnätet ut till
replipunkterna förstärks. På replipunkterna
behöver kommunen i sin tur stötta så att det
finns tillgång till infartsparkeringar, båtplatser
med mera.
En livsviktig resurs för kommunen och specifikt skärgården är ambulanshelikoptern. Kommunens anser att den ska placeras långsiktigt i
Värmdö kommun som kan erbjuda en central
lokalisering i skärgårdsområdet med tillgång
till bra infrastruktur och med goda möjligheter
att på kort tid på de platser där behovet av den
är som störst. Kommunen anser att ambulanshelikopter är av så stor vikt i storstadsregionen
att frågan bör hanteras på statlig nivå för att
tillförsäkra en hållbar och långsiktig lösning.
18
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UTVECKLINGSPRINCIPER

En del i kommunens planering är att långsiktigt skydda viktiga natur och rekreationsområden. Ett område som kommunen anser är av
stor vikt att skydda är Horsten i yttre skärgården. Miljön är unik och lämpar sig inte för en
led för sjöfarten.

Värmdö kommun har tagit fram fyra övergripande utvecklingsprinciper som ligger till grund
för ställningstaganden kring allmänna intressen,
utbyggnadsstrategin och hur kommunens markoch vattenområden ska användas. Utvecklingsprinciperna har sin utgångspunkt i kommunens
Vision Värmdö 2030 och syftar till att hitta lösningar för att hantera utmaningar i kommunen
och därmed växa hållbart. Utbyggnadsstrategin
fokuserar i första hand på de centrala lägena
då det är här kommunen har störst möjlighet
att styra utvecklingen mot den riktning som
är önskvärd. Dock är utvecklingsprinciperna
kommuntäckande för att se till kommunen som
helhet och rikta utvecklingen till specifika områden. Utvecklingen på landsbygden och i kommunens prioriterade förändringsområden där
kommunalt vatten och avlopp byggs ut beskrivs
närmare i mark- och vattenanvädningskapitlet.
Utvecklingen i kommunens centrumområden
har viktiga funktioner för hela samhället då respektive centrumområde inom varje försörjningsområde (geografiskt delområde som till exempel
Hemmesta på Värmdölandet) ska fungera som
en uppsamlingsplats där olika funktioner och
service kan samordnas och tillgängliggöras.

Riktlinjer:
• Säkra tillkomst av Östlig förbindelse
genom att avsätta mark. Den bör också
tidsättas och få resurstilldelning genom
den statliga och regionala investeringsplaneringen.
• Säkra en långsiktig placering av ambulanshelikoptern på Värmdö för hela regionen.
• Värna en attraktiv kollektivtrafik med
ökad turtäthet, fler målpunkter i regionen,
utvecklade bytespunkter och med båtpendling som ett komplement.
• Säkra en långsiktigt fungerande kollektivtrafik till Värmdö genom att reservera
mark ut till Värmdö och därmed genom
Nacka.
• Verka för en levande skärgård genom bastrafik året om, samarbeten kring utveckling av boendeformer samt och utvecklade
replipunkter.
• Gemensamt verka för att trålgränsen flyttas tolv nautiska mil utanför baslinjen.
• Den värdefulla miljön kring Horsten ska
få ett långsiktigt skydd.
• Staten bör ta ett större ansvar för att
planera och möjliggöra för kommunal
utbyggnad av gång- och cykelnät lokalt i
kommunen.
• Ökad regional samverkan kring vattenfrågor i kommunen för att kunna nå miljökvalitetsnormer för vatten och upprätthålla
ett fungerande ekosystem för Östersjön.

Oavsett om man reser
med buss eller bil är
alla trafikslag beroende
av framkomlighet

översiktsplan för värmdö kommun

Riktlinjer
• Prioritera redan pågående detaljplaner och
förtätning i kommunens centrumområden.
• Tillskapa bostäder för alla skeden i livet genom
att verka för en blandad bebyggelse, anpas
sad till skärgårdskaraktär och landskapsbild, i
kommunens centrumområden.
• Samplanera för offentligt finansierad service,
näringsliv och service i samband med bostads
bebyggelse till centrala lägen samt främja
mångfunktionalitet.
• Boendemiljöerna ska utformas så att de är
trygga, inkluderande och passar olika typer av
hushåll.

Bygg centrumnära vid goda kollektiv
trafiklägen
Bostadsbebyggelse, verksamheter, samhällsservice och kommunala anläggningar ska lokaliseras i centrumnära lägen där bebyggelse redan
finns och i anslutning till kollektivtrafik för
att främja ett hållbart resande, minska utsläppen av växthusgaser från transportsektor, och
verka för ett mångsidigt hållbart näringsliv. En
koncentrering av bebyggelse till kollektivtrafiklägen skapar möjlighet för invånare att kunna
välja att resa kollektivt och bidrar till ett hållbart resande och en minskad klimatpåverkan.
Skolor och annan offentligt finansierad service
ska främst lokaliseras till centrumnära lägen.
För vissa verksamheter, så som förskola, är
närhetsprincipen viktig. Det innebär att behov
och efterfrågan behöver styra lokaliseringen.

• Planeringen ska tillskapa attraktiva, trygga
och tillgängliga offentliga platser i strategiska
lägen med fler användningsområden som
främjar social sammanhållning, aktiviteter och
behov av vila.

En mer koncentrerad och tät bebyggelse möjliggör för en förstärkning av kollektivtrafik
och bidrar också till ett mer resurseffektivt
samhälle. Att bygga längs redan befintliga
stråk leder delvis till att befintlig infrastruktur
i form av vägar, fiber, vatten- och avloppsystem

• Ny bebyggelse, verksamheter och trafiksats
ningar i skärgården koncentreras till utpekade
kärnöar och i anslutning till befintliga byar och
samhällen för att verka för en levande skär
gård.
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kan nyttjas. Genom att förtäta delar i redan
befintliga områden kan andra områden bevaras
för att till exempel skapa större sammanhängande grönområden. I varje kommundel ska
respektive centrum ha en funktion som kommundelscentrum för varje försörjningsområde.
Detta innebär att det i varje kommundel bör
finnas ett lokalt centrumområde med ett varierat och blandat bostadsbestånd som möjliggör
lokala flyttkedjor och med en service baserad
på efterfrågan och behov.

• Verka för en ökad kollektivtrafikanvändning
genom att skapa attraktiva bytespunkter och
koppla dessa till infartsparkeringar med samlo
kalisering av service.
• Säkerställ i planeringen att det finns tillgång till
natur- och rekreationsområden i anslutning till
centrumområden och att mindre grönområden
eller parker är integrerade i nya bebyggelse
områden genom exempelvis natur eller park
på allmän platsmark samt friytor på kvarter
smark.
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Förstärka kopplingar och skapa helhet
Kommunens centrumområden, verksamhetsområden och replipunkter utgör tillsammans
viktiga knutpunkter där stråk och kopplingar
behöver förbättras för att enklare och mer
effektivt kunna ta sig mellan olika delar i
kommunen. Människor ska kunna rör sig
mellan centrumområden och noder på ett
hållbart sätt. Detta innebär exempelvis att
kollektivtrafiken från kommunens centrumområden och från stor-Stockholm till andra
kommundelar, replipunkter, landsbygdsområden och skärgård behöver samordnas för att
underlätta för resenärerna. Korta och enkla
byten och en beräknelig tidtabell behövs. För
att detta ska fungera krävs en framkomlighet
längs vägnätet och en utveckling av effektiva
bytespunkter. Ingarökrysset utgör en viktig
knutpunkt för infrastruktur men även som
entré till Värmdö. Platsen behöver därför
utvecklas med en funktionsblandning av såväl
bostäder, service, handel och infrastruktur
som tillsammans stärker området.
Även inom kommunens centrumområden
behöver kopplingar förstärkas och utvecklas.
Detta kan göras genom en förstärkning av
bebyggelse, infrastruktur eller gröna samband. Invånare ska kunna ta sig mellan olika
målpunkter inom centrumområden tryggt,
säkert och effektivt– såväl till fots som med
cykel. En enklare vardag för kommuninvånarna ska eftersträvas genom att skapa gena
stråk, tydliga målpunkter men även genom
att kombinera och samplanera användningar
intill varandra. Vid förtätning i centrumområden är det även viktigt att säkra och bibehålla
tillgång till grönområden och rekreationsområden genom att utveckla grönstråk, parker
och bostandsnära natur för såväl människor
som för växter och djur. Dessa grönområden
är inte bara viktiga för människornas fysiska och mentala hälsa utan bidrar även med
andra viktiga reglerande ekosystemtjänster.
Även den gröna infrastrukturens kopplingar
behöver beaktas och förstärkas för att inte
skapa barriärer för djur- och växtlivet. Mindre grönområden inom tätorterna behöver
bindas samman med större sammanhängde
grönområden för att olika växt- och djurarter ska ha möjlighet att sprida sig inom och
utanför kommunen.
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Riktlinjer
• Få kommunens centrum- och handelsområden
att komplettera varandra.
• Utforma bebyggelsemiljön så att det går att ta
sig fram på gång- och cykelbanor på ett tryggt,
gent och säkert sätt.
• Verka för en förbättrad möjlighet att resa med
kollektivtrafik såväl på vatten som på land
inom kommunen genom enkla bussbyten och
förutsägbara tidtabeller.
• Skapa tydliga entréer till kommunens centru
mområden.
• Värna och utveckla den regionala och kommu
nala grönstrukturen. Utveckla befintliga och
nya park-, natur- och friluftsområden med höga
natur- och upplevelsevärden.
• Utveckla effektiva bytespunkter och repli
punkter.

Utveckla ett samhälle i framkant
För att skapa goda livskvaliteter för människor
och djur både i dag och i framtiden behöver
kommunen utveckla ett robust samhälle i framkant som står emot såväl klimatförändringar
som en skiftande ekonomi utan att göra avkall
på människors hälsa och säkerhet.
Genom god kunskap om förutsättningarna,
trender, olika samarbetsformer, innovativa
lösningar samt en genomtänkt planering kan
kommunen bidra till ett motståndskraftigt samhälle. En genomtänkt planering bygger delvis
på att placering av bebyggelse och infrastruktur
lokaliseras till de platser som är mest lämpliga.
Det bygger även på att kommunen är i framkant vad gäller trender och mönster i digitalisering, näringslivet och handel. En rik biologisk
mångfald och en fungerande grön infrastruktur
ökar ekosystemens resiliens (motståndskraft
och återhämtningsförmåga) mot störningar och
förändringar och säkrar därmed vår tillgång till
viktiga ekosystemtjänster.
Vidare måste kommunens investeringar och val
av lösningar vara samordnade, långsiktiga resurseffektiva och robusta. Samhället är hela tiden i förändring och planeringen måste därför
kunna anpassa sig till nya förutsättningar. För
en snabb anpassning behövs goda kunskaper
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om vilka effekter till exempel klimatförändringarna eller pandemier kommer att ha lokalt
inom kommunen och även utanför då dessa
förändringar sällan sker lokalt. För att uppnå
detta krävs innovation, en vilja att våga testa
flexibla lösningar och nya typer av samarbetsformer med olika parter som näringsliv och
forskning.
Riktlinjer
• Utformning och lokalisering av infrastruktur,
bebyggelse och grönstruktur ska bidra till att
minimera resursbehoven och uppmuntra med
borgare till att välja hållbara alternativ.
• Föra en aktiv dialog med näringslivet om dess
behov och utveckling.

Landskapet, kulturmiljön och bebyggelsestrukturen utgör tillsammans viktiga komponenter
för kommunens attraktivitet för både kommuninvånare och besökare. För att säkerställa att
kommunens och områdens platsidentitet fortsatt
kvarstår behöver den nya bebyggelsen och
andra miljöer bidra och berika de befintliga värdena och skapa nya årsringar i utvecklingen. En
platsidentitet kan även leda till att allt fler känner samhörighet och ansvar över sitt närområde.
Anpassning till landskapet och den byggda miljön kan göras på många sätt och behöver inte
alltid innebära ett bevarande i ursprungsform. I
vissa områden bidrar särprägeln till kommunens
attraktivitet och marknadsföring vilket kan få
positiva effekter på näringslivets etablering,
turism och kulturutbudet i kommunen.

• Använda och främja de möjligheter som
digitaliseringen för med sig och skapa goda
förutsättningar för digital infrastruktur.

Riktlinjer

• Verka för att nyttja uthålliga material och resur
ser genom ett ökat fokus på kretslopp.

• Värna närhet och tillgång till natur och vatten
i befintliga områden och för nytillkommande
bebyggelse.

• Pröva innovativa lösningar och olika typer av
samverkan och samplanering.
• Bevara och utveckla naturens ekosystemtjäns
ter genom långsiktig planering och innovativa
naturbaserade lösningar.
• Öka kunskapen om effekter och konsekvenser
till följd av ett förändrat klimat.
• Säkra långsiktig dricksvattenförsörjning och
miljökvalitetsnormer för vatten.

Värna den lokala platsidentiteten
Värmdö kommun växer och nya byggnader
integreras i redan befintliga områden. Kommunen präglas av en stor variation i bebyggelsen
med bland annat fritidshusområden, bruksortssamhälle, fiskebyar och varvsmiljö med ett
variationsrikt landskap där olika epoker står för
olika årsringar i kulturmiljön. Den uppbrutna
landskapsstrukturen innehåller tusentals öar,
berg- och dalgångar och värdefulla natur- och
vattenmiljöer med olika karaktär. En av anledningarna till att många väljer att bosätta sig i
kommunen är genom närheten till natur och
vatten.
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bakgrund

Allmänna
intressen
I plan- och bygglagens andra kapitel anges de allmänna
intressen som översiktsplaneringen ska ta hänsyn till och
främja. Med utgångspunkt från natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och
regionala förhållanden ska planeringen bland annat bidra
till en ändamålsenlig struktur, god och tillgänglig livsmiljö,
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror,
ekonomisk tillväxt och bostadsbyggande.

• Arbeta med medborgardialog tidigt och inte
grerat i samhällsbyggnadsprocessen.

• Arbeta aktivt med att synliggöra kulturlandska
pet och göra det till en attraktivitetsfaktor såväl
för boende som näringslivet.
• Nyttja de unika kultur och kulturmiljövärdena
som drivkraft för utveckling.
• Exploateringar och åtgärder anpassas till
landskapet och visar hänsyn till befintlig be
byggelse men tillåts samtidigt göra avtryck av
samtiden.
• Håll en hög ambitionsnivå i arkitekturen och
beakta platsens historia vid byggnation och vid
utformningen av offentliga ytor och stadsrum,
till exempel torg, parker, grönområden, mötes
platser och ytor för aktivitet.
• Inspirera till innovativa lösningar och gestalt
ning med höga arkitektoniska värden.

översiktsplan för värmdö kommun
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allmänna bakgrund
intressen

tillhandahålla bostäder till särskilda grupper
och har det yttersta ansvaret för att personer
som bor i kommunen får den hjälp och det stöd
som de behöver. Det handlar om vissa äldre personer, vissa personer med funktionsnedsättning
och nyanlända under bosättningsansvaret.

ALLMÄNNA INTRESSEN
I detta kapitel beskrivs allmänna intressen som kommunen behöver ta hänsyn
till vid exempelvis detaljplanering och bygglovsprövning. Kommunens ställnings
taganden kring allmänna intressen utgår från översiktsplanens utvecklingsprinciper.

BOSTÄDER

I kommunen finns även drygt 14 000 fritidshus.

Bebyggelsen i kommunen är idag utspridd och
har till stor del växt fram längs vägnätet och
ångbåtsleder. På fastlandet finns flerbostadshusområden och villa- och parhusområden. Ett
stort antal fritidshusområden och småhusområden med landsbygdskaraktär finns i kommunens
periferi. I skärgården finns allt från täta byar till
enskilt belägna stugor.
Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden som är centrumnära vid områden med
god tillgång till kollektivtrafik samt samordnas
med övrig samhällsutveckling och infrastruktur
i enlighet med kommunens utbyggnadsstrategi.
Den nya bebyggelsen ska utformas med hänsyn
till natur- och kulturvärden, ha god arkitektonisk kvalitet och vara robust i ett föränderligt
samhälle.

Värmdö kommun har trots en hög bebyggelsetakt en generell bostadsbrist, liksom länets
övriga kommuner. Det innebär att efterfrågan
på bostäder i kommunen är större än själva
utbudet. Detta kan få konsekvenser så som att
det är svårt att flytta såväl inom kommunen
som in till kommunen. Kommunen har därför
även framöver en fortsatt ambition av att växa
för att bland annat möta efterfrågan på bostäder i kommunen och regionen men även för att
möjliggöra för en bostadsmarknad i balans.

Inom detaljplanelagda områden styr gällande
planbestämmelser bebyggelseutvecklingen.
I översiktsplanen framförs vägledningar för
bebyggelse utanför detaljplanelagda områden
och även vägledning för kommande bebyggelse
i kommunens utvecklingsområden, se mer under
kapitlet Mark- och vattenanvändning.

Bostadsförsörjning och bostadsutveckling
Kommunen kan inte själva styra utvecklingen på
bostadsmarknaden utan påverkas av marknaden
och andra aktörer. I kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning framförs de mål och styrmedel som kommunen har för att påverka samt
driva bostadsutvecklingen i önskad riktning.
Bostadsbeståndet i Värmdö kommun består av
18 994 permanent bebodda bostäder (2019)
varav 12 091 av dessa utgörs av småhus. Den
största delen av kommunens bostäder, nästan
hälften av det totala beståndet, är lokaliserade i
Gustavsberg, därefter Värmdölandet och Ingarö.
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Riktlinjer
• Förskolor och skolor planeras i strategiska
lägen som möjliggör ett långsiktigt nyttjande.
• I första hand bör befintliga förskolor utvecklas
och kompletteras. I andra hand byggs nya
förskolor.

Riktlinjer
• Nya LSS-boenden, servicebostäder, särskilda
bostäder för äldre och seniorboenden ska all
tid lokaliseras till lägen med god tillgänglighet
till kollektivtrafik och närservice.

• Nya förskolor och skolor ska vara flexiblet
utformade så att anvädningen kan förändras
över tid och byggnaderna kan samutnyttjas
med andra verksamheter under övrig tid.

• Bostädernas närmiljö bör vara lättframkomlig
och ha närhet till lämplig närrekreation.

• Boverkets riktlinjer för utemiljöer och friytor vid
skolor och förskolor ska så långt möjligt följas.

• Bostädernas placering och utformning (till
exempel huskroppars orientering och tillgång
till skugga) bör utformas med hänsyn till
kommande klimatförändringar eftersom äldre
och sjuka personer är särskilt känsliga vid
värmeböljor.

• Förskolor och skolor lokaliseras till kommuni
kationsmässigt lämpliga lägen för kollektiv-,
cykel och biltrafik.

• Kommunen bör sträva efter att skapa bostäder
för särskilda grupper integrerat i befintliga bo
endemiljöer och i områden med god tillgång
till service och kommunikationer.

Riktlinjer
• Kommunen ska erbjuda goda boendemiljöer
med ett varierat utbud av funktioner.

• I kommunen bör det finnas bostäder för perso
ner med funktionsnedsättning anpassade till
olika stadier i livet.

• Varje kommundels centrum ska innehålla en
variation av bostäder.

• Boende för äldre och funktionshindrade inte
greras i nya och befintliga bostadsområden.

• Planering av nya bostadsområden ska ta
hänsyn till behov av service i form av förskola,
skola, arbetsplatser, kommersiell service samt
ytor och lokaler för kultur, idrott och rekreation.

• Gång- och cykelbanor byggs ut så att barn och
ungdomar enkelt och tryggt kan ta sig till och
från skolan på ett trafiksäkert sätt.

NÄRINGSLIV OCH HANDEL
Historiskt sett har Värmdös näringsliv präglats
av bruks- och industrisamhället genom porslinstillverkning samt ett stort antal småföretagare
inom hantverk och besöksnäring. Det finns generellt ett intresse för att etablera verksamheter
i kommunen och ett behov av att möjliggöra för
befintliga verksamheter i kommunen att växa.

• Flerbostadshus ska byggas i centrala lägen
nära service, infrastruktur och kollektivtrafik.

När kommunen växer ökar även behovet av
skolor och förskolor vilket ställer krav på ändamålsenliga lokaler. En ny skola eller förskola
behöver mycket plats, för både byggnader och
skolgård och utgör viktiga mötesplatser.

Handeln omvandlas ständig och påverkas av
trender. Möjligheten till hemleverans och en
ökad digitalisering påverkar konsumenternas
inköpsvanor vilket ställer andra krav på både
handeln och infrastrukturen än tidigare. Det
finns därför ett behov av en flexibilitet i såväl
befintliga handelsområden som ett innovationstänk i framtida handelstrender.

Bostäder för särskilda grupper och personer
utanför den ordinarie bostadsmarknaden
Kommunen har ansvar för att det finns bostäder till invånare i kommunen. Det finns dock
grupper inom kommunen som inte har möjlighet att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden utan behöver särskilt stöd eller insatser
för att främja en långsiktig lösning. Kommunen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att

De ska vara lokaliserade till platser där det finns
tillgång till bra utemiljöer. Det ska vara enkelt
och tryggt att ta sig till skolan eller förskolan
till fots, på cykel eller via kollektivtrafiken. Nya
skolor och förskolor ska gärna ligga så att de
har nära till flera bostadsområden för att öka
upptagningsområdet. För att undvika att trafik
till skola och förskola stör grannskapet ska
förskolor och skolor lokaliseras i anslutning till
större väg.

För företag i Värmdö är det viktigt att det finns
en god framkomlighet på vägarna, att det finns
parkeringar för kunder och anställda samt fungerande fiber och el-nät. Näringslivet i Värmdö är
varierat och utspritt. Olika typer av verksamheter är lämpliga på olika platser i kommunen då
de kräver olika stora markytor, lokaler, kommunikationslägen och kundunderlag. Att möta olika
behov är viktigt för att fler företag ska kunna,
vilja och våga växa i Värmdö kommun. För detta

SKOLA OCH FÖRSKOLA

• Bostadsbyggandet ska samordnas med
utbyggnad och utvecklingen av transportinfra
strukturen.
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allmänna intressen

behövs bland annat en samhällsplanering som
skapar utrymme för flexibla lokaler. Tillgänglighet, digitalisering, service, varierade boendeformer, tillgång till arbetskraft och kompetens
är exempel på väsentliga beståndsdelar för ett
dynamiskt och hållbart näringsliv.
Växande företag som skapar fler arbetstillfällen
i kommunen är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Fler medborgare som arbetar i kommunen bidrar till att öka kundunderlaget för lokala
företag samt skapar en hållbar vardag och ökad
livskvalitet för medborgarna. Det kan även
påverka belastning på miljö och infrastruktur
genom minskat pendlande.

allmänna bakgrund
intressen

Besöksnäring och turism
Värmdö kommun utmärker sig med sin skärgårdsmiljö och ett unikt kulturarv i Gustavsberg. Många boende i regionen söker sig till
Värmdös natur, kust och skärgård för natur- och
rekreationsupplevelser. För många fasta skärgårdsbor utgör turismen en viktig inkomstkälla.
En tillgänglig kust och skärgård är viktig som
attraktionskraft och därför behöver kommunens
replipunkter utvecklas. Upplevelsenäringen är en
växande näring med möjligheter till utveckling.
Näringen har betydelse för det lokala näringslivet på fastlandet och i skärgården.

Kommunens externa handelsplatser, Värmdö
marknad och Mölnvik, ligger i Gustavsberg.
Båda områdena är lokaliserade i anslutning till
väg 222 och trafikeras med stombuss. Lokaliseringen av handelsplatserna gör dem till viktiga
målpunkter för kommuninvånare och besökare
som passerar dem på väg ut till andra kommundelar.
Eftersom områden med externhandel utgör
viktiga platser för sällanköp och skrymmande
varor behöver dess besökare oftast ta sig till
dem med bil. Trafiklösningar och parkeringar
blir därför viktiga frågor.

Riktlinjer
Riktlinjer

Riktlinjer
• Nya arbetsplatser skapas på platser med goda
förutsättningar till kollektivtrafik.
• Utred möjligheten till co-workingspaces i kom
munens centrumområden.

Näringsliv i
Värmdö
Det finns 6211
företag i kommu
nen och varje år
startas i genom
snitt 350 nya
företag.
År 2019 fanns det
12 450 arbetsplat
ser i kommunen.

• Kommunen ska föra en aktiv markpolitik kopp
lad till näringslivets utvecklings- och etable
ringsförutsättningar.
• I detaljplan inte begränsa möjligheten för olika
typer av verksamheter att etablera sig genom
precisering av användning om användningen
inte bedöms få en stor betydelse för utform
ningen eller innebära en betydande omgiv
ningspåverkan.
• Innovativa lösningar och samverkan för ett
framtida näringsliv.

Flexibla lokaler i bottenvåningar och
externhandel
Aktiva och inbjudande bottenvåningar bidrar
till att skapa trygghet och rörelse under flera
av dygnets timmar. Möjligheten för handel
och andra verksamheter i bottenplan ser olika
ut i olika delar av kommunen och ska främst
möjliggöras i kommunens centrumområden och
replipunkter så att en utspridning av småskalig
handel undviks. Butiker i anslutning till annan
handel har bättre kommersiella förutsättningar
än butiker som ligger utspritt. Handel behöver
lokaliseras i målpunkter och lägen som fångar
flöden av människor och som är kommersiellt
fördelaktiga. En sammanhållen bebyggelsestruktur som gynnar sociala kvaliteter gynnar också
en utveckling av det lokala näringslivet.
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• Skärgårdens och landsbygdens förutsättningar
för en utvecklad besöksnäring ska tas tillvara
på.

• Flexibla lokaler i bottenvåningar som motsva
rar näringslivets efterfrågan ska tillskapas i
Gustavsbergs centrum, Gustavsbergs hamn,
Hemmesta Centrum och i Brunn Centrum.

• Turism och besöksnäring bör utvecklas och
tillgängliggöras utifrån kollektivtrafikens förut
sättningar.

• Kommunen ska verka för en variation i storlek
på lokaler i bottenvåningar för att möjliggöra
ett varierat näringsliv och skapa möjligheter för
uppstartsföretag att etablera sig.

• Säkerställ goda kollektivtrafikförbindelser
mellan replipunkter och kommuncentrum,
respektive till den centrala regionkärnan.

• Förbättra förutsättningarna att röra sig utan bil
inom externa handelsplatser.

• Kommunens hembygdsgårdar och hembygds
museum ges i möjligaste mån förutsättningar
för att uvecklas som en del av besöksnäring
en.

• Förtäta och effektivisera företagsområden
med fler verksamheter.

• Besöksnäring och turism ska byggas på håll
bart nyttjande av natur- och kulturmiljöer.

Verksamhets-, företags- och industriområden
Värmdö har fem områden med småindustri,
industri och större verksamheter utspritt geografiskt i kommunen. Dessa områden är viktiga
för verksamheter som behöver billiga lokaler,
kräver stora ytor eller i viss mån är störande för
sin omgivning och därför inte kan ligga i nära
anslutning till bostadsbebyggelse. Konkurrensen
av mark i goda kommunikationslägen är stor.
För att kunna erbjuda plats för fler verksamheter behöver befintliga verksamhetsområden
förädlas och förtätas med fler verksamheter.

• Utveckla bastrafiken med hänsyn till såväl
boende som besökare.

TRANSPORTINFRASTRUKTUR
Värmdö kommuns vägnät är uppbyggt av
enskilda, kommunala och statliga vägar där
respektive huvudman ansvarar för drift och
underhåll. Vid en ökad befolkning och teknisk utveckling står kommunen inför ett antal
utmaningar för att uppnå en hållbar trafik- och
infrastrukturmiljö. Frågor kring framkomlighet,
elförsörjning, rådighet och sammanhängande
vägnät blir viktiga att bevaka för att säkerställa
tillgängligheten för Värmdö kommuns invånare.

Riktlinjer
• Förtäta verksamhets- och industriområden
med fler verksamheter.
• Verka för nyetablering av verksamheter i områ
den med god tillgänglighet till stor-Stockholm.
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Transportsystemet i Värmdö kommun ska
utvecklas så att det säkerställer en god framkomlighet, resurshållning och bidrar till en
hållbar samhällsutveckling. Idag är bilinnehavet i Värmdö kommun högt och tillsammans
med en fortsatt positiv befolkningsutveckling i
kommunen och i Stockholmsregionen kommer
det sannolikt att innebära ett ökat resande
med bil. Genom att samordna planering
för bebyggelse och trafik kan ett balanserat
trafiksystem växa fram där transportbehovet
minskar.
För att uppnå ett hållbart trafiksystem bör
utvecklingen av gång, cykel och kollektivtrafik
prioriteras. Att verka för en infrastruktur som
möjliggör smidiga kombinationsresor, genom
fler infartsparkeringar för bil och cykel vid
hållplatser, är ett sätt att samordna de olika
trafikslagen för att främja kombinationsresor
i kommunen. Med ett väl utbyggt, tillgängligt
och säkert gång- och cykelnät och en välfungerande kollektivtrafik vill kommunen skapa
attraktiva alternativ till bilåkandet och skapa
förutsättningar för en miljömässig, social och
ekonomisk hållbar utveckling. Framkomligheten för alla trafikslag ska fortfarande vara en
utgångspunkt för planeringen.
Majoriteten av Värmdös invånare tar bilen till arbetet, men en stor andel åker även
kollektivt och skulle åka mer kollektivt om
turtätheten förbättrades och tidsåtgången var
mindre. Pendlingssträckor och restid till arbete
och fritidsaktiviteter är jämfört med övriga
kommuner i regionen långa och tidskrävande.
Vägnätet är sårbart för störningar när det
inte finns alternativa färdvägar för bilar och
kollektivtrafik.

Trafiksituationen i Värmdö kommun
Utbyggnaden av trafikinfrastrukturen har inte
utvecklats i takt med kommunens tillväxt.
Huvudmän för vägar och olika trafikslag
måste medverka till att kapacitet och standard
höjs i vägnätet i kommunen. Trimning och
utbyggnad av trafikinfrastrukturen är nödvändig eftersom kommunens befolkning växer.
Planering och utbyggnad av infrastrukturen i
Värmdö ska följa fyrstegsprincipen. Delar av
det statliga vägnätet har idag kapacitetsbrister
och bör åtgärdas genom trimningsåtgärder
och att vägarna byggs om. I sista hand ska nya
vägar byggas.
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Störst kapacitetsbrist finns på delar av väg 222
och 274. Farstabron är en flaskhals med tre filer.
Bron bör byggas om till 2+2 körfält. Av- och påfarten vid Hålludden bör byggas om till en komplett trafikplats med längre accelerationskörfält
för att avlasta trafikplats Gustavsberg. Trafikplats Gustavsberg byggs om till en ruterlösning
för att skapa en säker kapacitetsstark trafikplats
och bytespunkt för kollektivtrafiken. I takt
med att fler bosätter sig pemanent i kommunen
behöver framkomligheten längs Grisslingerakan,
trafikplats Mölnvik och Ålstäket förbättras.
Väg 222 Ålstäket-Stavsnäs har många sträckor
och partier som behöver trimmas och på vissa
ställen byggas om för att höja trafiksäkerheten, till
exempel vid skymda kurvor, krön och bergsskärningar. Belyst gång- och cykelväg saknas mellan
Strömma och Djuröbron och bör utredas för att
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Väg 274 Ålstäket-Hemmesta vägskäl har kapacitet- och trafiksäkerhetsbrister. Sträckan bör ses
över. Sträckan saknar delvis passager, sammanhängande gång- och cykelväg och belysning.
Standardhöjning av vägarna till kommunens
replipunkter, Stavsnäs, Sollenkroka och Boda är
ett måste för att kollektivtrafiken, skärgårdstrafiken och godshanteringen till kärnöarna ska
kunna utvecklas.
Väg 646 saknar idag gång- och cykelväg till
Brunn. Trafikverket planerar att bygga gångoch cykelväg mellan trafikplats Gustavsberg och
Ingaröbron. En trafiksäker lösning med vänstersvängkörfält planeras vid Lemshagainfarten. På
lång sikt kan framkomligheten längs väg 646
även behöva förbättras i takt med att Brunn
utvecklas och fler fritidshus bebos permanent.
Viktiga delar i det kommunala vägnätet i
Gustavsberg har kapacitetsbrist i rusningstrafik,
vilket kommunen behöver ta höjd för i kommande planarbeten.

Gång och cykelvägar
Värmdö kommun saknar idag ett sammanhängande gång- och cykelvägnät och flera viktiga
sträckor saknar helt gång- och cykelvägar. Som
en följd av det är cyklister hänvisade till körbanan. På flera håll är detta förenat med trafikfara
då trafikflöden och hastighet är hög. Längs de
sträckor där det finns gång- och cykelvägar är
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Värmdö kommun får sin första pendelbåt år
2022. Linje 84 kommer att trafikera sträckan
Östra Mörtnäs-Strömkajen. Kommunen ska
verka för att göra pendelbåten attraktiv och
i planering säkerställa att fler pendelbåtbryggor kan byggas så att fler linjer kan skapas.
Pendelbåten är ett viktigt komplement till övrig
kollektivtrafik.

nätet i regel gent och har god standard. Det
löper i allmänhet parallellt med det kommunens
och det statliga vägnätet. På vissa håll tvingas
gående och cyklister till onödiga stopp då gångoch cykelbanan byter sida av bilvägen.
En stor utmaning för utbyggnaden av gång- och
cykelvägnätet är svårigheten i att bygga kommunal gång- och cykelväg i eller i närheten av
Trafikverkets vägområde. Kommunen ska aktivt
arbeta med Trafikverket så att de tar ansvar för
att gång- och cykelvägar byggs, samt arbeta för
att det blir enklare för kommunen att bygga
gång- och cykelvägar i anslutning till statlig väg
i eller i närheten av vägområdet. Trafikverket
bör medfinansiera när kommunen bygger.

nyttjanderättsavatal på gatumark. Laddning
bör till största möjliga mån ske vid hemmet och
arbetsplatsen. Vid bostadsrätter och hyresrätter
bör föreningarna tillse att det går att ladda vid
markparkering eller i garage.
Enligt gällande lagstiftning ska det finnas
laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer
när fler än tio parkeringsplatser behövs. Även
nya byggnader som inte utgör bostadsbeyggelse
men är i behov av fler än 20 parkeringsplatser
ska förses med en laddningspunkt.

Det regionala cykelstråk som idag slutar vid
Gustavsbergs centrum bör byggas ut till kommunens replipunkter.

Infartsparkeringar
Värmdö kommun har idag ca 1500 infartsparkeringar, främst i de centrala delarna. För att
öka antalet infartsparkeringar i kommunen
krävs ett samspel mellan placering av parkeringarna och kollektivtrafikens turtäthet. För att
minska bilresandet till regionkärnan bör befintliga infartsparkeringar förstärkas och nya infartsparkeringar byggas i strategiska lägen samt
i anslutning till skolor och service. Kommunen
är markägare på ett fåtal strategiska platser
lämpliga för infartsparkering. Där kommunen
inte är markägare ska tillgång till marken ske
genom förvärv eller avtal. Förslag på områden
för nya infartsparkeringar presenteras i kommunens infartsparkeringsplan.

Mer information om gång- och cykelvägar i
Värmdö finns i kommunens Gång- och cykelplan.

• Infartsparkeringar lokaliseras i anslutning till
skolor, förskolor och service.

• Laddstationer bör så långt som möjligt place
ras inom kvartersmark.

• Befintliga infartsparkeringar bör förstärkas och
effektiviseras.

• Infartsparkeringar ska så långt möjligt förses
med laddinfrastruktur.

Ytterligare en utmaning för utbyggnad av gångoch cykelvägar är att utbyggnaden sker i redan
bebyggda områden och vägområdet är därför
begränsat. Vissa områden i kommunen är så
pass smala att det blir svårt att komma fram
med en kommunal standard längs sträckan.

Värmdö är en skärgårdskommun och utgör
såväl en bostadsort som en besöksdestination.
Kommunen bör verka för att laddstationer finns
såväl centralt i kommunen som vid besöksmål
samt vid replipunkter och större parkeringar på
kärnöarna.
Riktlinjer
• Kommunen ska verka för att det ska finnas
såväl normal- som snabbladdningsstationer i
kommunen.
• Laddningsstationerna ska vara av EU-standard
och möjliggöra betalning.

Riktlinjer

Kollektivtrafik
Värmdös spridda bebyggelse gör att buss
kommer att vara alternativet för kollektivtrafiksystemet under en överskådlig tid. Kommunen
kommer på sikt att behöva nås med spårburen
kollektivtrafik för att klara av den ökade mängden resenärer. Stora delar av kommunen har
god kollektivtrafik med många linjer och täta
avgångar, men för att öka kollektivtrafikandelen
krävs tätare avgångar för att attrahera nya resenärer. Utanför kommunens centrumområden är
kollektivtrafiken glesare och behöver förstärkas
för att kollektivtrafikandelen i kommunen ska
öka. Vid trafikplats Gustavsberg, Ingarökrysset,
bör en större bytespunkt anläggas. Där passerar
majoriteten av kommunens busslinjer och det
skapar goda förutsättningar för byten i olika
riktningar. Till bytespunkten är det önskvärt
med en kapacitetsstark kollektivtrafik i form av
BRT, Buss rapid transit, eller spårburen trafik.
Gustavsbergs centrum kommer även i framtiden
att ha en viktig roll som terminal för bussbyten
och behöver utvecklas.

Laddinfrastruktur
I takt med att antalet laddbara fordon har ökat
de senaste åren och i kombina¬tion med att
elfordonsteknologin är under snabb utveckling
så är det viktigt att kommu¬nen är med i denna
omställning ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett
ökat antal elbilar innebär att behovet av att
kunna ladda bilen i centrala såväl som i perifera
områden av kommunen har ökat. En utbyggnad
av laddstationer är dock beroende av kapacitet
i elnätet.
Kommunens roll är i första hand att planera för
den förväntade efterfrågan på laddstatio¬ner genom att bevaka frågan i den fysiska planeringen
av nya bostads- och arbetsplats¬områden. Kommunen bör också underlätta för marknadsaktörer som vill bygga och driva normal- och snabbladdningsstationer i kommunen. Detta kan ske
genom markanvisningar med kommunal mark,
genom detaljplanering av tomtmark eller via
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• Kommunen ska verka för attt det vid replipunk
terna finns laddinfrastruktur för bilar.
• Kommunen ska verka för att laddinfrastruktur
för båtar finns.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vattenskyddsområden
För att skydda viktiga vattenresurser mot föroreningsrisker kan länsstyrelsen eller kommunen
besluta om vattenskyddsområden med särskilda
föreskrifter. Inom ett vattenskyddsområde får
det till exempel inte ske oljespill eller bekämpningsmedel användas. Skyddet behövs eftersom
grundvattnet är det som blir dricksvatten efter
rening i kommunens vattenverk. Ett bra skydd
för grundvattnet är viktigt eftersom dricksvatten
är vårt viktigaste livsmedel.
Kommunen har vattenskyddsområden på
Ingarö, i Stavsnäs, i Ängsvik och på Sandön. För
respektive vattenskyddsområde finns gällande
skyddsföreskrifter för vad som gäller inom det.
Det är bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
som är ansvarig för tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna.
Riktlinjer
• För att skydda den regionalt viktiga grund
vattentäkten i Brunn bör ny bebyggelse inte
tillkomma inom utpekat vattenskyddsområde.
Pågående detaljplaner, positiva planbesked
och beviljade bygglov kan dock slutföras.
• I Stavsnäs bör ingen ny bebyggelse tillkomma
i primärt vattenskyddsområde. I sekundärt vat
tenskyddsområde kan en- och tvåbostadshus
prövas restriktivt.
• Hänsyn tas till områden som är av betydelse
för grundvattenbildning. Nyexploatering eller
andra åtgärder som riskerar att försämra om
rådets naturliga förmåga att fördröja, rena och
infiltrera vatten bör undvikas.

Kommunalt vatten
Tillgång till dricksvatten är en förutsättning
för en hållbar utveckling av Värmdö kommun. Lokalt grundvatten finns inte i tillräcklig
mängd för alla boende och besökande på sikt.
I dagsläget har cirka 72 procent av Värmdös
befolkning kommunalt vatten. Övriga och
flertalet fritidshus har enskilda brunnar eller i
vissa fall gemensamma vattentäkter. Brist på
vatten och saltvatteninträngning i brunnar blir
allt vanligare, särskilt i kustnära lägen.
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av hälso- eller miljöskäl. En långsiktigt god
vattenförsörjning är säkerställd genom avtal
med Stockholm Vatten och Nacka. Ny samlad
bebyggelse och planlagda förändringsområden ska anslutas till kommunalt vatten för
att grundvattentillgången i kommunen är
begränsad. Några vattentäkter och flera enskilda brunnar har vattenbrist och saltvatten
inträngning.
En stor del av de enskilda anläggningarna är
dimensionerade för enbart fritidsbruk. När allt
fler bosätter sig permanent ökar grundvattenuttaget med saltvatteninträngning och vattenbrist
som följd.
En utgångspunkt för anslutning till det kommunala VA-verksamhetsområdet är som regel att
det finns detaljplan. Avvikelser kan ske undantagsvis. Kommunala vattenverk finns på Ingarö
och på Sandhamn.
Kommunens största vattentäkt finns på Ingarö,
här utnyttjas en grusås som också utgör en regional reservvattentäkt. Alla kommunala vattentäkter har skyddsområden, inom vilka särskilda
skyddsföreskrifter gäller. Inom skyddsområdena
gäller restriktioner mot bebyggelse och markanvändning, se riktlinjer under Vattenskyddsområden.
Riktlinjer
• Huvudledningsnätet för vatten byggs ut och
binds samman mellan kommunens olika
områden.
• Fastigheter inom förändringsområden ansluts
successivt till kommunalt VA i enlighet med
prioritering av förändringsområden.

Teckenförklaring

• Tillskott av vatten från Mälaren säkras i led
ningsstruktur och i avtal.

Kommungräns
Upptagningsområde Käppala reningsverk

• Vattensnål teknik används.

Teckenförklaring

Kommungräns Vattenskyddsområde sekundär

• Mark reserveras för vattenreservoar i Hem
mesta.

Upptagningsområde
Käppala reningsverk
Grundvattenutredning
2020 nutid
Kvarstående
reservoar
%
Vattenskyddsområde primär

• Kommunen ska genom samarbeten och
innovation verka för att hitta lösningar inom ny
teknik som komplement till befintlig vattenför
sörjning.

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Kommungräns
Kommungräns
Upptagningsområde Käppala
reningsverk
Upptagningsområde
Käppala
reningsverk

Kommunen har ett övergripande ansvar för
att ordna vatten och avlopp om det behövs

Vattenskyddsområde primär
Vattenskyddsområde
primär
Vattenskyddsområde sekundär
Vattenskyddsområde
sekundär
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Kommunalt avlopp
Avloppssystem med god kapacitet och reningsgrad, är en förutsättning för kommunens
utveckling och god miljö. Genom anslutning till
Käppala reningsverk tryggas denna förutsättning långsiktigt.
Värmdö kommuns avloppsvatten renas främst
i Käppala sedan 2009. Avlopp från Stavsnäs
och Djurö är anslutet till reningsverk på Djurö.
I kommunal drift finns även ett avloppsreningsverk för Sandhamn. Rekommenderade
skyddsavstånd mellan avloppsreningsverk och
bebyggelse är 300 meter för reningsverk dimensionerade för upp till 5 000 pe.
För närvarande är cirka 32 000 personer som
är folkbokförda i Värmdö, anslutna till kommunalt VA. Inom en 20-årsperiod bör cirka 40 000
personer vara anslutna. Den långsiktiga målsättningen är att ansluta större delen av kommunens fastlandsbebyggelse till kommunalt VA.
Riktlinjer
• Fastigheter inom förändringsområden ansluts
successivt till kommunalt VA i enlighet med
prioritering av förändringsområden.
• Befintliga arbetsplatsområden och prioriterade
förändringsområden förses med kommunalt
VA.
• Behandlat avloppsvatten bör minst uppfylla de
krav som ställts i tillståndet för reningsverk.
• Huvudledningsnätet för avloppsledningar
byggs ut och binds samman mellan kommu
nens olika områden.
• Gemensamhetsanläggningar kan anslutas till
kommunalt avlopp i förbindelsepunkt i enlighet
med kommunens VA-policy.

Enskilt vatten
En del av Värmdö kommuns invånare har vatten och avlopp i enskilda anläggningar. Det finns
cirka 15 000 enskilda brunnar i kommunen.
Kommunen består till stor del av områden med
tunna sedimentlager eller massiva marina leror.
Båda marktyperna håller små grundvattenmagasin. Tillgången på grundvatten är därför låg i
stora delar av kommunen. I kustnära områden
och i landområden som är omgärdat av kust
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från flera håll råder ökad risk för saltvatteninträngning från havet. Inträngning av saltvatten
kan även bero på relikt havsvatten som finns
lagrat i berggrunden och i marken. Relikt
havsvatten kan påträffas överallt inom de landområden som efter istiden under någon period
har varit täckt med hav vilket är orsaken till att
det kan påträffas långt ifrån dagens kustlinje.
I Värmdö kommun kan saltvatteninträngning
därför bero på antingen relikt havsvatten eller
inträngning från Östersjön.Under sommarperioden sker begränsad grundvattenbildning
och eftersom det är under denna period som
belastningen på grundvattenmagasinen är som
störst är det också denna period där risken för
grundvattenbrist och saltvatteninträngning är
som störst. I takt med att fler fritidshus permanentas ökar behovet av kommunal vattenförsörjning. En storskalig satsning på kommunalt
vatten är därför den långsiktigt bästa lösningen
då vattenmagasinen i Värmdö inte har kapacitet
för en större befolkning.

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan
förändras med tiden och problem kan finnas i
dricksvattnet utan att du märker förändringar
i vare sig smak, lukt eller färg. För att kunna
upptäcka eventuella förändringar i kvaliteten
är det viktigt att regelbundet ta prover på
dricksvattnet. Livsmedelsverket rekommenderar att provtagning av vattnet bör göras
minst vart tredje år om du har en egen dricksvattenbrunn och en gång per år om fler än en
fastighet nyttjar samma brunn.
Metoder för alternativa uttagsmöjligheter
behöver undersökas och utvecklas, till exempel
möjligheter att magasinera grundvatten, fördröja avrinningen eller använda avsaltat havsvatten.
Avsaltningsanläggningar får inte kopplas på
brunnsvatten, då det medför att ett för stort vattenuttag kan göras med förvärrad saltvatteninträngning i hela magasinet som följd. Även vid
installation av annan typ av reningsutrustning
är det viktigt att se till att vattenförbrukningen
inte ökar väsentligt. Avsaltningsanläggningar är,
liksom avlopps- och ventilationsanläggningar,
känsliga för störningar och kräver noggrann
drift och skötsel. Parallella vattensystem med till
exempel avsaltat havsvatten för bad, disk och
tvätt och brunnsvatten för matlagning kan vara
ett alternativ.

Bortledande av yt- eller grundvatten räknas
enligt miljöbalken som vattenverksamhet och
är i regel en tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet. Det finns ett särskilt undantag från
tillståndsplikten för en- och tvåfamiljsfastigheters vattenförsörjning. Inom vissa områden
kan tillstånd behövas. Hushållsbehov av vatten
definieras som det vatten som är nödvändigt för
det egna hushållet. Detta innefattar exempelvis
vatten som används till dricksvatten, matlagning
och hygien men också värmeförsörjning eller bevattning av en mindre köksträdgård för det egna
hushållet. Tvätt av fordon, fylla pooler, vattna
sin gräsmatta och liknande ingår därmed inte i
det som bedöms vara hushållsbehov. Fyllning av
pool är inte tillåtet med grundvatten eller lokalt
producerat vatten.

Riktlinjer
• Enskilda vattenanläggningar ska bygga på
långsiktigt hållbara system, vara driftsäkra och
ha låg energi-, kemikalie- och vattenförbruk
ning.
• För att bygglov ska beviljas i områden med
grundvattenbrist eller saltvatteninträngning
eller i områden som idag är obebyggda eller
glest bebyggda behöver vattenförsörjning
en kunna lösas i enlighet med kommunens
VA-policy.

I kommunen finns områden där det råder tillståndsplikt för att inrätta nya grundvattentäkter
och anmälningsplikt för befintliga grundvattentäkter i områden där det är eller riskerar att bli
brist på grundvatten. Den första tillstånds- och
anmälningsplikten infördes 1999 och har sedan
dess utökats till fler områden. Var i kommunen
det råder tillstånds- och anmälningsplikt framgår av Värmdö kommuns lokala föreskrifter för
att skydda människors hälsa och miljön. Tillståndsplikt kan även gälla inom vattenskyddsområden vilket regleras i skyddsföreskrifterna
för respektive skyddsområde.

• Tillståndsplikt för nya grundvattentäkter införs
i områden med brist på grundvatten och pro
blem med saltvatteninträngning.
• Sprängningar prövas restriktivt eftersom
grundvattnets flöde och kvalitet kan påverkas.

• Möjligheter att använda parallella vattensystem,
baserade på grundvatten, sjövatten eller av
saltat havsvatten utvecklas. Avsaltat vatten får
inte ledas till grundvattenmagasin. Installation
av reningsutrustning får inte leda till att vat
tenförbrukningen ökar väsentligt, exempel på
sådan utrustning är avsaltning av havsvatten.
• Vattensnål teknik används.

Dagvatten
Dagvatten är vatten från nederbörd såsom regn
och snö som smälter och avrinner tillfälligt på
mark, grönytor och tak. Även framträngande
grundvatten och vatten från dränering av mark
räknas oftast till begreppet dagvatten. Dagvatten avleds lämpligast via öppna lösningar
som diken men även via ledningar till sjöar och
vattendrag. Dagvattenhantering är en del av det
blå-gröna system som bidrar till stor artrikedom
och ekosystemtjänster.
Dagvatten innehåller varierande mängder näringsämnen och föroreningar, till exempel olja,
tungmetaller och organiska miljögifter, beroende
på varifrån dagvattnet kommer. Den vanligaste
föroreningskällan för dagvatten är trafiken, men
även dagvatten från ett villaområde kan innebära en belastning på en recipient (sjö, vattendrag
och hav). I enlighet med vattendirektivet skall
Värmdö kommun verka för en god vattenstatus.
Som ett led behöver dagvattnet hanteras och
renas så att föroreningar inte når kommunens
vattenförekomster och äventyrar miljökvalitetsnormerna för vatten. Dagvattendammar,
våtmarker, växtbäddar, och andra fördröjande
åtgärder är exempel på viktiga insatser för att
nå god vattenstatus och möjliggör även för
multifunktionella ytor som kan skapa upplevelsevärden. Att se och ta vara på den naturliga
terrängen och nyttja naturliga lågpunkter ger
möjlighet till fördröjning och rening av dagvatten. Vid utveckling av befintliga och nya
miljöer ska lokal dagvattenhantering anordnas
både på kvartersmark och på allmän plats för
att fördröja flöden och begränsa föroreningar i
dagvattnet.
Riktlinjer

• Hårdgjorda ytor bör begränsas i områden med
enskild grundvattenförsörjning eller i närhet av
vattenskyddsområden.
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• Kommunen arbetar för avrinningsområdesö
vergripande planering genom framtagande av
lokala åtgärdsprogram för respektive recipient.
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• Kommunen tar fram lokala åtgärdsprogram för
sina recipienter.
• Dagvattenutredningar tas fram i ett tidigt
skede av detaljplaneringen för att klargöra an
svarsfördelning samt vilken dagvattenlösning
som behövs för området.
• Dagvattenutredningarna skall spegla mottag
ande recipients status.
• Kommunen verkar för att minska tillförseln av
dagvatten och dräneringsvatten till spillvatten
ledningar.
• Lågt belägna fastigheter med källarvåning
rekommenderas installera backventiler.
• Bebyggelse skall lokaliseras till områden där
det är lämpligt ur ett vattenperspektiv att
bygga. Lågpunkter och instängda områden
bör undvikas.
• Hårdgjorda ytor bör begränsas. I största möj
liga mån ska naturliga och tröga avrinnings
stråk och miljöer såsom diken, våtmarker och
översilningsytor bibehållas.

I Värmdö kommuns dagvattenpolicy/dagvattenstrategi finns mer information och mål och
riktlinjer för hur dagvatten bör omhändertas i
olika situationer.

Avfall och materialåtervinning
Kommunen har ett övergripande ansvar för
insamling och behandling av hushållens avfall
samt ansvar för avfallsplaneringen. En väl
fungerande avfallshantering är en viktig del av
den kommunala infrastrukturen. Syftet med
avfallsplaneringen är att i första hand minimera,
i andra hand återanvända, därefter återvinna,
energiutvinna eller i sista hand deponera avfall
på ett sätt som gör att råvaror och material så
långt möjligt nyttjas uthålligt. Avfall i Värmdö
kommun ska hanteras som en resurs enligt EU:s
avfallsdirektiv från 2008.
Insamling av matavfall har kommunen haft
sedan 2012 på fastlandet och antalet matavfallsabonnenter ökar varje år. Nya flerfamiljshus
byggs med sorteringsmöjligheter från början.

avfallshantering för medborgarna. Vid Ekobacken i Gustavsberg har en återvinningscentral
öppnats under år 2020 som ersätter anläggningen i Brunn. Ytterligare återvinningscentraler
finns i Hemmesta och på Djurö.
I skärgården finns tre återvinningscentraler; på
Möja, Runmarö och på Svartsö. Under sommartid finns även en flytande återvinningscentral,
Grovsopfärjan, som har ett fyrtiotal stopp. I
skärgården finns det än så länge inte någon matavfallsinsamling. På flertalet öar hämtas avfallet
i säck och i dagsläget finns ingen behandlingsanläggning som kan öppna säcken och sortera ut
matavfallet från resten av hushållsavfallet.
Kommunen ansvarar för hushållsavfallet men
utförandet sköts av upphandlade entreprenörer.
Hushållsavfallet behandlas i Högdalen där det
blir till fjärrvärme och el. I Sofielund i Huddinge
behandlas matavfallet biologiskt genom rötning
och blir biogas samt biogödsel. Grovavfall
sorteras och behandlas på Koviks återvinningsanläggning i Nacka. På Kovik finns också en
omlastningsstation för farligt avfall från hushåll
och industrier.
Bolvik på Norra Värmdö är mottagningshamn
för allt skärgårdsavfall som kommunen samlar
in och har ett stort strategiskt värde. Hit kommer även containrar från skärgårdens återvinningscentraler och grovavfallsfärjan. Härifrån
transporteras avfallet vidare till olika behandlingsanläggningar.
Slam från enskilda anläggningar, till exempel
trekammarbrunnar och slutna tankar transporteras till kommunens mottagningsanläggning i
Tjustvik där det går vidare via avloppsledningar
till Käppala reningsverk på Lidingö. Fettslam
från fettavskiljare transporteras till Henriksdals
reningsverk med slambil. Där rötas det och blir
så småningom biogas och näringsrikt slam.
Kommunen har inte ansvar för exempelvis förpackningsmaterial som papper, plast, metall och
glas för vilka materialbolagen har ett producentansvar att samla in och återvinna.
Mer information om avfall och materialåtervinning finns i kommunens kommande
Avfallsplan.

En utbyggnad av återvinningscentralerna är en
prioriterad fråga för att underlätta en uthållig
34
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Energiförsörjning
Värmdö har en något lägre energianvändning per invånare än snittkommunen, främst
beroende på att det inte finns tunga industrier
med stort energibehov i kommunen. Även
hushållens energianvändning är något lägre än
i snittkommunen, vilket beror på att många
småhus- och fritidshusägare väljer luftvärmepump som komplement till direktverkande
el. I takt med att kommunen växer ökar även
efterfrågan på energi. Värmdö kommun äger
ett vindkraftsverk utanför Sundsvall. Effekten
på vindkraftverket är 2 MW och det beräknas
producera 7,5 GWh/år.
Då kommunen inte själv är en energiproducent
behöver kommunen arbeta på andra sätt för
att såväl minska energianvändandet per capita
som att bidra till att andelen förnybar energi
ökar. Kommunen kan skapa förutsättningar för
verksamma och invånare att göra energi- och
klimatsmarta val genom energieffektiviseringsarbete vilket handlar om hushållning, teknikutveckling och beteendeförändringar.
Det finns idag osäkerheter när det gäller situationen för elförsörjningen av Stockholms län.
Det gäller exempelvis kapacitet, leveranssäkerhet, tillståndsprocesser och utbyggnadsplaner.
De stora kraftledningarna, som levererar el
från norra Sverige till bland annat Stockholm,
är för få för att kunna leverera så mycket
el som behövs. Den bristande kapaciteten i
stamnätet kan innebära att nya anslutningar
av elabonnemang nekas. Något som kan hota
utbyggnaden av nya bostads- och verksamhetsområden. Det kan också försvåra övergången
till en eldriven fordonsflotta. Åtgärder på
kort sikt är utbyggnad av stamnätsledningar,
styrning av elanvändningen, utveckling av
lokal förnybar produktion (sol och vind) samt
utbyggnad av det lokala elnätet. Det är av stor
vikt att koncentrera bebyggelse till områden
där det redan finns elnät för att minska risken
för att elabonnemang nekas. Utöver detta måste kommunen ha en god dialog med Vattenfall
om den långsiktiga bostadsutvecklingen i
kommunen så att åtgärder i elnätet kan göras i
ett tidigt skede.
Genom att tidigt i den fysiska planeringen ta in
klimat- och energiaspekter kan vi få en effektivare energianvändning. Trafiken står för en
stor andel av Värmdös totala miljöbelastning.
Genom trafikplanering, utökade gång- och cy-
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kelleder, satsning på alternativa drivmedel samt
väl fungerande kollektivtrafik kan trafikarbetet
effektiviseras.
Kommunen ska verka för att uppnå de mål
som är uppsattta i Miljö- och klimatplan
(2020). I planen beskrivs att fokus bör läggas
på återgärder inom områden så som transport
och resande, energiförsörjning, samhällsplanering och bebyggelse samt konsumtion.
Riktlinjer
• Lokalisering av bebyggelse i kollektivtrafiknära
lägen och infrastruktur som bidrar till miljöan
passade trafiksystem, samt energieffektiva
byggnader.
• Minska klimatpåverkan från kommunala fastig
heters energianvändning.
• Verka för att minska klimatpåverkan från fast
igheters energianvändning genom att imple
mentera förnyelsebara energikällor, konvertera
oljeeldade anläggningar till andra förnybara
energislag samt minska energianvändningen
för fastighetsbeståndet.
• Sol, vind- och vågkraft samt värmepumptek
nik, passivteknik och miljövänlig biobränsletek
nik prioriteras.
• Småskalig vindkraft så som miniverk och
gårdsverk uppmuntras.
• Kommunen ska ha en fortsatt samverkan och
öka kunskap genom att medverka i regionala
och nationella samverksansgrupper.

Som privatperson eller näringsliv får man vända
sig till nätägare och operatörer som är verksamma inom kommunen. Marknaden har därmed
en aktiv och betydande roll för att kommunen
ska kunna bli helt uppkopplad. Kommunens
åtaganden gällande bredbandsutbyggnad tydliggörs i den kommunala bredbandsstrategin.

• Transformatorstationer som placeras i eller
intill parker eller andra offentliga platser ska
ges en utformning som gör att de harmonise
rar med stads- eller landskapsbilden.
• Kommunen ska verka för att driftsäkerheten
höjs på lågspänningsnätet, framför allt på
landsbygden.

De senaste åren har allt fler fastigheter blivit
försedda med fiber, såväl i centrumområden som
på öar och landsbygd. Förutsättningarna för fiberutbyggnad ser dock olika ut i tätorter, landsbygd och skärgårdsöar vilket påverkar möjligheten att förse områden med fiber. I mer perifera
områden med stor andel fritidshus är det viktigt
att skapa en attraktivitet och lokala engagemang
för att få tillstånd en fiberutbyggnad.

Bredband
Samhället blir mer och mer digitaliserat och
behovet samt efterfrågan på en väl utbyggd
IT-infrastruktur växer. Sverige har ett mål om
att hela landet ska vara uppkopplat tills år
2025. Värmdö kommun bygger själva inte ut
fibernät förutom till kommunala anläggningar.
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Riktlinjer
• Ny bebyggelse ska planeras intill befintlig
bebyggelse för att öka möjligheterna till att
ansluta bebyggelsen till befintligt eller kom
mande fibernät.
• Kommunen bör i detaljplaner för nya bebyg
gelseområden säkerställa och styra var inom
planområdet det är lämpligt med tekniska
anläggningar för fiber för att underlätta kom
mande bygglovsprövning.
• Kommunen bör på förhand reglera och skapa
ytor i detaljplan för master och teknikbodar
för att underlätta kommande bygglovsprocess
samt för att tillgodose elektroniska kommu
nikationsnät och ledningar som behövs för
allmänna ändamål (4 kap §6).
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KLIMATANPASSNING
Framtidens klimat förväntas bli varmare, blötare och torrare med stora säsongsvariationer
samt fler extrema väderhändelser. Klimatförändringarna kommer att skapa utmaningar och
påfrestningar för dagens samhällen. Hur mycket
klimatet förändras och påverkar oss beror framförallt på i vilken utsträckning de globala utsläppen av växthusgaser begränsas. Vilken effekt
klimatförändringarna får på samhället beror till
stor del på hur väl samhället anpassar sig.
Eftersom det råder osäkerhet kring hur omfattande konsekvenserna av klimatförändringarna
blir kan utvecklingen beskrivas utifrån olika utsläppsscenarier. Valet av klimatscenario har liten
betydelse fram till år 2050, därefter börjar de
olika utsläppsscenarierna få olika stor betydelse
för hur klimatet utvecklas1.
I den fysiska planeringen och den byggda
miljön behöver åtgärder vidtas för att minimera
sårbarheten och förebygga skador orsakade av
klimatförändringarna. Ny bebyggelse ska anpassas och bör inte placeras i områden som riskerar
att påverkas av klimatförändringar.

Instängda områden (m)
0,1

1,8

Kommungräns

0,7

2,4

Centrumområde

1,3

3,0

Som hus- och fastighetsägare måste du själv
göra det som krävs för att skydda din egendom
från översvämningar, ras, skred eller erosion.
I plan- och bygglagen (PBL) finns det bestäm1 Denna översiktsplan utgår ifrån RCP 4,5 och RCP 8,5.
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melser om att en tomt ska hållas i vårdat skick
och skötas så att risken för olycksfall begränsas
och betydande olägenheter för omgivningen inte
uppkommer.

Översvämning och ökad avrinning
Värmdö kommun, likt resten av landet, kommer
i framtiden att få ökade nederbördsmängder och
förändrade nederbördsmönster. Det kommer bidra till ökad markavrinning vilket i sin tur ökar
risken för översvämningar. Det kan bland annat
leda till skador på samhällsviktiga funktioner,
byggd miljö med stora värdeförluster som konsekvens, påverka dricksvattenförsörjning och
människans möjligheter att nyttja ekosystemtjänster. Ökad nederbörd kan även öka risken
för ras, skred och erosion samt risken för att
en ökad mängd föroreningar når kommunens
vattenmiljöer.
I kartorna visas kommunens strategiska utvecklingsläge samt fyra bebyggelselägen, där
bebyggelsen är som tätast och innehåller ett
flertal samhällsviktiga funktioner. Att fokus är
på centrumområden innebär inte att risk för
översvämning inte finns i övriga kommundelar.
All fysiska miljö behöver utformas med hänsyn
till ökad nederbörd, flöden och risk för översvämningar.
För att hantera stora mängder nederbörd
behöver lågpunkter och naturliga vattenvägar
reserveras. Tillräckligt stora ytor behöver säkras
39
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och arbetet skall samordnas med behovet av
rening och hantering av dagvatten. Reserverade
lågpunkter, så kallade skyfallsytor, kan med
fördel samutnyttjas med andra funktioner inom
tätortsområden. Till exempel föreslår kommunen att Mörkdalen, uppströms Gustavsbergs
centrum, utreds som en flexibel yta för dagvattenhantering och rekreation.
Riktlinjer
• Exploatering ska ske på sådant sätt att risken
för översvämningar inte förvärras, varken
inom riskområden eller så att nya riskområden
uppstår.
• Planeringen behöver ske med hänsyn till det
aktuella delavrinningsområdet, vilka risker
som finns uppströmsnoch vilka risker som kan
skapas eller minimeras nedströms.
• Bebyggelse skall lokaliseras till områden där
det är lämpligt ur ett vattenperspektiv att
bygga. Lågpunkter och instängda områden
bör undvikas.
• Hårdgjorda ytor bör begränsas. I största möj
liga mån ska naturliga och tröga avrinnings
stråk och miljöer såsom diken, våtmarker och
översilningsytor bibehållas.

Höjd havsnivå och höga havsvattenstånd
En höjd havsnivå innebär att dagens strandlinje
succesivt kommer flyttas inåt land. I Värmdö
kommun tar den pågående landhöjningen ut
havsnivåhöjningen fram till år 2050 då landhöjningen avstannar och havsnivåhöjningen
blir synlig. Höjd havsnivå förväntas öka risken
för översvämning och saltvatteninträngning i
enskilda brunnar i kommunens kustområde.
Värmdö har områden där bebyggelse vuxit
fram längs gamla ångbåt¬sleder, vilket gör att
byggnaderna ligger i nära anslutning till vattnet.
Som en konsekvens av höjd havsnivå riskerar
delar av dessa områden på lång sikt att svämmas över. I samband med detaljplanering och
uppförandet av nya byggnader ska hänsyn tas
till länsstyrelsens rekommendationer för placering av bebyggelse längs med Östersjökusten.

Havsnivåhöjning 2,7m
Djup m
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0,0

1,6

Kommungräns

0,5

2,2

Centrumområde

1,1

2,7

större bryggor samt ge störningar i gods- och
passagerartrafiken i kustområdet. I takt med
att havets medelnivå stiger förväntas de höga
vattenstånden ge större inverkan.
Riktlinjer:
• Lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse
(grundkonstruktion, grundsula eller platta)
samt samhällsviktiga funktioner i kustområdet
ska placeras ovanför nivån 2.70 meter i höjd
systemet RH2000.

Ras, skred och erosion
Ökad nederbörd och avrinning, höjd havsnivå samt landhöjning förväntas påskynda de
naturliga erosionsprocesserna i landskapet.
De kommer tillsammans med ändrade grundvattenförhållanden och mänskliga aktiviteter
påverka jordens stabilitet negativt och öka
risken för ras och skred. I Värmdö kommun
är den dominerade underliggande jordarten
urberg följt av områden med olika sorters
lera och isälvsmateria. Risken för ras, skred
och erosion ser därför väldigt olika ut. Berg
är svåreroderat medan finkorniga jordarter
såsom sand och silt är lätteroderade. Störst
risk för ras och skred är det i jordslänter med
låg hållfasthet och bergslänter med svag berggrund. Ras och skred förväntas öka risken för
skador på bebyggelse och infrastruktur samt
leda till exponering av förorenad mark och
risk för spridning av föroreningar till vattendrag och grundvattentäkter.
Den fysiska miljön behöver lokaliseras och utformas med hänsyn till ökad risk för ras, skred och
erosion. Det saknas en översiktlig stabilitetskartering avseende både finkorniga jordarter samt
morän och grova jordar för Värmdö kommun.
I Värmdö finns förutsättningar för skred i finkorniga jordarter på ett flertal platser. Värmdö
kommuns strandlinje påvisar övervägande
ingen, låg eller viss eroderbarhet. Områden
med potentiellt hög eroderbarhet begränsas till
sandiga områden med isälvsmaterial på Djurö,
Stavsnäs, Grisslinge, Ingarö samt hela Sandön.
Riktlinjer:

Vid kraftiga oväder kan tillfälliga höga vattenstånd uppstå, vilket innebär att vattennivån
kraftigt stiger över normalt medelvattenstånd.
Det kan förutom ökad risk för översvämning
leda till stängning av viktiga hamnar och
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• Vid exploatering i områden med förutsätt
ningar för ras, skred och erosion ska markens
långsiktiga lämplighet för bebyggelse utredas
och geotekniska undersökningar genomföras
innan exploatering.
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Värmeböljor, torka och förläng växtsäsong
Ett varmare klimat med fler och längre
värmeböljor samt värmeöeffekter förväntas
påverka levnadsförutsättningarna och ge
negativa effekter för människor, djur och
växter. Känsliga grupper såsom äldre, barn och
funktionshindrade är särskilt utsatta. Längre
perioder av höga temperaturer och marktorka
kan öka risken för skogsbränder. Perioder av
höga temperaturer förväntas också påverka
grundvattenbildningen, vattennivån i sjöar och
vattendrag, hydrologiska flöden samt markfuktigheten. I Värmdö kommun bildas värmeöar i kommunens centrumområden, i täta
villabebyggelseområden samt i områden som
består av grus och konstgjorda material som
till exempel idrottsplatser och grustag.
Den fysiska miljön behöver utformas så att den
tar hänsyn till ett ökat behov av kyla när det
blir varmare. Sammanhängande grönområden
får en lägre yttemperatur liksom kustlinjen,
vilket beror på kustvattnets kylande effekt. Även
flera av de prioriterade förändringsområdena
i kommunen, som ofta har stora gröna tomter,
visar på lägre temperaturer.
Riktlinjer:
• Den fysiska planeringen behöver beakta och
utforma samhället med hänsyn till högre tem
peraturer och ett ökat behov av svalka. Särskilt
prioriterat för ytterligare värmeutredningar är:
• Uppvisade värmeområden.
• Utformning av byggnader vilka håller samhälls
viktiga funktioner som äldreomsorg, skola,
sjukvård.
• Skapa och bevara områden med öppna vat
tenytor eller sammanhängande grönstrukturer
som kyler eller dämpar värme i tätare stadslik
nande bebyggelse och i tätare villabebyggelse.
• I samband med planläggning arbeta med
reglerande ekosystemtjänster samt utforma
gröna närmiljöer som kan verka kylande (till
exempel gröna tak, fasader och väggar samt
solavskärmningar). Det påverkar både utomoch inomhustemperaturen.
• Byggnader bör bestå av klimatsmarta bygg
material.
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RISK, HÄLSA OCH MILJÖ

äldre och nyare bostäder samt lokaler. Grundvatten med mer än 1000 bq/kbm klassas som
otjänligt.

Buller
Biltrafiken i Värmdö är den vanligaste källan
till buller, men det förekommer även kring vissa
verksamheter så som bergkross, områden för
masshantering och Myttinge skjutfält. Även
buller från båttrafik kan vara ett problem i
vissa områden i kommunen. Biltrafiken orsakar
störningar för befintlig bebyggelse bland annat
i Brunn längs Ingarövägen och från Ålstäket till
Hemmesta längs Skärgårdsvägen samt för vissa
områden längs väg 222 och väg 274.

Det är i första hand verksamhetsutövaren och i
andra hand markägarens ansvar att utreda och
eventuellt sanera sin mark.

Riktlinjer

Riktlinjer

• Förekomst av radon i äldre byggnader klar
läggs genom mätning och åtgärdas vid behov.

• Områden med risk för markföroreningar
undersöks för att kartlägga typ och mängd av
förorening i samband med detaljplanering eller
bygglov.

• Vid byggnation inom riskområden, främst
grusåsar, bör radonsäkert byggande tillämpas
om radon konstateras.
• Risk för radon beaktas och klarläggs vid
bygglov för val av grundläggningsmetod.

• Sanering ska ske innan ny eller ändrad markan
vändning tillåts inom område med markföro
reningar.

Riktlinjer
• Ny bebyggelse utanför tätort lokaliseras till
områden med buller under rekommenderade
riktvärden.

• Vid ny samlad bebyggelse bör alltid en ra
donundersökning ske före byggande.

• Riktvärden för buller bör inte överskridas vid
ändrad användning av bebyggelse eller anlägg
ningar.

Markföroreningar
Förorenade områden är där mark, sediment
eller grundvatten har så höga halter av föroreningar att de utgör risk för människors hälsa
eller för miljön. Markföroreningar förekommer
på flera håll inom kommunen. Även byggnader
kan vara förorenade. Översiktliga inventeringar av potentiellt förorenade områden har
gjorts i landets kommuner och även i Värmdö
kommun. Inventeringen ger ett kartunderlag
att använda vid planering. Här finns ca 250300 platser markerade där det potentiellt finns
föroreningar.

• Vid planering och byggande ska de nationella
riktvärdena för maximalt och ekvivalent buller
tillämpas. Buller från spårtrafik och vägar bör
inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvi
valent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas
i anslutning till byggnaden. Samma värden
gäller för bostadsbyggnader om högst 35
kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är
istället 65 dBA.

I den nationella databasen finns för närvarande
24 områden listade som är riskklassade. Dessa
områden har analyserats mer noggrant och
föroreningsanalyser eller provtagning finns för
en del av dessa områden. De 24 områdena har
riskklassats från riskklass 1 till 4. Farstavikens
område med sediment är ett av de mest förorenade områdena i kommunen och har riskklassats till kategori 1. I övrigt rör det sig om
nerlagda deponier, deponier i drift, bilskrotar,
industriområden, bensinmackar, handelsträdgårdar, träimpregnering, med flera verksamhetstyper. I samband med exploateringsprojekt
saneras och åtgärdas före detta förorenade
områden, som till exempel inom fabriksområdet i Gustavsberg.

Radon
Radon kan finnas i äldre byggnadsmaterial,
fyllnadsmassor och mark. Markradon finns
i Värmdö framför allt i de tre grusåsar som
sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning genom
kommunen på Ingarö, Djurö/Stavsnäs och
Sandhamn. Berggrunden i Värmdö består framför allt av gamla graniter och gnejser som är
lågaktiva. Yngre graniter och pegmatiter med
bitvis hög gammastrålning kan förekomma på
Ormingelandet, vid kustavsnittet Torsby-Haghulta på Värmdölandet och på nordvästra Ingarölandet. Genom val av grundläggningsmetod
och förebyggande åtgärder kan risk för radon
minimeras.

Kommunen har inte tillsynsansvaret för förorenade platser inom Försvarsmaktens områden,
utan det sköts av Försvarsinspektören för hälsa
och miljö.

Radon kan förekomma i enskilda vattentäkter, men kan enkelt åtgärdas. Riktvärden för
radon i inomhusluft är 200 bq/kbm för både
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Sulfidförande bergart och sulfidlera
Delar av Värmdös berggrund utgörs av sedimentära gnejser, en av de bergarter som till del
innehåller höga halter av sulfid (svavel) och
höga tungmetallhalter. När bergmassor krossas
påbörjas en vittringsprocess då krossmaterialet
kommer i kontakt med syre och vatten. Vid
kontakt med syre urlakas svavel och metaller
ur krossmaterialet. Sulfidmineraler kan orsaka försurning med stora miljöskador på både
grundvatten och dagvatten som följd. Skadorna
är svåra och kostsamma att åtgärda i efterhand.
Sulfidhaltigt berg sammanfaller till stor del med
SGU:s flyggeofysikkarta. Dock överensstämmer
det inte helt med provtagning i fält, inte heller
med SGU:s berggrundsgeologiska karta, detta
då bägge kartor är av översiktlig karaktär.
I glacial lera, postglacial lera och gyttjeleror
avsatt i avsnörda havsvikar efter istiden, finns
risk för förekomster av sulfid. När man gräver
upp dessa leror, så riskeras också mycket låga
pH-halter i mark och vatten vilket kan leda till
metallutlakning. Eventuella projekt behöver anpassas med provtagning och högre skyddsnivå
kring grundvatten och dagvatten.
• Sprängning och schakt bör undvikas i om
råden med risk för förekomst av sulfidberg
grund eller sulfidlera. Detta för att minimera
risken för att sulfidberggrund och sulfidlera
oxideras och urlakar surt vatten innehållande
höga metall- och svavelhalter till kommunens
recipienter

Luftföroreningar
Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt,
till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller inom
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Vid Ekvallen i Gustavsberg finns en ammoniak
tank.

ett tätt befolkat område. Ofta transporteras
föroreningar över långa avstånd eller över gränser för att sedan deponeras till mark och vatten
med nederbörden. Då kan luftföroreningarna
bland annat orsaka försurning och övergödning.
Trafikens luftföroreningar är ett av Stockholm
regionens största miljöproblem. På flera håll i regionen måste mängden av föroreningar minskas
för att klara miljökvalitetsnormerna. Värmdö
kommun står för väldigt låg ande I kommunen
överskrivs inte normerna, men den betydande
bilpendlingen och omfattande båttrafiken behöver ändras för att minska föroreningarna. Det
finns i kommunen ett tydligt samband mellan
högtrafikerade vägar och luftföroreningar.

Riktlinjer:
• Kring verksamheter med små risker eller en
staka hästar bör en zon om 50 meter avsättas.
• Kring verksamheter med viss risk, bensin
stationer, stall med mera bör 100–200 meter
tillämpas.
• Kring verksamheter med risk som reningsverk
och djuranläggningar bör 200–300 meter
tillämpas.
• Kring verksamheter med betydande risk för
fara, lukt och buller bör 500 meter eller mer
tillämpas.

Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/
kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Transport av farligt gods
Den västra delen av väg 222 klassas av Länsstyrelsen som primär transportled för farligt
gods. Väg 222 öster om Mörtnäs och väg
274 från Ålstäket till Stenslätten klassas som
sekundära transportleder, liksom Gustavsbergsvägen och Gustavsbergs Allé från väg 222 till
Gustavsbergs centrum.

Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5),
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik,
kadmium, nickel och bens(a)pyren. De flesta
normerna är så kallade gränsvärdesnormer
som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv
och är införlivade i miljöbalken och Plan- och
bygglagen. Om det finns risk att värdena
överskrids ska åtgärder vidtas. Planer och
bygglov får inte medges där värden överskrids.
I kommunen finns inga platser där miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.

Rekommenderade transportvägar för farligt
gods utgör de delar av vägnätet som Länsstyrelsen, i samråd med kommunerna, har
identifierat som särskilt viktiga att hålla öppna
för transporter av farligt gods. I Stockholms
län är vägnätet indelat i primära och sekundära
transportvägar. De primära vägarna bildar ett
huvudvägnät för genomfartstrafik medan sekundära vägar är avsedda för lokala transporter till och från de primära transportvägarna.
Värmdö kommun anser att primära transportvägar för farligt gods inte bör förläggas genom
kommunens centrumområden.

Skyddsavstånd till verksamheter
Vid planläggning och tillståndsprövning av
bebyggelse intill vissa verksamheter bör skyddszoner tillämpas av säkerhets- och hälsoskäl.
Zonerna bör anges i de detaljplaner som berörs.
Riktvärden för skyddsavstånd finns i Boverkets
allmänna råd Plats för arbete.

• Sammanhållen bostadsbebyggelse och
personalintensiva verksamheter bör undvikas
närmare än 75 meter från vägkant till primär
led.
• Tät kontorsbebyggelse bör undvikas närmare
än 40 meter från vägkant.

Elektriska och magnetiska fält
Vid planering av bebyggelse nära kraftledningar
och andra elanläggningar kan frågeställningar
om elektromagnetiska fält behöva beaktas.
I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med
anknytning till magnetfält på fem myndigheter –
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket,
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar
forskning inom området, ger råd och rekommendationer och tar fram föreskrifter.
Myndigheterna ger följande rekommendationer
vid samhällsplanering och byggande, om de kan
genomföras till rimliga kostnader.
Riktlinjer
• Sträva efter att utforma eller placera nya kraft
ledningar och andra elektriska anläggningar så
att exponering för magnetfält begränsas.
• Undvik att placera nya bostäder, skolor och
förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker
från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
• Skyddsavstånd ska hållas till 220 kV-ledningar.

Vid planering av ny bebyggelse eller verksamheter vid vägar med transporter för farligt gods
ska en riskutredning utföras.

Djurhållning kan leda till störningar i form av
lukt och buller. Hälsorisken på grund av allergener gör att skyddsavstånd ska eftersträvas intill
bostäder, skolor eller övriga allmänna platser
där folk normalt vistas dagligen.

Länsstyrelsen har rekommendationer för planering kring vägar med transporter av farligt gods.
Volym och tidpunkt för transporter, topografi
med mera kan påverka skyddsavstånden.

Kring skjutbanor, motorcrossbanor med mera
som orsakar buller bör avstånd baseras på bullerberäkningar och gällande riktvärden.

Riktlinjer
• Intill transportleder för farligt gods ska det
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minst 25 meter.
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Mobilnät, master och antenner
Utvecklingen av mobilnäten har gått relativt
fort och det finns en generell oro kring master
och torns påverkan på naturmiljön , landskapet
och hälsa. Samtidigt är det allt mer efterfrågat
av människor att kunna ha tillgång till mobilnät
var man än befinner sig. Master skall om möjligt
placeras i områden vilka redan är påverkade av
infrastrukturanläggningar för att inte påverka
ostörda områden.
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Riktlinjer
• I nya master skall det finnas plats för tillkom
mande antenner samt utrymme i teknikskåp
för ny utrustning. Detta för att flera operatörer
ska kunna inplacera sig i objektet så inga nya
master behöver byggas i samma område.
• Material och färg på teknikskåp bör anpassas
till omgivningen för att inte påverka landskaps
bilden och kulturmiljön. Antenner bör inte
placeras på kulturhistoriska byggnader om
åtgärden påverkar det kulturhistoriska värdet.
• Placeringen och utformningen av master ska
ta hänsyn till höga naturvärden som exempel
vis häckningsplatser.
• Master skall inte placeras i nationalparker,
naturreservat, djur- och växtskyddsområden,
Natura 2000-områden, strandskyddade områ
den eller kulturreservat.

NATUR OCH VATTEN
Värmdö kommun är del av ett unikt skärgårdslandskap i brackvatten. Detta landskap kännetecknas av tusentals öar, kobbar och skär, grunda vågskyddade vikar, trånga sund och öppna
fjärdar. Skärgårdslandskapet är ett sprickdalslandskap som utgörs av en småskalig variation
mellan berg och dalgångar – både på land och i
vattnet. Skärgården delas traditionellt in i inner-,
mellan- och ytterskärgården. Generellt präglas
innerskärgården av en tjockare jordmån jämfört
med ytterskärgården.
Den inre skärgården präglas av större sammanhängande skogar, tätorter, villa- och fritidshusområden, öppna jordbruksmarker, sjöar,
vågskyddade havsvikar och trånga sund med
begränsat vattenutbyte med havsområden längre
ut. I mellanskärgården ligger de större kärnöarna samt ett stort antal öar och skär. Naturen
är mycket variationsrik – här finns barrskogar, småbrutna odlingslandskap med artrika
hagmarker och havsstrandängar, ädellövlundar
och våtmarker. Den marina miljön präglas i
mellanskärgården av både större fjärdar och ett
stort antal vågskyddade grunda vikar. Ytterskärgården domineras av stora öppna fjärdar med
utspridda mindre skärgårdar. På större öar växer lågvuxen, knotig björkskog eller mycket tät
ängslövskog. Mindre öar täcks av enbuskmattor,
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fuktängar, myr, heder eller är vegetationsfria.
Ytterskärgården med sina skär och små öar
är särskilt fågelrika. Här häckar ett stort antal
rödlistade fågelarter. Bland öar och kobbar finns
grunda vikar, sund och flader som utgör viktiga
lek- och uppväxtområden för fisk.
Värmdös variationsrika landskap innehåller
många områden med höga naturvärden. Dessa
områden tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster. En del av dessa områden är formellt skyddade men flera områden saknar idag formellt
skydd. På land är den biologiska mångfalden i
Värmdö främst kopplad till skog, i huvudsak
äldre barr- och blandskog. Högst koncentration
av områden med stor betydelse för den biologiska mångfalden på Värmdös fastland finns kring
Gustavsberg, på kustlinjen mot Ingaröfjärden,
på Norra Värmdölandet, på Djurö -Vindö, på
Fågelbrolandet, i storskogen och kring Stickelberg. Även i Värmdöskärgården finns flera
områden med särkild höga värden.

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och
grön infrastruktur
Biologisk mångfald är variationsrikedomen
bland levande organismer, vilket innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av
ekosystem. Biologisk mångfald ökar stabiliteten
hos ekosystemfunktioner och bidrar till ekosystemens motståndskraft i förändringar och
påfrestningar. Människor är beroende av fungerande ekosystem och dess så kallade ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är alla produkter och
tjänster som naturens ekosystem ger människan
och som bidrar till välfärd och livskvalitet. Det
innefattar både produkter som grödor och virke
men även tjänster som pollination, vattenrening
och naturupplevelser.

Teckenförklaring
Kommungräns
Cykelleder

Teckenförklaring

För att bevara en rik biologisk mångfald och
motståndskraftiga ekosystem krävs en väl fungerande så kallad grön infrastruktur. I en sådan
har arter möjlighet att sprida sig och använda
landskapets miljöer obehindrat, både på land
och i vatten. Grön infrastruktur definieras som
ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer
och strukturer som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras
och för samhället viktiga ekosystemtjänster
främjas i hela landskapet.

Promenadspår

Cykelleder

Naturreservat

Motionsspår

Förslag nationalpark Nämdö skärgår

Naturspår

Djurskyddsområden

Promenadspår

Fredningsområden för fisk
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Kommungräns
Motionsspår

Naturreservat

Biotopskydd
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Naturspår

Förslag nationalpark Nämdö skärgård

Övriga biotopskydd
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Promenadspår

Djurskyddsområden

Nyckelbiotoper

Kommungräns
Kommungräns

Promenadspår
Naturspår
Naturreservat
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Fredningsområden förför
fiskfisk
Fredningsområden

Svaga gröna
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Svaga
grönasamband
samband
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Biotopskydd
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Övriga biotopskydd
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biotopskydd
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Grön värdekärna
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Naturspår
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Nyckelbiotoper
Djurskyddsområden
Förslag
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Nämdö
Fredningsområden
fisk skärgård
Nyckelbiotoper
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Djurskyddsområden
Biotopskydd
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Naturreservat
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Naturspår

Kommungräns

Teckenförklaring
Teckenförklaring
Kommungräns
Teckenförklaring
Cykelleder
Kommungräns

För att på ett strategistkt och innovativt sätt
kunna jobba med bevarande och utveckling av

Motionsspår

Nämdö skärgård

Övriga
biotopskydd
Biotopskydd
Nyckelbiotoper
Förslag nationalpark Nämdö skärgård
Djurskyddsområden

Nyckelbiotoper
Övriga
biotopskydd
Svaga gröna
samband län

Grön värdekärna
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grön infrastruktur, bör kommunen upprätta en
grönstrukturplan.

arv. Stockholms län har särskilt ansvar för att
upprätthålla den biologiska mångfalden kopplat
till ek och tallmiljöer.

Den regionala grönstrukturen
Stockholms gröna kilar
Nacka-Värmdökilen är en av de regionala kilarna som ingår i Stockholmsregionens
grönstruktur. Regionens gröna kilar är stora,
sammanhängande grönområden i anslutning till
bebyggelse. De gröna kilarna utgör exempelvis
livsrum för olika arter, reglerar det lokala och
regional klimatet, renar luft och vatten och utgör
viktiga rekreationsområden. Kilarna ger djur och
växter möjlighet att sprida sig även i bebyggda
områden, via en lokal grönstruktur. De gröna kilarna utgörs av kilområden, gröna värdekärnor –
där flera höga värden sammanfaller – och svaga,
gröna samband. De gröna svaga sambanden är
smala partier eller partier som innehåller vägbarriärer. I ett regionalt perspektiv är de svaga
sambanden avgörande för att de gröna kilarna
fungerar som stora sammanhängande grönområden. Om de svaga sambanden byggs bort, bryts
kilen upp i separata delar och viktiga funktioner
i kilarna riskerar att försvinna.
Många av Nacka – Värmdökilens upplevelsevärden är kopplade till skärgårdsmiljön som
omfattar vatten, trolska skärgårdskrogar, dramatiska bergsbranter och kulturlandskap med
småskaligt jordbruk och brynmiljöer med gamla
ädellövträd. Närheten till både havet och flera
sjöar berikar kilen genom utsiktsplatser, badplatser, klippor och stränder. Vidare innehåller
Nacka-Värmdökilen viktiga regionala spridningssamband för arter knutna till barr- och
barrblandskog (se nedan).

Riktlinjer

Ekologiska samband
Olika arter är knutna till olika livsmiljöer och
strukturer. För att se hur väl landskapet fungerar som livsmiljö och spridningsväg för olika
arter gör man så kallade nätverksanalyser. I
Värmdö kommun finns stora sammanhängande barrskogsområden som utgör viktiga delar
av de regionala spridningssambanden. Skogar
på Ingarö, Värmdölandet, Ormingelandet och
Vindö ingår i den primära spridningskorridoren
och bedöms därmed vara av särskild betydelse
för regionens barrskogsnätverk. Flera regionalt
viktiga värdekärnor för tall ligger i Värmdö. I
kommunen finns även flera värdefulla ekmiljöer och två stora regionala värdeområden har
pekats ut. Ekmiljöer utgör även viktiga kultur48
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• Nacka – Värmdökilen samt större samman
hängande grönområden bör inte exploateras.
Inget intrång bör ske i gröna kilens värdeom
råden.
• Svaga gröna samband bör skyddas och för
stärkas.
• Särskild hänsyn tas till regionala spridningskor
ridorer.
• Särskild hänsyn tas till värdefulla ek- och
tallmiljöer som utgör regionala ansvarsmiljöer.

• Ingen avverkning bör ske i kantzonen av
vattendrag, sjöar, kustvatten eller våtmarker för
att minska den negativa påverkan på recipien
ten.

• Områden med högsta och höga naturvärden
ska generellt inte exploateras.Områden med
högsta naturvärden är mycket sällsynta. For
mellt skydd bör eftersträvas.

• Kommunen anser att trålgränsen bör flyttas ut
12 nautiska mil utanför baslinjen.

• Kommunägda skogar bör ha en naturvårdsin
riktad skötsel utan krav på avkastning.

Grundvattenförekomster
Det finns 15 klassade grundvattenförekomster i
Värmdö kommun. Av dessa bedöms alla uppnå
god kemisk och god kvantitativ status, dock
saknas data för att kunna göra en mer tillförlitlig bedömning. Fyra av dessa, Ingarö, Stavsnäs,
Ängsvik och Sandön, omfattas av vattenskyddsområden, se avsnittet Teknisk försörjning.

Skyddad natur
För att säkerställa att naturområden och dess
ekologiska och rekreativa värden bevaras långsiktigt krävs ett formellt skydd. I Sverige finns
olika skyddsformer varav de flesta regleras i
miljöbalken.

Riktlinjer
• Hänsyn tas till områden som är av betydelse
för grundvattenbildning. Nyexploatering eller
andra åtgärder som riskerar att försämra om
rådets naturliga förmåga att fördröja, rena och
infiltrera vatten bör undvikas.

Havet, kustvatten, sjöar och vattendrag
85 procent av Värmdö kommuns yta utgörs av
vatten. Kommunens större ytvatten har delats
in i så kallade ytvattenförekomster. Enligt EU:s
vattendirektiv och svensk lagstiftning ska alla
vattenförekomster uppnå minst god ekologisk
och kemiskt status. I dagsläget mår få ytvattenförekomster bra. Ingen av Värmdös ytvattenförekomster uppnår god kemisk status och endast
sex procent uppnår god ekologisk status. Det
beror på en rad orsaker som främst är kopplade
till pågående aktiviteter eller resultat av tidigare
markanvädningar och föroreningar. Dett kan
till exempel vara övergödning förorsakat av
enskilda avlopp, jordbruk eller orenat dagvatten, fysiska förändringar (bryggor, muddring)
samt miljö- och hälsofarliga ämnen från olika
verksamheter, båtliv eller sjöfart.. Förutom dessa
ytvattenförekomster finns även många insjöar
på Värmdö. Bland dessa sjöar finnsnågra som är
relativt opåverkade med höga naturvärden.

Värdefulla och känsliga naturtyper
Värmdö kommuns variationsrika landskap
innehåller ett flertal särskilt värdefulla och
skyddsvärda naturtyper både på land och i
vatten. Flera av dessa naturtyper är hotade på
nationell nivå.

Riktlinjer
• Vid exploatering tillämpas alltid skadelindrings
hierarkin.
• Åtgärder som påverkar kända naturvärden så
som till exempel nyckelbiotoper, ekologiskt
särskilt känsliga områden (ESKO) samt värde
fulla och känsliga naturtyper ska undvikas.

Enligt vattenförvaltningsförordningen får tillståndet för grundvattenförekomster med miljökvalitetsnormer inte försämras. Icke-försämringskravet gäller för alla grundvattenförekomster
och innebär att alla förekomster ska bibehålla
god status och att mänskliga verksamheter inte
får försämra statusen i någon förekomst.

• Våtmarker ska bevaras och ej exploateras. Åt
gärder som påverkar deras naturliga hydrologi
ska undvikas.
• Fysiska strukturer och verksamheter som på
verkar grunda vågskyddade kustområden och
deras funktion som lek- och uppväxtområden
för fisk negativt ska undvikas.

Riktlinjer
• Åtgärder som hindrar en naturlig utveckling av
trösklade vikar ska undvikas.

• Mark- och vattenanvändning får inte bidra till
att försämra statusen i kommunens vattenfö
rekomster.
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Naturreservat
I Värmdö kommun finns 47 naturreservat. Både
Länsstyrelsen och kommuner kan bilda naturreservat med syfte att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller
tillgodose behov av områden för friluftsliv. Varje
naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med
naturreservatet avgör vilka begränsningar som
gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när
du besöker ett naturreservat.
Syftet med ett naturreservat styr utformning av
en lämplig reservatsgräns. Hur den definitiva
gränsen i naturreservatet ser ut är därför svårt
att avgöra innan arbetet med att utreda vilka
värden som finns var har påbörjats. Dialog
med markägare och berörda är en viktig del i
att bilda ett naturreservat. I processen kring att
bilda ett naturreservat ingår även samråd med
allmänheten, medborgare, föreningar och andra
myndigheter.
Översiktsplanen ersätter kommunens naturreservatsplan. Under kapitlet Mark- och vattenanvändning och i markanvädningskartan presenteras förslag på naturreservat.
Biotopskyddsområden
I Värmdö kommun finns fem utpekade biotopskyddsområden, varav fyra ligger i Gustavsberg och ett nära Hemmesta. Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas
för små mark- och vattenområden, så kallade
biotoper. Syftet med biotopskyddsområden är
att förbättra förutsättningarna för att långsiktigt
bevara den biologiska mångfalden. Det finns två
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olika former av biotopskyddsområde. Den ena
innebär ett generellt skydd för vissa biotoptyper
som främst är kopplade till jordbrukslandskapet. Den andra formen av biotopskydd är skydd
för en särskild biotop vilken Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen eller kommunen beslutar om i
varje enskilt fall.
Naturminne
I Värmdö kommun finns två områden och åtta
träd som skyddas som naturminnen. Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och
liknande kan skyddas som naturminne. Naturminnen är antingen punktobjekt eller har en yta
mindre än ett hektar. Men det finns även större
områden, vissa på tiotals hektar, som berörs av
äldre beslut före 1965.
Djurskyddsområden
I Värmdö kommun finns 17 fågelskyddsområden
och ett sälskyddsområde. Olika fågelarter häckar
under olika perioder. För att ge ett tillfredsställande skydd är tiderna med tillträdesförbud och
andra restriktioner anpassade till de perioder då
fåglarna är som mest känsliga för störningar.
Fredningsområde för fisk
I Värmdö ligger fem fredningsområden för fisk.
Länsstyrelsen arbetar just med att inrätta flera
områden. Fiskeförbud gäller under perioden 1
april- 15 juni och syftar till att freda lek- och
uppväxtmiljöer för gädda, abborre och gös med
bakgrund till den kraftiga nedgången i kustfiskebeståndet i Stockholms län.
Naturvårdsavtal
Ett naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal
som kan tecknas mellan Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, kommunen och markägare med
syfte att utveckla och bevara områden med höga
naturvärden. I Värmdö kommuns skyddads ett
flertal mindre skogsområden genom naturvårdsavtal.
Internationellt utpekade områden med höga
naturvärden
Sverige har anslutit sig till ett 40-tal internationella miljökonventioner. Konventionerna i
sig utgör inte något skydd, utan länder får ta
fram nödvändiga skyddsåtgärder eller förvaltningsinsatser. Som regel är det en uppgift för
länsstyrelsen. Våtmarker (RAMSAR, The Ramsar Convention of Wetlands) och havsmiljöer
(BSPA-områden, Baltic Sea Protected Area) är exempel på utpekade områden i Värmdö kommun.
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Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Enligt Miljöbalken 3 kap 3 § ska mark- och
vattenområden som är särskilt känsliga ur
ekologisk synpunkt så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Kommunen ansvarar för dem i sin planering.
För att underlätta skyddet av känsliga områden
ska dessa pekas ut och beskrivas inom ramarna
för kommunens översiktsplan.

djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även
deras ägg och bon. I fråga om jakt efter vilt
ska istället bestämmelserna i jaktlagstiftning
en tillämpas.
• Vissa arter har ett starkare skydd som innebär
att man inte heller får störa djuren, eller skada
deras fortplantningsområden eller viloplatser.

ESKO är områden som har ekologiska funktioner som är särskilt känsliga för störningar och
ingrepp. Kriterierna för ESKO i Värmdö utgår
från tre typer av ekologiskt känsliga områden, i
enlighet med de förarbeten som tagits fram för
ESKO inom miljöbalken:

Värmdös variationsrika landskap utgör livsmiljö
för ett flertal fridlysta arter. Hänsyn ska tas till
dessa vid planering och bygglov. För att förbud
enligt artskyddsförordningen inte ska utlösas
får en detaljplan eller exploatering inte påverka
upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus negativt. Artens kontinuerliga ekologiska
funktion ska säkerställas. Exempel på arter eller
artgrupper som kan påträffas är fladdermös,
olika fågelarter, kräl- och groddjur samt olika
växter.

1. Områden med instabila produktionsförhållan
den och ogynnsamma återväxtförutsättningar.
2. Områden som inrymmer växt- och djurarter,
som är hotade respektive sällsynta, t.ex.
rödlistade arter i kategorierna Akut hotad (CR),
Starkt hotad (EN) och Sårbar (VU).

Rödlistning är ett system för att utvärdera
arters status (utdöenderisk) inom ett geografiskt
område, i vårt fall Sverige. Att en art är rödlistad
eller hotad innebär inte automatiskt att en art är
skyddad.

3. Områden som i övrigt är särskilt ömtåliga och
som samtidigt inrymmer stora ekologiska
värden.

Riktlinjer
I Värmdö kommun finns 40 utpekade ekologiskt
särskilt känsliga områden.

• Vid planläggning, lovgivning och inför explo
atering av områden som innehåller lämpliga
livsmiljöer för skyddade arter måste det
säkerställas att upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus inte påverkas negativt och att
artens kontinuerliga ekologiska funktion säker
ställs. Det ska även tas hänsyn till kumulativa
effekter.

Riktlinjer
• Områden med särskilt höga naturvärden på
land och i vatten ska skyddas formellt med
nya reservat, biotopskydd eller djurskyddsom
råden.

• Hänsyn krävs för rödlistade arter, särskild
hänsyn krävs för hotade arter och dess livs
miljöer.

Skyddade och rödlistade arter
Flera av Sveriges arter är skyddade med stöd av
olika nationella eller internationella lagar och
konventioner. De regler som anger vilka arter
som är fridlysta finns i artskyddsförordningen (2007:845). Syftet med fridlysning är att
skydda en växt- eller djurart som riskerar att
försvinna eller utsättas för plundring.

Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller
i hela landet och vid alla kuster, sjöar och
vattendrag. Det skyddade området är normalt
100 meter från strandkanten, både på land
och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka
strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs
för att säkerställa något av strandskyddets
syften. Strandskyddsreglerna finns i miljöbalken
7 kapitlet 13–18 h §§.
Vid planläggning av befintliga bebyggelseområden och kommunens prioriterade förändrings-

Fridlysningen ser lite olika ut för olika arter:
• För växtarter innebär fridlysningen oftast att
man inte får plocka, gräva upp eller på annat
sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna.
• För djurarter innebär fridlysningen att man
inte får döda, skada eller fånga de fridlysta
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områden, vilka ofta är belägna i kustområden,
utreds upphävandet av strandskydd i varje
enskilt fall. Om det finns särskilda skäl enligt
7 kapitlet 18§ miljöbalken är det mjöligt att
upphäva hela eller delar av strandskyddet inom
ett detaljplaneområde. Kommunen beslutar om
strandskyddet ska upphävas, dock kan Länsstyrelsen överpröva kommunens beslut.

Jordbruksmark
I miljöbalken finns regler för hushållande av
mark- och vattenområden. Det är till exempel bara tillåtet att bygga på jordbruksmark
under vissa förutsättningar. Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk enligt 3 kapitlet 4 § i miljöbalken. Med brukningsvärd jordbruksmark
avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för
jordbruksproduktion.
I Värmdö kommun utgörs ca 2,5 procent av den
totala landarealen av åkermark och 1,1 procent
av betesmark. På öarna är andelen betesmark i
förhållande till åkermark högre.
I Återvall föreslås en del av en jordbrukmark
tas i anspråk för gång- och cykelväg. I kapitlet
Mark- och vattenanvändning föreslår kommunen ändrad användning för två ytor med
jordbruksmark, Mörkdalen och Skeviksodlingen
i centrala Gustavsberg.

Riktlinjer
• Ingen exploatering bör medges på bruknings
bar jordbruksmark (åker- och betesmark).
Möjligheten att bedriva jordbruk ska inte
försvåras.
• Vid anläggning av VA-ledningar, pumpstationer
och kommunala gång- och cykelvägar ska så
lång möjligt undvikas på jordbruksmark.
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REKREATION, KULTUR- OCH
FRILUFTSLIV
I Värmdö finns ett aktivt föreningsliv och god
tillgång till attraktiva natur- och rekreationsområden med plats för promenader och utflykter.
Mötesplatser för kultur och idrott är främst
koncentrerade till kommunens centrumområden. Möjligheter till rekreation och friluftsliv
bidrar till god folkhälsa, skapar livskvalité och
bidrar till en ökad gemenskap bland människor.
När kommunen växer i både centrala och perifera områden behöver det finnas plats för rekreation och friluftsliv både för kortare och längre
besök. Att vistas i naturen har positiva effekter
på både den fysiska och psykiska hälsan.
Utöver de större natur- och rekreationsområdena finns det runt om kommunen anlagda platser
för lek, bad, ute-träning, längdskidåkning och
ridning. De finns tre eljuspår och på flera platser
finns leder utmärkta.

Friytor, bostadsnära och tätortsnära natur
Natur och den friyta som finns intill bostaden, den bostadsnära naturen, är viktig för att
säkerställa närhet till sådant som ger möjlighet
till återhämtning och livskvalitet i vardagslivet.
Grönska i närområdet ökar människornas motivation till fysisk aktivitet. För yngre barn, äldre
personer och personer med nedsatt rörlighet är
närhet och god tillgänglighet till natur och friyta
av stor betydelse. Beroende på platsens gestaltning och utformning kan besökare uppmuntras
till mer rörelse, lek, sociala möten eller vila.
När kommunens tätorter växer och förtätas är
det viktigt att ställa krav på de friytor och mindre naturområden som skapas i och intill nya
bostadsområden. Vid planläggning av bostadsmiljöer ska barns behov särskilt beaktas. Friytan
ska ligga i anslutning till bostaden och erbjuda
sittplatser i sol och skugga, ytor för småbarnslek
samt växter som förmedlar årstidsvariation.
I villaområden har trädgårdar funktionen av
friytor. Friytan för lek och utevistelse bör inte
senare kunna tas i anspråk för annat ändamål
utan att ersättas med friyta med likvärdiga kvalitéer. Ett sätt att säkerställa friyta och bostandsnära naturär genom bestämmelser i detaljplan.
Om tillräckliga möjligheter inte finns inom den
egna fastigheten bör kompensationsåtgärder i
närområdet övervägas genom tillskapande av
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offentliga parker och naturområden utanför
kvartersmarken som gynnar det nya bostadsområdet.

• Utveckla möjligheten att ta sig till fots, via
cykel eller kollektivtrafik till större rekreations
områdena i kommunen.

När tätorter växer och förtätas är det även
viktigt att bevara tillgången till större grönområden. En stor del av det vardagliga friluftslivet
utövas i det tätortsnära natur- och kulturlandskapet.

• Allmänhetens tillgång till strand, kust och
målpunkter längs vattnet kan med fördel
förbättras för allmänheten att nå strand, kust
och målpunkter längs vattnet kan med fördel
förbättras för allmänheten.

Med tätortsnära naturområde menas ett område
som ligger 1-3 km meter från bostaden och
utgör ett målområde för friluftsliv och rekreation för ett större upptagningsområde, i vissa
fall med faciliteter som toalett, parkering och
anlagda spår och leder. De viktigaste tätortsnära naturområdena i Värmdö är; Östra Ekedal,
Björnkärret, Ösby träsk, Gottholmen – Tjusvik,
Holmviksskogen i Gustavsberg, skogen söder
om Brunn, storskogen vid Hemmesta samt
skogen norr om Djurö by och Hamnskogen vid
Björkås. Flera av dessa områden ägs av privata
markägare och kommunen har därför ingen
rådighet över platserna.

Kulturliv, idrott och mötesplatser
Kultur har betydelse för alla människor och
kulturfrågorna kan bidra till att stärka kommuninvånarnas samhörighet och gemenskap
samt utveckla kommunens identitet. Ett aktivt
kulturutbud erbjuds medborgarna i Värmdö
kommun genom kommunala verksamheter så
som bibliotek, men också via kulturskola och
kulturföreningar. För att dessa verksamheter
ska fungera och kunna erbjuda en bredd av
aktiviteter behövs ändamålsenliga lokaler. I
hamnen planeras ett kulturcentrum, kallat Porslinsfabriken. Kulturcentrumet kommer samla
ett modernt bibliotek samt kulturlokaler för
föreningslivet och kulturskolan.

I Värmdö finns flera tysta områden med
<45dBA ljudpåverkan. Här störs varken
människor eller djur från trafik- eller verksamhetsbuller. Dessa områden är särkilt värdefulla
för återhämtningen.

Vid utveckling av samhället är den estetiska omsorgen i den offentliga miljön identitetsskapande. När offentliga miljöer planeras är det viktigt
att ta vara på barn och ungas engagemang och
behov av trygga och inspirerande platser.

Att säkra och utveckla kvaliteterna i den
tätortsnära naturen kräver ett långsiktigt och
strategiskt arbete, från den fysiska planeringen,
via genomförande till förvaltning och bruk. I
kommunens tätortsnära naturområden råder
det i många fall konkurrens om marken då
områdena är attraktiva för fler ändamål.
Riktlinjer:

Det finns öppna mötesplatser för unga i fyra
av kommunens tätorter, Gustavsberg, Brunn,
Stavsnäs och Hemmesta. Mötesplatserna utgör
ett viktigt komplement till den föreningsdrivna
verksamheten då de även riktar sig till ungdomar som inte har medel eller vilja att delta
i organiserade verksamheter. Mötesplatserna
erbjuder ungdomarna en trygg miljö att umgås
i, där det även finns vuxen närvaro.

• Vid planläggning och ny exploatering ska hän
syn tas till befintliga stråk och friluftsliv. Tysta
områden bör bevaras fria från buller.

Föreningslivet på Värmdö är rikt. Kommunen
ger bidrag till ett 40-tal föreningar, med tillsammans ca 7600 medlemmar mellan 7-20 år.
För att föreningarna ska kunna bedriva sina
verksamheter krävs lokaler och anläggningar
anpassade efter detta. För att kunna möta behoven från en ökande befolkning behöver också
nya anläggningar tillkomma. Nya anläggningar
behöver lokaliseras till platser med närhet till
kommunikationer.

• I skogsområden intill samlad bebyggelse bör
ett rekreationsanpassat skogsbruk bedrivas.
• Säkerställ tätortsnära rekreationsområden
samt mark kring cykel- och vandringsleder.
• Bostadsnära natur och tillgång till friytor ska
finnas inom gångavstånd från bostaden, för
skolan och skolan.
• Planera för en god tillgång till tätortsnära natur
och på lång sikt säkra tillgången den.

människor i alla åldrar har möjlighet att röra på
sig. Det ska vara lätt att vara aktiv. Motionsspår
och spontanmötesplatser har därför en viktig
funktion. Det finns störst behov av att se över
möjligheter att utöva spontanidrott i Gustavsberg, Hemmesta och Stavsnäs. Det är viktigt att
skapa generationsöverskridande aktivitetsplatser
som riktar sig till en bred målgrupp där exempelvis utegym, lekplatser och andra aktiviteter
blandas.
Ridning är en av de populäraste sporterna på
Värmdö, speciellt bland flickor, och det finns
idag ca 90 stall och sex ridskolor. När bostadsområden växer får det påverkan på ridsporten
då tidigare ridstigar tas i anspråk för andra
ändamål. Att det fortsatt finns möjlighet till
ridning på vägar och i stigar i anslutning till
hästhållningen är viktigt för sporten.

Riktlinjer
• Det ska finnas en öppen mötesplats i alla
kommundelar.
• Attraktiva kulturmiljöer och riksintressen vär
nas om när Värmdö förtätas och växer.
• I Gustavsberg utvecklas ett kulturhus som
vänder sig till alla åldrar.
• Behovet av kulturlokaler för kulturskola och
kulturföreningar beaktas när bostadsområden
planeras och tätorterna utvecklas. Kultur- och
fritidsnämndens lokalbehovsplan ligger till
grund för prioriteringar.
• Kulturlokaler är tillgängliga för alla.
• Nya idrottsanläggningar förläggs i tätorterna,
gärna i anslutning till befintliga anläggningar
för att minimera driftskostnader.
• I varje kommundel ska det finnas minst en
spontanyta som tillåter en variation av aktivi
teter.
• Barn och unga ska ges möjlighet att påverka
utvecklingen av de miljöer som de vistas i,
både spontanytor och idrottsanläggningar.
• Vid planering ska hänsyn tas till befintliga
ridvägar och stigar.

Ur folkhälsosynpunkt är det viktigt att

översiktsplan för värmdö kommun

översiktsplan för värmdö kommun

123

53

allmänna intressen

allmänna bakgrund
intressen

Båtliv
Båtlivet i kommunen är viktigt för kommunens
invånare, besökare och näringslivet. Många
söker tystnad och lugn under vistelsen i skärgården men även frihets- och naturupplevelser
är viktiga aspekter av båtlivet. Eftersom en stor
del av Värmdös naturmiljö består av skärgård
så utgör båtlivet en viktig del av kommunens
friluftsliv. Tack vare allemansrätten, strandskyddet och naturreservat kan båtägarna njuta av fri
vistelse i en fantastisk natur under förutsättning
att de visar hänsyn.

Parallellt med översiktsplanearbetet pågår ett
arbete med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, en Havs-, kust och vattenplan, vilken kommer att innehålla mer information om båtlivet i
Värmdö kommun.

Likt övriga delar av landet har båtlivet blivit
allt mer populär och den totala längden av
alla bryggor, kajer och pirar har i Stockholms
kustområde tredubblats under perioden 1960
– 2016. Skärgårdens variationsrika landskap
med en mångfald av såväl stora som små öar
med naturhamnar och badklippor åtskilda av
sund och fjärdar har stora värden för båtlivet.
Båtlivet, oavsett om det sker med egen båt eller
med passagerarbåt är ett sätt att förutom njuta
av den vackra naturmiljön också kunna ta del
av det rika utbud av skärgårdskrogar, gästhamnar och övernattningsmöjligheter
som erbjuds
Mb
av näringsidkare i kommunen.
I och med tillgången till förbättrad GPS-teknik Mb
så har även tillgängligheten ökat i skärgården. Båtlivets snabba utveckling påverkar den
Mb
känsliga skärgårds- och kustmiljön. Områden i
mellan- och ytterskärgården som tidigare varit
relativt ostörda och opåverkade är nu mer
tillgängliga. Fler båtar innebär ökad miljöpåverkan i form av utsläpp, svall och fysiska skador.
Därför är det viktigt att mer initiativ tas för
att minimera negativa effekter på natur- och
vattenmiljön. Tillskott av nya bryggor och
hamnar sker ofta i grunda havsvikar vilka även
utgör viktiga lek- och uppväxtområden för
rovfiskar. Båtlivet ger möjligheter för Värmdös
invånare och besökare att njuta av den unika
skärgårdsmiljön. Det skapar även arbetstillfällen
och bidrar till en levande skärgård. För att ett
hållbart båtliv ska uppnås behöver vissa faciliteter fortsätta tillkomma och förbättras, dels för
att stödja båtlivet, dels för att minska båtlivets
miljöpåverkan. Detta förutsätter att båtägare,
båtklubbar, varv, marinor och kommuner tar sitt
ansvar. De värden som gör båtlivet attraktivt är
även de värden som påverkas av ett ohållbart
båtliv. Klart vatten, en rik och varierad naturmiljö samt de tysta och relativt orörda områdena i ytterskärgården är viktiga att bibehålla.

• Hamnar och bryggor ska utformas med hän
syn till känsliga natur- och vattenmiljöer.

Riktlinjer
• Förbättra möjligheterna för ett hållbart båtliv
genom utveckling av anläggningar för avfall/
latrin och båtbottentvätt.

Mb

Mb

• Samförlagda bryggor eftersträvas.

Mb

Mb

Mb

KULTURMILJÖ

Mb

Kulturmiljö är hela den av människor påverMb
Mb
kade miljön
som i varierande grad präglats
av
olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En
Mb
kulturmiljö utgör en kontext som kan innehålla
föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna
till platsen. Varje område speglar en del av Värmdö kommuns historia och sammantaget berättar
de människors sammanhang och hur kulturland-Mb
skapet och bebyggelse utnyttjats och förändrats
genom tiderna. På så sätt kan man avläsa den
utveckling som lett fram till dagens samhälle.
Mb

Mb

Mb

Mb

Mb

Mb

Mb

Mb

Mb

Mb

Mb

Mb
I en tid med snabbaMb förändringar i bebyggelseutveckling är det särskilt viktigt att skydda och
bevara värdefulla kulturmiljöer. Kommunens
kulturhistoriska identitet ska utvecklas och
Mb
ses som en resurs för framtiden. Med flera nya
kommuninvånare är det viktigt att kunna avläsa
bygdens historia för att skapa förankring och
känslan för den nya hembygden. Det bästa sättet att upprätthålla en kulturmiljö är att den får
leva och brukas, med hänsyn till dess specifika
värden. Även jordbruk och kulturlandskapet
utgör en viktig förutsättning för att det även i
framtiden ska vara möjligt att behålla, förstå
och uppleva stora delar av kommunen. Lokala
och riksintressanta kulturmiljöer ska bevaras
och skyddas. Den lokala kulturella identiteten
ska främjas.

Teckenförklaring
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning

Teckenförklaring

Teckenförklaring
Teckenförklaring

Riktlinjer:
• Byggnader placeras på traditionellt sätt i
skogsbryn och i anslutning till befintlig sam
manhängande grupper. Traditionella byggnads
material används.
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Ingen antikvarisk bedömning

Övrig kulturhistorisk lämning

Ej kulturhistorisk lämning

Möjlig fornlämning
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Byggnadsminnen
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• Ny bebyggelse anpassas till skala, utseende
och färgsättning, men tillåts utgöra avtryck av
samtiden.

Ny bebyggelse ska ta avsteg från befintliga
värden på platsen och uppvisa kännedom om
områdets förutsättningar.

• Utpekade kulturmiljöer och kulturmiljöområ
den beaktas vid exploatering, om-, till- och
nybyggnation.

Olika aspekter vid anpassning av ny bebyggelse i kulturmiljö:

• I anslutning till kyrkomiljöer bör stor restriktivi
tet för ny bebyggelse iakttas.
• Bete av öppna marker uppmuntras för att mot
verka igenväxning av kulturlandskapet.

Kulturmiljöområden av lokalt intresse
I Värmdö kommun finns 55 utpekade helhetsmiljöer som har en värdefull kulturhistorisk
struktur i behåll. Miljöerna ger en bred representation av Värmdö kommuns kulturhistoria.
En närmare beskrivning av kulturmiljöområden
med lokalt intresse återfinns i Kulturmiljöprogrammet Värmdö - kulturhistoria i skärgårdsbygd.

Bygga i kulturmiljö
Kulturmiljöer finns både inom och utanför
detaljplanerat område. När man bygger nytt,
bygger till eller gör andra ändringar i en kulturmiljö ställs krav på utförandet. Tillkommande
byggnader ska anpassas till den befintliga miljön, vara estetiskt tilltalande och skapa en god
helhetsverkan. Att bygga om, -till och komplettera befintlig bebyggelse ska göras med respekt
till berörd fastighet samt till området i stort.
I de områden som berörs av särskilt värdefulla
kulturmiljöer behöver fastighetsägaren ansöka
om bygglov för attefallshus trots att byggnation av attefallshus generellt är bygglovsbefriad. Detta för att säkerställa att den tillkommande bebyggelsen inte påverkar kulturmiljön
negativt.
Vid om-, ny- eller tillbyggnad i kulturmiljö bör
hänsyn tas till platsens karaktär, det vill säga;
landskapsbild, bebyggelsestruktur, materialval
och teknik. Vid tillbyggnader eller ändringar ska
byggnadernas karaktärsdrag och kulturhistoriska värden tillvaratas på ett varsamt sätt. Vissa
byggnader eller bebyggelseområden är utpekade
som särskilt värdefulla vilket innebär att dessa
inte får förvanskas enligt plan- och bygglagen.
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Materialval
Teknik och utformning
Färgsättning och färgtyp
Taklutning
Volym
Placering
Anpassning till topografi och natur
Tillbyggnad utförs underordnad befintlig
byggnad
• Komplementbyggnader uppförs enligt områ
dets struktur samt underordnad huvudbyggnad
• Ombyggnad enligt byggnadens karaktär
• Hänsyn tas till bystruktur, placering och sikt
linjer

Byggnadsminnen
I Värmdö kommun finns två byggnadsminnen
som är statliga byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen; Villa Gransäter och Grönskärs fyr.
Utöver dessa är Fredriksborgs fästning, Korsö
torn, Klövholmens fyr, Sandhamns tullhus samt
torpet Rågskär skyddade genom förordningen
om enskilda byggnadsminnen.

Fornlämningar
Fornlämningsmiljöer tillhör kulturlandskapets
äldsta mänskliga lämningar och är skyddade
enligt kulturmiljölagen. Vid planläggning och
exploatering bör kontakt tas med länsstyrelsen
för bedömning av behov av inventering.

Kulturmiljöer i blåstruktur
Kulturmiljöer kopplade till vatten (blåstruktur)
berättar likt andra kulturmiljöer om hur platser
har använts och utvecklats. Förlista fartyg och
båtar liksom hamnar, varv, dammar, kvarnar
och andra kulturmiljöer vid vatten är viktiga
delar av vårt kulturarv.
Ett antal marina kulturområden i Värmdö har
undersökts närmare, exempelvis Djurö och
Runmarö men i övrigt är kunskapen om marina
kulturmiljöer låg. I dagsläget finns 234 stycken
kända och registrerade fartyg/båtlämningar i
Värmdö kommun, varav många med osäker
information om position och förlisningsår.
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I samband med planering av exempelvis kabeldragningar under vatten, muddring och nya farleder är det viktigt att beakta marina kulturmiljöer. Marina kulturlämningar omfattas av samma
skydd som fornlämningar på land.

RIKSINTRESSEN
Ett allmänt intresse av nationell betydelse
kallas riksintresse och definieras enligt 3 och
4 kapitel miljöbalken. Staten, genom berörda
centrala sektorsmyndigheter, lämnar uppgifter
till länsstyrelsen om de områden de anser är av
riksintresse. Riksintressanta områden är särskilt
värdefulla och betydelsefulla för hela landet och
ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen, i
översiktsplanen, redovisa riksintressen samt hur
dessa ska tillgodoses.

Riksintressen
I översiktsplanen
ska kommunen
redovisa de områ
den av riksintresse
som finns inom
kommunen och
hur kommunen
förhåller sig till
dem i sin plane
ring av mark- och
vattenområden.

Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken
Enligt miljöbalken finns särskilda villkor för
exploatering i Värmdö kommuns kust-och
skärgårdsområden. Fritidsbebyggelse får endast
komma till stånd i form av kompletteringar
till befintlig bebyggelse (miljöbalken 4 kap 4
§). Om det finns särskilda skäl får dock annan
fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis
sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets
behov eller avser enkla fritidshus i närheten av
de stora tätortsregionerna. Anläggningar för
vissa miljöstörande verksamheter får endast
komma till stånd på platser där det redan finns
anläggningar av liknande slag.
Inom de områden som ingår i riksintresse för
det rörliga friluftslivet ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av om exploateringsföretag eller ingrepp i
miljön ska tillåtas.

Natura 2000
Natura 2000 är upprättat av EU för skydd
av arter och deras naturområden med stöd av
EU:s habitat- och fågeldirektiv. För Natura
2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att en åtgärd
inte får påverka områdets utpekade värden
58

allmänna bakgrund
intressen

negativt. Vare sig den ligger inom eller utanför
Natura 2000-gränsen. Det krävs tillstånd för
att få bedriva verksamhet i eller intill ett Natura
2000-område som har betydande påverkan på
miljön. Länsstyrelsen har upprättat bevarandeplaner för varje område som beskriver vilka
värden som ska bevaras, vilka åtgärder som
behövs, när de ska genomföras samt syftet och
målet med bevarandet. Det finns totalt fjorton
Natura 2000-områden i kommunen:
Bullerö-Bytta
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.
Långviksträsk
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.
Saltarö – Skärmarö
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.
Skeviks grotta
Skyddas som naturminne. Inga åtgärder som
kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.
Stora Nassa
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.
Vellinge-Boskapsön
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.

Kommungräns
Riksintresse vägnät
Riksintresse flygplats MSA

Västerholmen på Gällnö
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.

Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse för rörligt friluftsliv

Norra Nämdö
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.

Teckenförklaring

Storängsudd
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.
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Kommungräns

Riksintresse för totalförsvaret - militär

Riksintresse vägnät

Riksintresse för totalförsvaret - hinderfr

Riksintresse flygplats MSA

Riksintresse influensområden

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse för vindbruk

Riksintresse för rörligt friluftsliv

Riksintresse för yrkesfiske kustzonen

Kommungräns
Kommungräns

- militär
Riksintresse för
Riksintresse
förtotalförsvaret
totalförsvaret
- militär

kust
Riksintresse för
Riksintresse
förhögexploaterad
högexploateradkust

Riksintresse vägnät
Riksintresse
vägnät

Riksintresse för
- hinderfritt
skjutfält
Riksintresse
förtotalförsvaret
totalförsvaret
- hinderfritt
skjutfält

Riksintresse för
Riksintresse
förnaturvård
naturvård

Riksintresse flygplats
MSA
Riksintresse
flygplats
MSA

Riksintresseinfluensområden
Riksintresse
influensområden

Riksintresse farled
Riksintresse
farled

Riksintresse för
Riksintresse
förkulturmiljövård
kulturmiljövård

Riksintresse för
Riksintresse
förvindbruk
vindbruk

Riksintresse sjöfartankarplatser
Riksintresse
sjöfartankärplatser

Riksintresse för
friluftsliv
Riksintresse
förrörligt
rörligt
friluftsliv

Riksintresse för
kustzonen
Riksintresse
föryrkesfiske
yrkesfiske
kustzonen

SCI ej
SCI
ejalvar
alvarrikstäckande
rikstäckande

Riksintresse för totalförsvaret - militär

Riksintresse för högexploateradkust

översiktsplan
förför
värmdö
kommun
Riksintresse
totalförsvaret

Riksintresse influensområden

Riksintresse för naturvård
- hinderfritt skjutfält
Riksintresse farled
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Storön - Långholmen – Kalvholmen
Inget skydd.

rika växtligheten och områdets betydelse för
fågellivet.

Snäve (Möja)
Inget skydd. Inga åtgärder som kan påverka förhållandena inom Natura 2000-området föreslås.

Sandön är av högsta naturvärde genom den särpräglade sandmiljön. Sandavlagringen bildades
under den senaste inlandsisens avsmältning.
Sandön kan utgöra en länk mellan den mellansvenska israndzonen och dess finländska
motsvarighet Salpausselkä. Den här typen av israndavlagring är ovanlig i Stockholms skärgård
och Sandön är den i särklass största av dem. På
sina håll har vinden format sanden till dyner. Ett
par, eller egentligen en dubbel, jättegryta, som
kallas Havsfruns grotta finns på ön.

Grönskärsfladorna
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.
Torpe-Infjärden
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.
Västerviken
Skyddas genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.

Riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken
Naturvård
Stockholms skärgård, yttre delen
Riksintresset för den yttre skärgården är stort
och har därför delats upp i sju delbeskrivningar
i riksintressebeskrivningen. Av dessa är det fyra
som rör Värmdö kommun.
Vidinge – Svartlöga – Lökaö – Harö
Storö – Bockö – Lökaöområdet är den del som
rör Värmdö kommun. Området utgör häckningslokal för sjöfågel, bland annat tobisgrissla,
ejder och tärna samt rovfågel. Örtrika skogar
finns på ett flertal öar. Här växer en lundflora
med bland annat myska, trolldruva, tandrot,
guckusko och tibast. Inom området finns även
marker som tidigare hävdades, till exempel för
slåtter eller jordgubbsodling.
Norrpada – Svenska Björn – Horssten
Stora- och Lilla Nassa skärgård. Utmärkande
för fågellivet är det stora antalet svärta, vilken
i Stora Nassa har sitt starkaste fäste. Övriga häckande arter är ejder, tobisgrissla och
tordmule.
Sandhamn – Runmarö – Biskopsö
Västra Skarp-Runmarö, Vindalsö och Eknö:
Dessa öar nordost om Runmarö domineras av
hällmarkstallskog, flora. Berghällar av urkalksten hyser andra speciella växter. Området har
mycket höga naturvärden, främst genom den
60
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Runmarö är ett av länets floristiskt rikaste områden. Östra delen av ön består av urkalksten
vilket är den huvudsakliga förutsättningen för
öns särpräglade vegetation. Rikkärret/sumpskogen Purren på Runmarö har mycket höga
botaniska värden.
Munkö är av högsta naturvärde genom dess
mycket rika flora och rika djurliv. Storön är av
mycket högt värde, främst genom den gamla,
orörda skogen.
Bötsholmen – Brännholmen – Ladholmen –
Limskären: Området har mycket högt naturvärde genom den rika växtligheten, öarnas betydelse för fågellivet samt förekomsten av kambrisk
sandsten.
Nordöstra Nämdö är av högsta naturvärde
genom naturskogen, den rika, kalkgynnade
växtligheten och det rika fågellivet.
Södra Uvön, Mörtö och Mörtöklobb: Området
är av högsta naturvärde genom dess särpräglade
växtlighet. Mörtö anses ha den rikaste kalkhällsfloran i länet.
Bullerö - Långviksskär - Biskopsö: Fågellivet i
området är rikt med bland annat ejder, svärta,
stor- och småskrake, grågås, måsfågel och en av
länets största tordmulekolonier. På Biskopsön
finns sedan 1910-talet en dovhjortstam. Bullerön har varit bebodd sedan 1600-talet ända
fram till vår tid.
Villinge - Fjärdlång – Utö – Nåttarö
Villinge-Boskapsö: Öarna i området är flacka
och stränderna är på flera ställen långgrunda
och består huvudsakligen av grus och sand.
Öarna är omgivna av grunda flader. Fågellivet
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är rikt, ejder dominerar i antal. Här påträffas
även tobisgrissla och labb.
Stockholms skärgård, mellersta delen
Mellersta skärgården utgör ett typiskt sprickdalslandskap med en mångfald stora och små
öar åtskilda av sund och fjärdar. Det mosaikartade landskapet rymmer ett stort antal olika naturtyper. Särskilt värdefulla är stränder, grunda
vattenområden, våtmarker, ädellövlundar, äldre
barrskogsbestånd och naturbetesmarker som
torrängar, kalkfuktängar och strandängar.
Växt- och djurlivet är rikt. På skären och utmed
stränderna häckar rikligt med kustfågel, till exempel ejder, svärta och silltrut. Öarna Rödkobb,
Trulsör samt flera öar i västra delen av Gälnan
är några viktiga häckningsplatser. Barrskogsområden hyser bland annat fiskgjuse och duvhök.
Grunda vattenområden är viktiga produktionsområden för fisk, smådjur och alger.
Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet finns kring Gällnö – Hjälmö – Karklö
– Svartsö. Området är ett av få i Stockholms
skärgård med flera levande skärgårdsjordbruk
och naturtyper som till stora delar försvunnit
i övriga skärgården. Odlingslandskapet är
småbrutet och till största delen välhävdat med
inslag av representativa hagmarker och betade
havsstrandängar. Artrika hagmarker finns vid
byn Alsvik på Svartsö, samt på Gällnö och
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Karklö. Betade havsstrandängar finns bland
annat på Lådnaön och Norrgårdsön samt vid
Norsviken på Norra Ljusterö.

Kulturmiljövård
Det finns fjorton områden i Värmdö kommun
som är av riksintresse för kulturmiljövård.

Långviksträsk
Långviksträsk är ett oexploaterat skogslandskap
med hällmarkstallskog av urskogskaraktär och
stora, hydrologiskt intakta myrar. Myrmarkerna
tillhör de största, sammanhängande orörda myrarna i länet. De har också ett stort värde som
representativt exempel på sin naturtyp. Området
är i sin helhet en värdefull skogs-myrmosaik.

Beatelund
Herrgårdsmiljö som visar en karolinsk anläggning av mindre mått, med representativ
herrgårdsbebyggelse och park, i det småbrutna
landskapet i Stockholms innerskärgård.
Bullerön – Långviksskär
Kust- och skärgårdsmiljö som visar näringsfång
och levnadsbetingelser i ytterskärgården, med
permanent bosättning baserad på jordbruk, jakt
och fiske samt säsongsfiske. Miljön upptäcktes
av och blev ett av de huvudsakliga motiven för
konstnärer under 1800-talets slut och det tidiga
1900-talet.

Större delen av riksintresseområdet är även utpekat som naturreservat. Inga åtgärder planeras
som får påverkan på riksintresset.

Friluftsliv
Stockholms skärgård, yttre delen
Stockholms ytterskärgård intar som helhet en
särställning i länets natur och är oskattbar som
rekreationsområde. De största värdena för friluftslivet ligger i den oexploaterade naturen med
mycket höga natur- och kulturvärden och god
tillgång på naturhamnar.

Djurhamn – Djurö kyrka
Skärgårdsmiljö, ett av mellanskärgårdens
viktigaste centra, känt sedan medeltiden, och
med den historiskt viktiga inseglingsleden till
Stockholm för militär och civil sjöfart fram till
1600-talets början. Fornlämningsmiljö vid det
skyddade hamnläge som var uppsamlingsplats
för den svenska flottan fram till 1600-talets början och ankringshamn för den civila sjöfarten
under hela segelfartygsepoken.

Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar och
skär ger praktiskt taget outtömliga möjligheter för båtlivet men även för fiske, paddling
och andra naturupplevelser. Vintertid ges vid
gynnsamma isförhållanden unika möjligheter till
långfärdsåkning på skridskor. I området finns
goda förutsättningar för många olika friluftsaktiviteter. Området utgör även riksintresse för
naturvård.

Grinda
Sommarnöjesmiljö av socialhistoriskt intresse
med tältplats och uthyrningsstugor uppförda på
1940- och 1970-talen av Stockholms stad för att
ge ”mindre bemedlade storstadsbor” möjlighet
att komma ut i skärgården och uppleva havsbad
och ett levande skärgårdsjordbruk.

Stockholms skärgård, mellersta delen
Stockholms mellersta skärgård har stor betydelse för den del av friluftslivet som saknar tillgång
till egen båt genom att det finns många bryggor
och linjer med reguljär båttrafik. Mellanskärgårdens variationsrika och förhållandevis
välbevarade kulturlandskap har stora värden för
friluftslivet.
Området erbjuder mycket goda förutsättningar
för friluftsaktiviteter som fritidsfiske, strövande
och långfärdsåkning på skridskor. För det båtburna friluftslivet har tillgängliga strandavsnitt
och ankarvikar i detta område också mycket
stor betydelse som naturliga natthamnar på väg
ut mot ytterskärgården eller på väg tillbaka till
hemmahamnen.
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Gustavsberg består av olika tidslager med mer
eller mindre tydliga spår från det förflutna.
Landskapet har alltid förändrats och kommer
så att göra i takt med att samhället förändras.
I miljöer som utpekats som riksintressanta
behöver det finnas en större medvetenhet om
förändringarnas konsekvenser. Samtidigt finns
också goda möjligheter att förstärka kulturmiljöns kvalitéer i samband med utveckling och
därmed skapa nya värden.
Gustavsberg präglas bland annat av bruket
och bostäder från olika tidsåldrar, men även
av ett kulturpåverkat landskap, främst i form
av många stora ekar. På grund av topografin
är bebyggelsen gles och ligger som enklaver i
landskapet vilket gör att bostadsområdena har
lite kontakt med varandra. Den glesa bebyggelsen bidrar också till att orten präglas av mycket
grönska. Den lokala bebyggelsetraditionen i
Gustavsberg har varit att lämna släta hällar
fria från bebyggelse, vilket gör att skärgårdslandskapet är en karaktäristisk del av centrala
Gustavsberg.
Förhållningssätt
• Ny bebyggelse i anslutning till landmärken och
märkesbyggnader ska bidra till att förstärka
och synliggöra dessa.
• Ny bebyggelse på höjder kan bidra till att
förstärka höjdernas siluetter. Ny bebyggelse
bör passas in i landskapet och grönstruktur
bevaras.

Gustavsberg
Brukssamhälle med obruten industriell verksamhet alltsedan 1600-talet och det samhälle
detta skapat, framför allt präglat av 1800-talets
patriarkaliska industrisamhälle och 1900-talets
industri med anknytning till folkhemstanken
och kooperationen KF.

• Vid utveckling av områden, ny- eller tillbygg
nad ska hänsyn tas till topografi och grönstruk
tur. Bebyggelse ska ges en uppbruten struktur
med gröna släpp, sprängning ska undvikas
och större ekar ska bevaras. Ekbeståndet är
av vikt att bevara då det vittnar om områdets
historiska tillhörighet under Farsta slott.

Riksintresset Gustavsberg är det av kommunens riksintressen för kulturmiljövården som
har genomgått och kommer att genomgå störst
förändringar då den före detta bruksorten
fortsätter att utvecklas till en centralort med en
växande befolkning. Storskalig industri- eller
centrumbebyggelse är placerad på dalbottnar
och ängar och bostadsbebyggelse är placerad
glest på bergsluttningar och omges av lummig

• Återskapa gatunät och gröna och blå samband
runt Gustavsbergs kyrka.
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grönska som fungerar som avskärmning och
gröna korridorer i landskapet.

• I direkt anslutning till kyrkomiljön gäller restrik
tivitet för ny bebyggelse.
• Området kring Skärgårdsvägen bör ha en
lummig karaktär. Grönska ska finnas mellan
vägområdet och ny bebyggelse.
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Harö
Skärgårdsmiljö med den stora skärgårdsbyn
Harö och tillhörande marker som visar skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser med det
sammansatta näringsfånget baserat på jordbruk,
fiske, jakt och senare jordgubbsodling, samt hur
bosättningsmönstret anpassats till de förutsättningar som landhöjningen och jordbruksreformer gav.
Husarö – Ingmarsö – Svartsö – Gällnö – Hjälmö
Skärgårdsmiljö som visar den mångsidiga ekonomi som uppstått som en följd av mellanskärgårdens speciella topografiska förutsättningar,
samt de bosättningsmönster och levnadsförhållanden detta skapat alltsedan medeltiden.
Ingarö
A.
B.

Herrgårdsmiljön Lämshaga som speglar ett
säteri från den tidiga stormaktstiden.
Ingarö sockencentrum med typisk skärgård
skyrka i trä från 1792, som skapades på
initiativ av och bekostades av innehavarna
till Beatelunds säteri och som visar på de
stora herrgårdarnas betydelse för bygdens
utveckling.

Möja – Bockö – Lökaön
Skärgårdsmiljö som speglar fiskarböndernas
livsvillkor i de yttre delarna av Stockholms
mellanskärgård och i ytterskärgården, det
mångsidiga näringsfång som följt av de speciella
topografiska förutsättningarna och de bosättningsmönster detta skapat alltsedan medeltiden.
Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet –
Lindalssundet
Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via
Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för
huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och
rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna
för innerskärgårdens befolkning och dess behov
av färdstråk till staden alltsedan medeltiden, och
som berättar om Stockholms utbyggnad och
försvarsansträngningar med tillhörande samhällsbildningar. Här kan levnadsförhållandena
för olika sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom industri, transportteknik, försvar
och arkitektur.
Sandhamn - Grönskär
Kommunikationsmiljö och sommarnöjesmiljö i ytterskärgården med skärgårdssamhället
Sandhamn som sedan åtminstone 1700-talet
varit lots- och tullstation och den yttersta sam64

allmänna bakgrund
intressen

hällsutposten mot Östersjön. Kring sekelskiftet
utvecklades Sandhamn till en populär kunglig
sommarnöjesmiljö och ett centrum för segelsporten.

sötvattensarter. Kommunen anser att trålgränsen bör flyttas ut 12 nautiska mil utanför
baslinjen.

Siggesta – Sund
Herrgårdslandskap med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som främst
präglas av 1800-talets senare del och som visar
på levnadsbetingelserna för mindre herrgårdar i
Stockholms mellanskärgård.

Sjöfart
Farleden förbi Sandön och in mot Stockholm
samt leden över Kanholmsfjärden mot Landsort
är av riksintresse för sjöfarten. Farlederna är de
viktigaste länkarna och noderna i ett tillsammans med övriga transportslag sammanhållet
transportsystem.

Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser
Kust- och skärgårdsmiljö som visar betydelsen
av den säsongsvisa jakten och fisket i ytterskärgården för skärgårdsbefolkningens försörjning
från medeltiden till in på 1900-talet, ett regionalt särdrag för Stockholms och mellersta
Östersjöns skärgårdar. Kommunikationsmiljö
med Svenska Högarnas fyrplats från 1874.
Stockholms skärgårds utpost mot öster.

Värmdö kommun delar inte statens uppfattning om att Horsstensleden ska utgöra ett
riksintresse. Det finns två alternativa leder in till
Stockholm som klarar sjöfartens behov. Kring
Horsten finns mycket höga natur- och uppelveselvärden som skulle skadas av Horstenleden.
Inom området pågår naturreservatsbildning.

Värmdö kommun är del av
ett unikt skärgårdslandskap i
brackvatten. Detta landskap
kännetecknas av tusentals
öar, kobbar och skär, grunda
vågskyddade vikar, trånga
sund och öppna fjärdar.

Värmdö kommun anser att alla idag utprickade
farleder genom skärgården är av riksintresse för
båtlivet.

Uppeby – Nore
Kust- och skärgårdsmiljö med två skärgårdsbyar som skildrar skärgårdens livsvillkor och
de kombinerade försörjningsstrategierna.
Anpassningen efter landhöjningen märks i
den medeltida vikbyn Uppebys nuvarande
inlandsläge och etablerandet av sjövisten i den
kustnära byn Nore. Närheten till både vatten
och odlingsmark speglar mångsyssleriet i skärgårdsbyarna där fisket var ett viktigt komplement till jordbruket. Vid Nore finns spår efter
tidig kalkbrytning som pågick fram till mitten
1600-talet, då den konkurrerades ut av kalk
från Gotland. Det speglar en tidig och sällsynt
industriell näring i Stockholms skärgård.

Totalförsvaret
I Värmdö finns områden för totalförsvaret,
Myttinge, Korsö och Malmaön. Försvaret har
minskat sina intresseområden genom att Myttinge skjutfält inte längre är av riksintresse för
totalförsvaret. Mark- och vattenområden som
har betydelse för totalförsvaret har ett överordnat skydd.
Även influensområdet kring Korsö ska beaktas
vid avvägningar.

Kommunikationer
Väg 222, från kommungränsen till avfarten mot
Ingarö är av riksintresse. Väg 222 och väg 274
är av regional betydelse för omledning av tunga
och breda transporter.

Infrastruktur
Högspänningsledningar från Nacka och Lidingö
till Värmdö är av riksintresse.

Yrkesfiske
I kommunens sydvästra hörn finns ett område
om omfattar riksintresse för yrkesfiske.
Området utgör fångstområde ål med flera

översiktsplan för värmdö kommun

översiktsplan för värmdö kommun

129

65

bakgrund

markanvändning
bakgrund

Mark- och
vatten
användning
I översiktsplanen ska grunddragen för den avsedda
användningen av mark- och vattenområden för hela
kommunen framgå. Med grunddragen avses den huvudsakliga användningen. Genom redovisningen av
grunddragen i den avsedda användningen ger kommunen uttryck för sin uppfattning om hur mark- och
vattenområden bör användas utifrån det eller de ända
mål som områden är mest lämpade för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov. Redovisningen visar
också kommunens uppfattning om vad som utgör en
ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden
och kommunikationsleder respektive vad som utgör en
långsiktigt god hushållning med mark och vatten.

Teckenförklaring
Teckenförklaring
Replipunkt
Teckenförklaring
Utredningsområde
helikopter
Replipunkt
Kommungräns
Utredningsområde helikopter
Replipunkt
Utvecklingsområde
Kommungräns
Utredningsområde
helikopter
Sammanhängande
Utvecklingsområde bebyggelse
Kommungräns

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Landsbyggdsområde
Prioriterade förändringsområden
Sammanhängande
bebyggelse

Replipunkt

Verksamhetsområden
Landsbyggdsområde
Prioriterade
förändringsområden

Utredningsområde helikopter

Skärgårdsområde
Verksamhetsområden
Landsbyggdsområde

Kommungräns

Kärnöar
Skärgårdsområde
Verksamhetsområden

Utvecklingsområde

Utredningsområden
Kärnöar
Skärgårdsområde

Sammanhängande bebyggelse

Natur
och rekreation
Utredningsområden
Kärnöar

Prioriterade förändringsområden

Förslag
naturreservat
Natur och
rekreation
Utredningsområden

Replipunkt
Replipunkt

Landsbygdsområde
Landsbyggdsområde

Förslag
naturreservat
Befintliga
naturreservat
Förslag
naturreservat
Natur
och
rekreation

Utredningsområde helikopter
Utredningsområde
helikopter

Verksamhetsområden
Verksamhetsområden

Befintliga
naturreservat
Nytt
utredningsförslag
Befintliga
naturreservat
Förslag
naturreservat

Kommungräns
Kommungräns

Skärgårdsområde
Skärgårdsområde

Större
utredningsförslag
för nationalpark
Nämdöskärgårdens
nationalpark
enligt nationalparksp
Nytt
utredningsförslag
Befintliga
naturreservat

Utvecklingsområde
Utvecklingsområde

Kärnöar
Kärnöar

Riksintresse
farled
Riksintresse
farled nationalpark enligt nationalparksp
Nämdöskärgårdens
Nytt
utredningsförslag

Sammanhängande bebyggelse
Sammanhängande
bebyggelse

Utredningsområden
Utredningsområden

Nämdöskärgårdens
Riksintresse
farled nationalpark
Nämdöskärgårdens
nationalpark enligt nationalparksp

Prioriterade
förändringsområden
Prioriterade förändringsområden

Natur
rekreation
Natur och
och rekreation

Riksintresse farled

Landsbyggdsområde

Förslag naturreservat

Verksamhetsområden
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Utvecklingsområde

enligt nationalparksplan

Befintliga naturreservat

Skärgårdsområde

Nytt utredningsförslag

Kärnöar

Nämdöskärgårdens nationalpark enligt nationalparksplan
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MARK- OCH VATTEN
ANVÄNDNING
Här redovisas grunddragen i hur kommunen tänker sig att marken ska an
vändas. Vi delar in kommunen i områden och beskriver hur de ska utvecklas
eller bibehållas.

BEBYGGELSEUTVECKLING
Riktlinjer för Gustavsberg
Gustavsberg är Värmdös kommuncentrum. Här
finns offentlig och kommersiell service åtkomlig
för alla kommuninvånare. Här finns även kulturell verksamhet och mötesplatser av olika slag.
Stora delar av Gustavsberg är av riksintresse för
kulturmiljön vilket beror på den välbevarade
bruksortskaraktären. Bebyggelse har tillkommit
under lång tid och i tydligt urskiljbara årsringar. Bebyggelsestrukturen omringas av större
naturområden och naturreservat för att uppmuntra och skapa möjligheter för bostadsnära
rekreation och friluftsliv. Särskilt satsas på att
skapa ett välfungerande busstorg och bussbytespunkter i såväl Gustavsbergs centrum som
vid Värmdö marknad. Tryggheten i området ska
beaktas vid planering av ny bebyggelsestruktur
i form av gestaltning, utformning och belysning
av allmänna platser. Kontakten med Farstaviken
och Gustavsbergs läge vid vattnet ska tillvaratas
och utvecklas till en attraktiv nod och entré till
Gustavsbergs centrum.
Gustavsberg är kommunens huvudsakliga fokus
vad gäller bebyggelseutveckling och kommer
med tiden att uppvisa en mer stadslik miljö där
mötesplatser och stråk är betydelsefulla men
där bruksortens karaktär fortsatt är avläsbar.
Huvudfokus är de centrala delarna även om
målsättningen är att genom samhällsbyggandet verka för att hela Gustavsberg känns som
en sammanhållen enhet. För att orten ska
vara levande behöver funktionsblandning och
olika typer av bostadsbebyggelse prioriteras. I
Gustavsberg ska det i så stor mån som möjligt
finnas ett blandat bostadsbestånd nedbrutet på

geografiska delområden så som Munkmora,
Centrum, Östra Charlottendal med mera. Här
ska boenden för alla skeden av livet kunna
erbjudas.
Infrastrukturen finns idag redan till stor del på
plats i Gustavsberg men utbyggnad av vägnätets
centrala delar samt bussbytespunkter både centralt och vid Ingarökrysset behöver prioriteras.
I samband med utvecklingen av bytespunkten
Ingarökrysset bör också området kring Värmdö
marknad utvecklas med fler infartsparkeringsplatser. Detta kan också vara en lämplig plats
att komplettera med lokaler för vård, andra typer av verksamheter eller bostäder. Annan viktig
kommande infrastruktur centralt i Gustavsberg
är kopplat till hantering av dagvatten och översvämningsytor då delar av området är låglänt.
I Gustavsberg är bebyggelsetrycket högt, såväl
för näringslivsutveckling som för bostadsutveckling. I takt med att fler bosätter sig i området
ökar också behovet av tillgång till rekreationsområden och värnandet av viktiga grönområden
för spridning av djur och växtliv. Det kräver
varsamhet i planeringen men också skydd och
tillgängliggörande av viktiga grönområden.

Teckenförklaring
Teckenförklaring
Bebyggelse tät

Bebyggelse tät

Planeringen i områdets centrala delar behöver
beakta och nyttja kulturmiljön som en resurs.
Gustavsberg är ett riksintresse för kulturmiljövården då samhället med sina tydliga årsringar
är en unik miljö genom att varje bebyggelseområde är tydligt läsbart från respektive byggnadsepok. Det är få orter i Sverige som är så
konsekvent planerade och genomförda under
perioden 1930-1950-talet. Gustavsbergs fabriker
och dess historia med Sveriges mest namnkunniga formgivare är värdefullt ur ett nationellt

Teckenförklaring

Teckenförklaring
Bebyggelse tät
Bebyggelse tät
En variation av flerbostadshus, parhus,
radhus
och småhus.
I dessa områden
Bebyggelse
varierad
finns även viss samhällsservice så som
skola
och förskola.
Handelsoch arbetsplatsområde

Teckenförklaring

Bebyggelse tät
Bebyggelse
varierad
Industriochvarierad
verksamhetsområde
Bebyggelse
En variation av flerbostadshus, parhus,
Natur
och
rekreation
radhus
och
småhus.
I dessa områden
Handelsoch
arbetsplatsområde
finns även viss samhällsservice så som
Utredningsområde
skola
och förskola
naturområden.
Industrioch samt
verksamhetsområde
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Teckenförklaring
Bebyggelsetättät
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tät
Teckenförklaring
Bebyggelse tät

Handels- och
och arbetsplatsområde
Industri
verksamhetsområde

Handels- och arbetsplatsområde

Bebyggelse
varierad
Bebyggelse
tät
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Natur
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Industrioch
Handelsoch verksamhetsområde
arbetsplatsområde
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och verksamhetsområde
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och
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Pågående detaljplaner, positiva
planbesked, områden som föreslås
ges ny användning.

Utredningsområde
Handels
och arbetsplatsområde
Utredningsområde
Natur och
rekreation

Industri- och verksamhetsområde
Naturoch
rekreations
områden
Utredningsområde
Natur
och
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Utredningsområde

Utredningsområde

Natur och rekreation
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perspektiv. Utvecklingen i Gustavsberg behöver
ta hänsyn till riksintresset för att inte påtagligt
skada detta utan istället värna det.
Gustavsbergs hamn ska vara enkel att besöka,
kulturen ska synliggöras, det ska finnas något
för alla och vattnet ska vara närvarande i miljön.
Hamnen ska vara en levande plats med en atmosfär av historien, spännande miljöer, vattenkontakt,
verksamheter kopplade till platsen, levande industriarv, matupplevelser och kulturella intryck som
består. De unika kvaliteter som finns i hamnen tas
tillvara – den kulturhistoriska miljön, närheten till
vattnet, engagemanget hos verksamhetsutövare,
kunskap och entreprenörskap.
I Gustavsberg finns lämpliga livsmiljöer för ett
flertal fridlysta arter. Utvecklingen i
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• Hamnen ska förstärkas som ett besöks- och
turistmål.
• I Gustavsberg utvecklas ett kulturhus som
vänder sig till alla åldrar.
• Utveckla Ingarökrysset med en funktionsblan
dad struktur.
• Tydliggör och förstärk Värmdö företagspark,
Kil, Värmdö marknad och Mölnvik som arbets
platsområden.
• Värna, förstärk och tillgängliggör den gröna
infrastukturen i samhället genom att bevara
spridningssamband och ekmiljöer, planera
med hänsyn till kumulativa effekter på olika
skyddsvärda arter och långsiktigt skydda delar
av Östra Ekedal och Holmviksskogen.

Vägledning för planering:
• Gustavsberg ska utvecklas till ett tydligt,
attraktivt och tryggt centrumområde. Gustavs
bergs centrala delar ska planeras för en tät och
varierad struktur med främst flerbostadshus.
En allt mer avglesnande bebyggelse genom
blandning av varierade tomter för småhus och
flerbostadshus prioriteras i de mindre centrala
delarna av Gustavsberg.
• Förtäta längs med de stora stråken för att
skapa tydliga entréer till Gustavsberg och stärk
kopplingar mellan Mölnvik, Värmdö marknad,
Gustavsbergs centrum och Hamnen. Funktio
nen mellan de olika delcentrumen i Gustavs
berg ska tydliggöras.
• Placering och utformning av ny bebyggelse
ska ta hänsyn till de värden som finns på
platsen i form av topografi, naturvärden och
befintlig bebyggelse så riksintresset inte
påtagligt skadas.
• Gustavsberg ska vara den ort med kommu
nens största satsning i fråga om materialval
vad gäller utformning av publika ytor så som
parker och torg centralt. De publika platserna
ska stärka kulturmiljön, öka tryggheten och bör
vara omställningsbara (flexibla).
• Prioritera detaljplaner som är nödvändiga för
att väg och kollektivtrafik ska fungera.
• Tillgängligheten till Farstaviken ska förbättras
och platsen ska stärkas som en mötesplats.

Riktlinjer för Hemmesta
I Hemmesta finns idag främst villabebyggelse
och hyresrätter i flerbostadshus. Skola och
idrott finns i området och många nyttjar den
närliggande storskogen för rekreation. Hemmesta centrum behöver utvecklas och förnyas
för att skapa ett levande och tryggt kommundelscentrum. För att möjliggöra detta behövs
delvis fler som bor i området men också ett
förstärkt näringsliv för att skapa liv och rörelse.
Hemmesta ska utvecklas till ett fungerande
kommundelscentrum för Värmdölandet med
sammanhängande och trygga miljöer där man
vill och kan vistas. På platsen behöver det därför
finnas bostäder, verksamheter, förstärkt lokal
grönstruktur, offentligt finansierad service och
attraktiva offentliga platser.

Teckenförklaring

Orten är ett primärt bebyggelseutvecklingsläge
och pågående detaljplanering är därför högt
prioriterad och behöver inte invänta utveckling
i Gustavsberg. Idag finns dock framkomlighetsproblem för trafiken i området och kommande planläggning bör därför avvaktas till en
framtida hållbar trafiklösning kan presenteras.
Pågående planläggning ska fortsatt prioriteras
för att möjliggöra ett lokalt kommundelscentrum. Trafikverket ansvarar för det statliga
vägnätet som behöver ses över på sträckan förbi
Hemmesta centrum samt mellan Ålstäket och
Mölnvik. I och med att Trafikverket är ansvarig för vägnätet behöver nära samverkan ske
och samordning mellan den statliga vägplaneringen och kommunens detaljplaneläggning.

Bebyggelse tät

Teckenförklaring
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Bebyggelse tät
Bebyggelse tät
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Teckenförklaring

Bebyggelse tät
Bebyggelse
Industri- halvtät
ochhalvtät
verksamhetsområde
Bebyggelse
Halvtät bebyggelse i form av småhus
Natur
ochoch
rekreation
(radpar samt
enbostadshus).
I dessa
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Bebyggelse halvtät
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Industri- och verksamhetsområde
Natur och rekreation
Utredningsområde
Utredningsområde
Pågående detaljplaner, positiva
planbesked, områden som före
slås ges ny användning.
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Kommunen behöver parallellt arbeta med att
se över lokalgatunätet för att minska antalet
utfarter på Skärgårdsvägen samt skapa ett mer
sammanhållet gatunät. Detta behöver ske delvis
utifrån ett risk- och sårbarhetsperspektiv men
även för att skapa en bättre framkomlighet. Ett
viktigt komplement i anslutning till centrumområdet är tillkomst av fler infartsparkeringar för
att skapa flöden och uppmuntra till att fler nyttjar stombussen som går från Hemmesta in mot
Stockholm. Den nytillkommande båtpendlingslinje mellan Ålstäket och de centrala delarna
av Stockholm kommer att utgöra ett attraktivt
kollektivt färdsätt där vattenvägen utnyttjas och
kan även denna stärka Hemmesta och Värmdö
som målpunkt och bostads- och näringslivsort.
Hemmesta avgränsas i nordväst av vatten och
i sydöst av storskogen som utgör en del av
Nacka-Värmdö kilen. I anslutning till Hemmesta finns idag ingen skyddad natur, skogen ägs av
flertalet privata markägare. Delar av storskogen
bör utvecklas för rörligt friluftsliv
Vägledning för planering:
• Prioritera pågående detaljplaneprojekt. Kom
mande planläggning av nybyggnadsområden
avvaktas till en framtida hållbar lösning på
framkomlighet i trafiken kan presenteras och
tidplanesättas.
• Hemmesta bör utvecklas med en blandad
bebyggelse som anpassas till skärgårdskarak
tär och landskapsbild. För att skapa ett blandat
bostadsbestånd bör flerbostadshus tillkomma
i centrum.
• Funktionsblandning ska tillämpas i anslutning
till de centrala delarna för en stärkt centrum
bildning genom ny bebyggelse med bostäder
och lokaler samt välutformade offentliga
miljöer.
• De rekreativa värdena i Hemmesta med idrott
och tillgång till natur ska värnas och på längre
sikt säkras.
• Kommunen bör samverka med vägföreningar
för att skapa och binda ihop delar av det lokala
gatunätet utan att uppmuntra till genomfart
strafik.

markanvändning
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Riktlinjer för Brunn
Brunn är ett samhälle som till stor del präglas
av villabebyggelse. I de centrala delarna finns
idag butik, skola och idrott. Infrastrukturen
är väl utbyggd och kollektivtrafiken god men
behöver på sikt förbättras. Av den anledningen
har kommunen pekat ut orten som ett primärt
bebyggelseläge. Brunn syftar även till att försörja
och utgöra Ingarös kommundelscentrum. För
att kunna erbjuda bostäder i livets olika skeden
samt skapa underlag för utökad service och
näringslivsutveckling, behöver Brunn utvecklas
med en blandad bebyggelse som anpassas till
skärgårdskaraktär och landskapsbild. I området
pågår utbyggnad och planläggning för en förtätning som kommer att utgöra ett komplement
till dagens utbud och förstärka strukturen. Dessa
planer bedöms dock inte vara tillräckliga för att
skapa tydliga entréer eller förstärka centrumet i
så stor utsträckning som vore önskvärt. De kommer däremot att utgöra viktiga komplement. På
mycket lång sikt (efter 2035) kan förtätning i
redan bebyggda områden behöva utredas för att
se om centrumet på så sätt kan stärkas ytterligare som ett kommundelscentrum. Detta kan även
bidra till ett ökat underlag för kollektivtrafiken.
Behov finns av ökad turtäthet på kort sikt samt
på längre sikt anser kommunen att området bör
försörjas av en stombusslinje.
Utvecklingen i Brunn har genom utpekandet
som primärt bebyggelseläge hög prioritet och
behöver inte invänta en utbyggnad av det primära utvecklingsläget Gustavsberg. Genom att
utveckla Brunn med bebyggelse men också viss
samhällsservice kan orten förstärkas som lokalt
centrum. Här finns behov av att stärka det lokala näringslivet både genom funktionsblandning
men också genom en utveckling av den norra
delen av arbetsplatsområdet i Återvall. Eftersom det idag framförallt finns villabebyggelse
i området finns behov att bredda utbudet med
flerbostadshus. Även mindre småhus som radhus
och stadsradhus utgör ett bra komplement.
Kopplingar mot natur- och rekreationsområden
behöver förstärkas och planeringen behöver
ta hänsyn till det vattenskyddsområde som
finns centralt i Brunn. De centrala delarna av
Brunn utgörs av en vattentäkt som är viktigt för
grundvattenbildning. Nytillkommande bebyggelse, genom pågående detaljplanering, positiva
planbesked eller beviljade bygglov, måste därför
ta hänsyn till vattenskyddsområden och minska
andel hårdgjorda ytor samt aktivt arbeta med
att åtgärder för att skapa möjligheter för att

Teckenförklaring
Teckenförklaring
Bebyggelse tät
Bebyggelse tät
En variation av flerbostadshus, parhus, radhus och
småhus. I dessa områden finns även viss samhälls
Bebyggelse halvtät
service så som skola och förskola.

Teckenförklaring

Industriochtät
verksamhetsområde
Bebyggelse
Bebyggelse
Natur
ochhalvtät
rekreation
Bebyggelse
halvtät

Halvtät bebyggelse i form av småhus (rad- par samt
Utredningsområde
enbostadshus).
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Industri- och
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Utredningsområde
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Pågående detaljplaner, positiva planbesked,
områden som föreslås ges ny användning.
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dagvatten infiltreras i området.
Söder om Brunn sträcker sig ett större sammanhängande grönområde med mestadels äldre
skog som ingår i Nacka-Värmdö kilen. I takt
med att samhället växer finns även behov av att
säkra detta grönområdes natur- och rekreationsvärde.
Vägledning för planering:
• Brunn bör utvecklas genom en blandad bebyg
gelse som anpassas till skärgårdskaraktär och
landskapsbild. För att behålla platsens karaktär
av ett närcentrum ska variation och skala vär
nas vid ny bebyggelse.
• För att skydda den regionalt viktiga grund
vattentäkten i Brunn bör ny bebyggelse inte
tillkomma inom utpekat vattenskyddsområde.
Pågående detaljplaner, positiva planbesked
och beviljade bygglov kan dock slutföras.
• Vid planläggning bör hänsyn tas till befintlig
bebyggelse och befintliga stråk genom att
gröna släpp och skogsridåer bevaras. Hänsyn
bör tas till områdets naturliga topografi genom
att sprängningar begränsas där det är möjligt.
• Natur- och rekreationsområden i anslutning till
Brunns centrala delar bör skyddas och tillgän
liggöras. I södra brunn bör skydd av natur och
ny bostadsbebyggelse samplaneras.
• Utveckla norra delarna av Återvall som arbets
platsområde med beaktning av kulturmiljö
området samt anpassa verksamheten med
hänsyn till vattenskyddsområdet.
• Verka för utökad bussturtäthet, skapa förut
sättningar för en effektiv utökad busstrafik
och tillskapa förbättrad bussomstigning vid
Ingarökrysset.
• På lång sikt kan framkomligheten längs väg
646 behöva förbättras i takt med att Ingarö
utvecklas.

Riktlinjer för Stavsnäs
Stavsnäs är ett sekundärt bebyggelseområde och
omfattar idag fritidshusområden, permanent
bebodda områden, flerbostadshus i de centrala
delarna och service. Det finns även gröna ytor
i from av uppvuxna trädgårdar, skogsområden
med skyddsvärda sandtallskogar och öppna
gräsytor, sandiga biotoper, grundvattentäkter
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och värdefulla kulturmiljöer i och i anslutning till området. Under senare år har allt
fler bosatt sig i tidigare fritidshusområden
i Stavsnäs. I Stavsnäs vinterhamn pågår en
utveckling av replipunkten med utökning av
service, bostäder och hamnområdet. Stavsnäs
vinterhamn har idag en betydande roll som
regional replipunkt (hamn som är av stor vikt
för kontakten mellan skärgård och fastland)
för skärgårdstrafiken. Här passerar ett stort
antal passagerare och gods året om. För att
Stavsnäs ska kunna utvecklas som replipunkt
och som närsamhälle behöver Stavsnäsvägens
kapacitet och standard förbättras. Området
är perifert och med relativt långa avstånd
till såväl stor-Stockholm som Gustavsberg
och är beroende av framkomlighet längs den
statliga vägen in mot Ålstäket och Gustavsberg. I samband med utvecklingen av hamnen
kommer funktionen som replipunkt ytterligare att stärkas med fler infartsparkeringsplatser,
båtplatser, utökad service med mera. Samordning mellan bussar och sjötrafik samt tydlig
information behöver också förbättras för att
stärka platsen.
Utöver utvecklingen av Stavsnäs vinterhamn
bör bebyggelseutveckling i Stavsnäs ske för att
upprätthålla den samhälls- och servicenivå som
finns där idag. Utvecklingen måste ta hänsyn
till vattenskyddsområdet och bevara områdets naturliga förmåga att rena och infiltrera
vatten. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma i de
primära delarna av vattenskyddsområde, men
en- och tvåbostadshus kan prövas restriktivt i
de sekundära delarna. I vinterhamnen planeras
för bebyggelse i främst flerbostadshus vilket
kommer att bidra till ett blandat lokalt bostadsbestånd. Sträckan mellan vinterhamnen med
sommarhamnen pekas ut som lämplig för att
utreda framtida bebyggelse med syfte att knyta
ihop områdena.

Teckenförk

Bebygg

Teckenförklaring

Delar av Stavsnäs är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Vattnet kommer från
grundvattentäkter på Ingarö och Stockholm
vatten. Tillkommande bostäder i Stavnäs behöver ta hänsyn till tillgången till grundvattnet där bebyggelse är mer lämplig i områden
med god tillgång. Bebyggelseutvecklingen i
Stavsnäs har främst skett genom tillskott av
bebyggelse genom bygglov och kommer fortsatt även ske på detta sätt. För att underlätta
distansarbete ser kommunen gärna tillkomst
av kontorshotell.
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Pågående detaljplaner, positiva planbesked,
områden som föreslås ges ny användning.
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Vägledning för planering:
• Stavsnäs bör utvecklas genom en blandad be
byggelse som anpassas till skärgårdskaraktär
och landskapsbild. Ny bebyggelse bör bidra till
ett blandat bostadsbestånd.
• I Stavsnäs bör ingen ny bebyggelse tillkomma
i primärt vattenskyddsområde. I sekundärt vat
tenskyddsområde kan en- och tvåbostadshus
prövas restriktivt.
• Ny bebyggelse ska i skala och form anpassas
till befintlig kulturmiljö.
• Dagvattenfrågor ska särskilt beaktas inom vat
tenskyddsområdet. All planering av dagvatten
ska omfatta hela avrinningsområdet med
hänsyn till hela avrinningssträckan.
• Inom vattenskyddsområdet ska andel hård
gjord yta minimeras och renat dagvatten bör
infiltreras inom kvarteret. Verksamheter som
leder till en ökad infiltration av föroreningar ska
förebyggas och undvikas.
• Sammanhängande stråk av bebyggelse bör
skapas mellan Stavsnäs sommarhamn och
vinterhamn.
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runtboende, att det finns trafiksäkra vägar och
vattenförsörjning.
Områden med hög andel permanent boende
ska på sikt förses med kommunalt vatten och
avlopp för att säkerställa tillgången till vatten
och avlopp. Dessa områden kallas prioriterade
förändringsområden. Vilka områden som utgör
prioriterade förändringsområden baseras på
olika kriterier så som vattenbrist, permanentningsgrad, närhet till VA, närhet och turtäthet
för kollektivtrafik, restid med bil, avstånd från
centrum och förskola samt storlek på byggrätt.
Därefter har kriterierna viktats och landat i
en utbyggnadsprioritering. I många fall har de
prioriterade förändringsområden fastigheter i
direkt anslutning till recipient, vilket innebär
att ett ökat bebyggelsetryck eller förändring av
topografi kan påverka recipienten negativt.
Syftet med prioriteringen är att effektivisera arbetet så att de områden som är tätortsnära, har
hög permanentningsgrad och är i stort behov
av kommunalt vatten och avlopp prioriteras
för planläggning och utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp närmst i tid.

Den stora andelen fritidsfastigheter gör att
befolkningen ökar avsevärt under sommarmånaderna. För att bibehålla en god service året
runt behövs en viss komplettering av bostäder
och lokaler i de centrala delarna av Björkås.
En fortsatt förtätning av Björkås bidrar till att
skapa ett mera sammanhållet samhälle. Perifert
belägen fritidshusbebyggelse på Vindö bör inte
permanentas utan ska fortsatt vara fritidshusområden. Delar av Djurö, Björkås och Djurönäset är anslutna till kommunalt vatten och
avlopp och fortsatt utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp kommer att ske i dessa områden för att säkerställa god tillgång till vatten.
I områden längre ut på Vindö ska utvecklingen av bostäder ske restriktivt med hänsyn till
tillgången till grundvatten då det råder brist på
grundvatten på delar av Vindö. Trafiksäkerheten
behöver förbättras bland annat genom gångoch cykelbanor. Grönområdet öster om Björkås,
Eriksbergsskogen, utgörs av ett naturreservat.
Bebyggelseutvecklingen i Björkås och på Djurö
ska ske för att upprätthålla den samhälls- och
servicenivå som finns där idag med mindre komplettering i de centrala delarna. För att underlätta distansarbete ser kommunen gärna tillkomst
av kontorshotell.

Mellan de prioriterade förändringsområdena
råder det stor skillnad i om marken redan är
detaljplanelagd sedan tidigare eller inte. Vissa
områden berörs av äldre byggnadsplaner eller så
kallade 60/40 områden med en huvudbyggnad
om 60 kvm och en komplementbyggnad om
40 kvm, det finns även stora delar som inte är
planlagda. Genom att detaljplanelägga områden
säkerställer kommunen hantering av dagvatten,
ansvar för infrastruktur och graden på bebyggelseutveckling samtidigt som det skapas
hållbara möjligheter kring att bosätta sig i dessa
områden permanent.

Vägledning för planering:
• Stavsnäs utveckling som replipunkt bör säkras
genom tillgång på båtplatser, parkering,
service och fungerande godshantering samt
samordning mellan trafikslag och bra informa
tion kring resande.
• Kommunen bör utreda möjligheten att ut
veckla rekreation och friluftsliv i anslutning till
Stavsnäs gärde.

• Björkås bör utvecklas genom en blandad be
byggelse som anpassas till skärgårdskaraktär
och landskapsbild. Tillkommande bebyggelse
bör bidra till ett blandat bostadsbestånd.
• Kommunen och Trafikverket bör tillsammans
verka för säkra gatumiljöer och sammanhäng
ande gång- och cykelvägar.
• Värna allmänhetens tillgång till stränder.

Från 2014 finns nya byggregler i plan- och
bygglagen, vilka innebär att fler bostäder kan
uppföras på varje villafastighet. Detta kan innebära att på en fastighet där det tidigare funnits
en huvudbyggnad nu innehåller fler bostäder än
detaljplanen för fastigheten avser. Attefallshus,
parhus och ibland även komplementbyggnader
inreds till bostäder i en omfattning som kommunen tidigare inte kunnat förutse. Detta innebär
också en ökad belastning på den tekniska infrastrukturen (VA och vägar) som är avsedd och
anpassad till färre hushåll.
Generellt har kommunen en lång tradition av
enskilt ägande över vägar, där fastighetsägarna
själva har haft ansvar över vägområden. Konsekvenserna av större byggrätter och förtätning

• Skydd av kulturmiljöer och sammanhängande
grönområden beaktas i planeringen.

Riktlinjer för Björkås
Björkås utgör likt Stavsnäs ett sekundärt bebyggelseutvecklingsområde och är i många avseenden ett väl fungerande kommundelscentrum
som naturligt vuxit fram kring Sollenkrokavägen. Bland annat finns dagligvaruhandel, skola,
förskolor, bibliotek, idrottshall och vårdcentral.
Bebyggelsen är varierad inom och kring centrumområdet med flerbostadshus, radhus, parhus
och villaområden. Stora delar av Björkås saknar
idag detaljplaner som reglerar markanvändningen och bebyggelsens utformning.
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PRIORITERADE FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN
I Värmdö finns omkring 14 000 fritidshus.
Fritidshusen är utspridda över samtliga kommundelar såväl på fastlandet som på öarna.
Allt fler väljer att bosätta sig i tidigare fritidshusområden, delvis för att ha närhet till natur
och skärgård men också då tätorter växer och
tidigare perifera lägen uppfattas som tätortsnära. I takt med att digitaliseringen utvecklas
ökar även möjligheten att arbeta på distans.
Permanentbosättningen ställer högre krav på
att bostaden och fastigheten lämpar sig för året
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i förändringsområden kan bli att kommunen
behöver ta större ansvar i frågor om huvudmannaskap för allmänna platser, även i områden
som geografiskt ligger långt ut i kommunen.
Generellt ska områdets karaktär och kringliggande bebyggelse vägas in vid bestämmelser om
största byggnadsarea.

Riktlinjer för PFO
• Byggrätter ses över generellt i de prioriterade
förändringsområdena och bedöms utifrån
områdets karaktär och förutsättningar.
• Karaktären i områden ska bibehållas genom att:
»
Sprängning, schakt och stora utfyllna
der bör undvikas. Nya byggnader ska
anpassas efter topografin.
»
Omfattande förtätning genom avstyck
ning bör undvikas.
»
Nya bebyggelse anpassas till befint
lig bebyggelse och kulturmiljö samt
passas in i den karaktär och bebyggel
sestruktur som finns i området.
»
Äldre och skyddsvärda träd ska bevaras.
• Möjliga sträckningar av gång- och cykelvägar
för säkra skolvägar ska ses över vid plan
läggning.
• Enskilt huvudmannaskap tillämpas i de prio
riterade förändringsområdena enligt tradition
och likt angränsande områden. Huvudmanna
skap för vägar och allmän platsmark ligger på
områdenas väg- och samfällighetsföreningar.
• Fastighetens storlek bedöms utifrån om
rådets karaktär och förutsättningar. Inom
fastigheten ska det finnas plats för parke
ring, möjligt uppförande av attefallshus och
bergvärme.

SAMMANHÄNGANDE BEBYGGELSE
I den här rubriken ingår sammanhängande bostadsbebyggelse i form av tidigare prioriterade
förändringsområden som har blivit detaljplanelagda, småhusbebyggelse i form av villor, radeller parhus i centrumnära lägen och områden
med detaljplan. Platserna består huvudsakligen
av bostadsbebyggelse, men en eller ett fåtal
servicefunktioner kan förekomma. De områden
som ingår i sammanhängande bebyggelse ligger
relativt centralt i kommunen.
77
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I dessa områden föreslår kommunen inte någon
ändrad markanvändning. Utvecklingen ska utgå
från gällande detaljplaner.

En avvägning utifrån lokala förutsättningar be
höver göras från fall till fall, till exempel genom
provpumpning.
• Exploatering på jordbruksmark ska undvikas.

LANDSBYGDSOMRÅDEN
Kommunen har en omfattande spridd bebyggelse som i vissa fall klassas som samlad bebyggelse. I vissa områden finns äldre detaljplaner
som reglerar områdets utveckling. De områden
som pekas ut som landsbygdsområden ligger relativt perifert i kommunen. I dessa bör
nya bebyggnader tillkomma i anslutning till
befintlig bebyggelse för att undvika att bebyggelsen sprids ut. Även i landsbygdsområden bör
karaktären med stora, gröna tomter bevaras.
Inom dessa områden finns naturmark och jordbruksmark insprängt mellan bebyggelsen. Flera
av de utpekade landsbygdsområdena ingår inte
i det område som kommer att få kommunalt
vatten och avlopp. Dessa områden lämpar sig
även i framtiden som fritidshusområden.
I några utpekade landsbygdsområden finns en
efterfrågan på utveckling av nya bostäder. Vid
efterfrågan av utveckling av sammanhållen bebyggelse ska mark lämplighetsprövas genom detaljplan för att säkerställa att allmänna intressen
som vatten och avlopp samt vägar och service
tas hänsyn till. Om möjligt kan tillkommande
bebyggelse inom områden där det råder efterfrågan prövas direkt i bygglov eller förhandsbesked
med stöd av översiktsplanen (PBL 4 kap 2 §).
Riktlinjer
• Ny bebyggelse bör lokaliseras till lägen
med närhet till kollektivtrafik och utbyggd
infrastruktur samt i anknytning till redan
bebyggda områden för att undvika utspridd
bebyggelse.
• Ny bebyggelse bör anpassas till befintlig
bebyggelse, topografi och landskapsbild och
inordnas i den karaktär och bebyggelsestruk
tur som finns i området.
• Sprängarbeten, schakt och stora utfyllnader
ska minimeras.
• Bebyggelse i kulturmiljöer anpassas efter
platsens karaktär.
• Ny bebyggelse bör undvikas i områden med be
gränsad eller otillräcklig tillgång till grundvatten.
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• Avstyckning bedöms utifrån områdets karaktär.
Inom nya fastigheter ska det finnas plats för
parkering samt enskilda anläggningar så som
enskilt vatten, enskilt avlopp och bergvärme.
• I områden där enskilt vatten och avlopp inte
kan lösas på den egna fastigheten bör gemen
samma lösningar/samfälligheter ordnas.

SKÄRGÅRDSUTVECKLING
De fem kärnöarna Svartsö, Möja, Sandön, Runmarö och Nämdö bedöms ha förutsättningar för
ett utbud av samhällsservice och infrastruktur
tillräcklig för att utgöra basen i en levande skärgård. Det är också på dessa fem öar som majoriteten av alla fast- och deltidsboende i skärgården lever. De fungerar som servicepunkter för
befolkningen på de omgivande öarna samt för
turism och friluftsliv. Kärnöarna försörjs med
en bastrafik av kollektivtrafik på vatten, vilket
möjliggör resor till och från fastlandet året runt.
För att möjliggöra en levande skärgård behövs
bostäder för olika skeden och förutsättningar, en
välfungerande service med skola och infrastruktur tillräcklig för att kunna bo, verka och leva i
skärgården. Utöver detta behövs även en tillförlitlig bastrafik och godstrafik året runt för att näringslivet ska fungera och en hållbar livssituation
ska finnas för skärgårdsborna. Det ska finnas
möjlighet för nuvarande deltidsboende att bli
fastboende i skärgården och kunna arbetspendla
in till Stockholm och även arbeta hemifrån.
Kärnöar
För en levande skärgård krävs bostäder för
livets olika skeden, en välfungerande service
med likvärdig och kvalitetsmässig utbildning, infrastruktur, ett aktivt näringsliv, en besöksnäring
och välmående natur- och vattenmiljöer. Likt
på fastlandet behöver utvecklingen prioriteras i
skärgården för att möjliggöra en försörjningsnivå och koncentration av resurser till vissa
områden. Generellt har befolkningsunderlaget
minskat den senaste tiden i skärgården. För att
kunna ha en bibehållen servicenivå behöver
befolkningen på sikt ligga kvar på samma nivå
som idag och inte minska.
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Tillgång till teknisk infrastruktur, pendling,
skola och vatten är utgångspunkter för att
skärgården ska vara attraktiv för året-runtboende. Tillgång på färskvatten begränsar på flera
platser möjligheten till bebyggelseutvecklingen.
Dagens deltidsboende i skärgården är eventuella
framtida fastboende och planeringen bör därför
möjliggöra att fler bosätter sig i skärgården.
Kärnöarna bedöms alla ha förutsättningar för
ett utbud av samhällsservice och infrastruktur,
vilket möjliggör en långsiktig och robust samhällsstruktur som säkrar grundläggande förutsättningar för fastboende och näringslivsutveckling. De fungerar dessutom som servicepunkter
för befolkningen på de omgivande öarna samt
för turism och friluftsliv. Därför ska utvecklingen i skärgården, för att öka dess attraktivitet
och få till stånd en ökad befolkning, koncentreras till de fem kärnöarna. Det är också på
dessa fem öar som majoriteten av alla fast- och
deltidsboende i skärgården bor. För att utveckla
skärgården krävs delvis innovativa lösningar
men även en regional och nationell samverkan.
Skärgården utgör också viktiga besöks- och
turistresemål som är en förutsättning för det
lokala näringslivet. För att det ska fungera är
det viktigt att kunna erbjuda en fungerande
resa från start till mål, att det finns service samt
tillgång till natur- och rekreationsområden.
Strandskyddet är en viktig fråga för utvecklingen av kärnöarna. Det påverkar både utveckling
av byar, möjligheten att bedriva verksamheter
och förutsättningar för byggnation och annan
utveckling av fastigheter i skärgården. Kommunen anser att kärnöarna kan ses vara sådana
landsbygdsområden där det i den pågående
strandskyddsutredningen föreslås vara enklare
att få dispens från strandskyddet.
Naturmiljön skiljer sig åt mellan de fem kärnöarna. På alla öar finns miljöer som bedöms
vara särskilt värdefulla. Sandöns öppna samt
trädbevuxna sanddyner utgör en artrik sandtallskog. På Runmarö finns artrika kalkhällmarker,
kalkpåverkade sjöar och våtmarker samt artrika
kalkbarrskogar och på Möja finns naturskogslikande tallskogar. På Nämdö finns skärgårdsnaturskogar, kalkhällar och odlingslandskap och
på Svartsö odlingslandskap.
Vägledning för planering av kärnöar:
• Ny bebyggelse, verksamheter och infra
struktursatsningar koncentreras till utpekade
kärnöar, utmed vägstråk och i anslutning till
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Skärgårdsområden
Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar
utgör tillsammans världens största sammanhängande skärgårdslandskap. Ett sprickdalslandskap som sakta höjde sig ur havet efter
den senaste istiden, med unika geologiska och
biologiska värden. I Värmdös skärgård finns
hela skalan av skärgårdslandskap, från innerskärgårdens lummiga öar med smala sund och
fjärdar till mellanskärgårdens mer varierande
storlek på öar och fjärdar, ut till ytterskärgårdens stora vattenytor med låga, karga ögrupper. Av kommunens cirka 3 000 km2 stora yta
utgörs 2 500 km2 av vatten.

befintliga byar och samhällen.
• Utveckla kärnöar med;
»
En servicenivå som möjliggör för fastoch deltidsboende samt besökare.
»
En funktionsblandad bebyggelse och
olika boendeformer.
»
Möjlighet till ett dynamiskt näringsliv
genom att bland annat tillgodose beho
vet av flexibla lokaler.
»
Möjlighet till digital utveckling - Till
gängliga platser för möten och socialt
samspel.
• Verka för en välfungerande kollektivtrafik i
kustområdet;
»
Med en strukturerad bastrafik året om.
»
Som är tillgänglig och samordnad
mellan land och sjö och som har goda
bytesmöjligheter.
»
Med goda kollektivförbindelserna mel
lan replipunkt och kommuncentrum/
centrala regionkärna.

Skärgården ska utvecklas och bevaras för kommande generationer. De ska möta en skärgård
med friskt vatten och goda livsbetingelser
för växter, djur och människor. En livskraftig
skärgård där människor kan bo och arbeta året
runt, men också en skärgård som är öppen för
friluftsliv och turism.

Riktlinjer

• Ny bebyggelse ska anpassas till platsen karak
tär genom att hänsyn tas till befintlig karaktär,
bebyggelse, kulturmiljö och landskapsbild.
Sprängarbeten, schakt och stora utfyllnader
ska minimeras.

• Utveckling i skärgården koncentreras främst
till de fem större öarna där service finns.
• Ny bebyggelse i kust- och skärgårdsområden
bör lokaliseras i anknytning till redan bebyggda
områden och utmed vägstråken mellan byarna
för att undvika utspridd bebyggelse.

• Ny bebyggelse bör undvikas i områden med
begränsad eller otillräcklig tillgång till grundvat
ten. En avvägning utifrån lokala förutsättningar
behöver göras från fall till fall, till exempel
genom provpumpning.

• Ny bebyggelse bör anpassas till befintlig
bebyggelse, topografi och landskapsbild.
Sprängarbeten, schakt och stora utfyllnader
ska minimeras.

• I områden där enskilt vatten och avlopp inte
kan lösas på den egna fastigheten bör gemen
samma lösningar/samfälligheter ordnas.

• Bebyggelse i skärgården anpassas till
tillgången på dricksvatten. Där tillgången är
otillräcklig bör ny bebyggelse begränsas.

• Planeringen och placeringen av bredband bör
samordnas med utbyggnaden av annan tek
nisk infrastruktur som vägar och energisystem.

samma lösningar/samfälligheter ordnas.
• Restriktivitet gäller för ny bebyggelse på oex
ploaterade öar och i anslutning till områden
med särskilt känsliga marina miljöer; ytterskär
gårdens marina miljö, grunda vikar och flader,
blåstångsbälten samt trösklade vikar.
• Ytterskärgårdens karaktär av ett ostört naturoch kulturlandskap ska bevaras.

NATUR OCH REKREATION
Natur och rekreation innefattar större sammanhängande områden där värden för rekreation,
friluftsliv, natur- och kulturmiljö, biologisk
mångfald och ekosystemtjänster är prioriterade
och förvaltas med hänsyn till naturvärden och
friluftslivet.
Områdena ska vara allmänt tillgängliga och kan
innehålla mindre byggnader, övernattningsmöjlighet för det rörliga friluftslivet, skidspår, vandringsleder, motionsslingor med mera. Områden
kan ha olika karaktär och användning beroende
på årstid.

NATURRESERVAT
Länsstyrelsen eller kommunen får förklara ett
mark- eller vattenområde som naturreservat enligt 7 kapitlet 4 § miljöbalken i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden
för friluftslivet. Även ett område som behövs för
att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda
arter får förklaras som naturreservat.

• Ny bebyggelse bör undvikas i områden med
begränsad eller otillräcklig tillgång till grundvat
ten. En avvägning utifrån lokala förutsättningar
behöver göras från fall till fall, till exempel
genom provpumpning.

• Godstrafik ska finnas till kärnöar året runt för
att företag ska ha möjlighet att livnära sig året
runt.

• Avstyckning bedöms utifrån områdets karaktär.
Inom nya fastigheter ska det finnas plats för till
exempel enskilda anläggningar så som enskilt
vatten, enskilt avlopp och bergvärme.

• Allmänhetens tillgång till stränder ska värnas.
• Hänsyn ska tas till biologisk mångfald och
ekologiska spridningssamband vid planering
och lovgivning.

• I områden där enskilt vatten och avlopp inte
kan lösas på den egna fastigheten bör gemen
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I Värmdö kommun finns 47 naturreservat. 11
nya naturreservat föreslås i markanvändningskartan. Dessa är:
1.

Grönskär – Horssten – Mälkobbarna samt
Björkskärs skärgård och Lilla Nassa
2. Sandhamn
3. Tjustvik
4. Skogsområde på Nämdö
5. Östra Ekedal
6. Långsunda-Paradiset-Sången
7. Holmviksskogen
8. Skogen söder om Brunn
9. Malmaön
10. Björkskärs skärgård och lilla Nassa
11. Del av Storskogen (Dyppeln-SvartträsketHampträsk)

Dessa områden är sedan tidigare utpekade i
kommunens naturreservatsplan som godkändes
av Samhällsplaneringsnämnden 2013. Naturreservatsplanen ersätts av översiktsplanen.

NATIONALPARK
Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten
får efter riksdagens medgivande av regeringen
förklaras som nationalpark enligt 7 kapitlet 2
§ miljöbalken. Syftet med en nationalpark ska
vara att bevara ett större sammanhängande
område av viss landskapstyp i dess naturliga
tillstånd. Naturvårdsverket får efter samråd med
länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten meddela föreskrifter om vård och
förvaltning samt om inskränkningar i rätten att
använda mark eller vatten inom nationalparken.
Naturvårdsverket föreslår i en plan att Nämdöskärgården i Värmdö ska bli nationalpark. Den
föreslagna nationalparken omfattar Bullerö,
Långskär, Långviksskärs och Biskopsös naturreservat. Huvudön Biskopsö ingår däremot inte i
nationalparksplanerna.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Verksamhetsområden utgör platser för industri
och verksamhet som på något sätt är störande
för omgivningen och inte kan placeras i direkt
anslutning till bostäder. Det kan till exempel
vara verksamheter som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med
buller eller lukt. Konkurrensen av mark i goda
kommunikationslägen är stor. För att kunna
erbjuda plats för fler verksamheter behöver
befintliga verksamhetsområden förädlas och
förtätas med fler verksamheter.
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HANDELSOMRÅDE
Handelsområden omfattar transportintensiv
verksamhet som externhandel och storpartihandel. Dessa lokaliseras i målpunkter och lägen som
fångar flöden av människor och som är kommersiellt fördelaktiga. Handelsområden innehåller
inte verksamheter som är störande för omgivningen och kan därför lokaliseras i anslutning till
eller i närhet av bostäder. Kommunens externa
handelsplatser, Värmdö marknad och Mölnvik
ligger i Gustavsberg. Båda är lokaliserade i anslutning till väg 222 och trafikeras med stombuss.

REPLIPUNKTER
I Värmdö kommun finns tre replipunkter
med reguljär båttrafik till skärgården, Boda,
Sollenkroka och Stavsnäs. Replipunkterna är
strategiska bytespunkter för kollektivtrafikresor
mellan skärgård, kärnöar, kommuncentrum och
den centrala regionkärnan. De utgör regionalt
viktiga noder och ska vara väl fungerande för
person- och godstransporter till och från skärgårdsområdet och kärnöarna. Varje kärnö är
försedd med allmän trafik genom båtförbindelser till en replipunkt på fastlandet. Bastrafiken
gör det möjligt att resa till och från fastlandet
till kärnöarna, året runt. Bastrafiken baseras på
utpekade replipunkter.
Skärgårdstrafiken ska stärkas från kommunens
replipunkter och utgå från basturlista och vara
väl inarbetad i den landbaserade kollektivtrafiken. Björkviks brygga bör utredas som en regional replipunkt för kommunens södra skärgård.
Genom att respektive replipunkt utvecklas
efter behov och förutsättningar främjas också
skärgårdens utveckling. Stavsnäs vinterhamn har
idag en betydande roll som regional replipunkt
för skärgårdstrafiken. Här passerar ett stort antal
passagerare och gods året om. För att Stavsnäs
ska kunna utvecklas som replipunkt och som
närsamhälle behöver Stavsnäsvägens kapacitet och standard förbättras. I samband med
utvecklingen av hamnen kommer funktionen
som replipunkt ytterligare att stärkas med fler
infartsparkeringsplatser, båtplatser, utökad service med mera. Samordning mellan bussar och
sjötrafik samt tydlig information behöver också
förbättras för att stärka platsen. Vid kommunens
replipunkter reserveras utrymme för vänd- och
lastningsplatser, parkering för bil och båt, bryggor samt terminaler för gods och passagerare.
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Riktlinjer
• Ny bebyggelse i kust- och skärgårdsområden
bör lokaliseras i anknytning till redan bebyggda
områden, utmed vägstråken mellan byarna
och till replipunkter för att undvika utspridd
bebyggelse.
• Reservera utrymme för vänd- och lastnings
platser, parkering för bil och båt, bryggor samt
terminaler för gods och passagerare.
• Utveckla bastrafiken med hänsyn till såväl
boende som besökare.
• Samordna kollektivtrafiken på land och till
sjöss via replipunkterna och säkerställ goda
och attraktiva bytesmöjligheter

FARLED
En farled är en trafikled på vatten, vilka ofta är
utmärkta med olika sjömärken. Inom Värmdö kommun finns 13 farleder av riksintresse.
Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för underhåll, utmärkning samt placering och förbättring av farlederna.

TRANSPORTINFRASTRUKTUR –
UTREDNINGSOMRÅDE HELIKOPTER

UTREDNINGSOMRÅDEN
Utredningsområden är områden som föreslås få
ny markanvändning, men där ny markanvändning behöver utredas vidare.

Genomförande

Mörkdalen i Gustavsberg som idag utgörs av
jordbruksmark föreslås utredas för flexibel yta
för dagvattenhantering och rekreation.
Skeviksodlingen i Gustavsberg, en yta som
utgörs av jordbruksmark, föreslås utredas för
bostäder.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska
dokument för den fysiska planeringen. I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur markoch vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Vid genomförandet av översiktsplanen och i användandet av
den behövs samverkan mellan kommunen, olika parter
och myndigheter. I vissa frågor krävs ytterligare arbete i
form av till exempel detaljplaner, utredningar och analyser för att fastlägga kommunens övergripande strategi.

I Kil föreslås ett område utredas för småindustri, sådan verksamhet som kan ha omgivningspåverkan och därför inte bör lokaliseras
i direkt anslutning till bostäder. Områden med
höga naturvärden eller livsmiljö för skyddade
arter bör utredas tidigt i planprocessen då
detta kan komma att påverka omfattningen av
utveckling.
I Hemmesta vägskäl föreslås ett område utredas
för bostadsbebyggelse eller småindustri.
Direkt väster om Mölnivk föreslås ett område
för en smitväg.
Även positiva planbesked och pågående detaljplaner har pekats ut som utredningsområden
i markanvändningskartorna.

Föreslagna platser för regional ambulans
helikopter.
Kommunen verkar för att få tillbaka ambulanshelikoptern till Värmdö. Frågan om ambulanshelikoptern är inte avgjord och kan komma
att avgöras innan översiktsplanen är klar. I
översiktsplanen presenterar kommunen tidigare
föreslagna platser. De områden som är aktuella
är Myttinge, kustbevakningens station på Djurö, södra Mölnvik och Hålludden. Hålludden
framhålls av regionen som det bästa alternativet
utifrån närheten till övriga länet och förutsättningarna för samverkan mellan biltransport och
helikoptertransport.
Placeringen av ambulanshelikoptern är avgörande för skärgårdskommunerna i regionen
där Värmdö är ett av de områden med flest
utryckningar. Ambulanshelikoptern är för
många också det enda alternativet att snabbt få
sjukhusvård.
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GENOMFÖRANDE
Översiktsplanen är kommunernas viktigaste strategiska dokument för den fysiska
planeringen. Ett genomförande av översiktsplanen innebär att kommunen, med
sikte på 2035, ska jobba efter de utgångspunkter, strategier och vägledningar som
presenteras i planen. För att uppnå översiktsplanens strategier och säkerställa ett
genomförande av dess intentioner behövs samverkan mellan många olika parter
och myndigheter.

Samverkan
Värmdö kommun har en viktig roll i genomförandet av översiktsplanen genom planmonopolet
enligt Plan- och bygglagen. Kommunen har även
en mindre roll genom sitt ägande av mark- och
vattenområden. För genomförandet av översiktsplanen krävs en aktiv strategisk markpolitik. Den kan ge en inriktning och underlätta
processer i samband med planering av den
fysiska strukturen. Kommunen ska äga, förvalta
och utveckla fastigheter som är av strategisk
betydelse.
Utöver kommunen har enskilda fastighetsägare
och flertalet myndigheter också viktiga roller i
genomförandet. I många frågor som behandlas
i översiktsplanen krävs samverkan. Merparten
av mark i kommunen ägs av privata markägare,
Värmdö kommun äger en del mark i centrumområden och i skärgården. I många samhällsbyggnadsfrågor är ett nära samarbete med
markägare, exploatörer och företag av stor betydelse. Enskilda intressen kan i stor utsträckning
bidra till att utbyggnadsstrategin för Värmdö
kommuns översiktsplan uppnås.
Samarbete med angränsande kommuner, statliga
och regionala organ krävs för att lösa flera
frågor långsiktigt och gemensamt. För områden
som saknar en geografisk avgränsning inom
kommunen, så som vatten och infrastruktur är
samarbete avgörande för att kommunen fortsatt
ska kunna utvecklas hållbart. Till exempel är
samverkan med Trafikverket nödvändig för
att infrastrukturen ska byggas ut i samma takt
86

som kommunens tillväxt och samarbete med
närliggande kommuner är viktigt för att kunna
nå miljökvalitetsnormer för vattenförekomster.
Fortsatt arbete
Översiktsplanen är en del av en kontinuerlig
process där ny lagstiftning och ny kunskap hela
tiden tillkommer. Enligt plan- och bygglagen
regleras uppföljningen av översiktsplanen genom att kommunfullmäktige senast två år efter
ordinarie val ska ha tagit fram en planeringsstrategi och i den bland annat tagit ställning till
om översiktsplanen är aktuell i förhållande till
kraven i lagen.
Översiktsplanen som sådan är enbart vägledande för kommande planläggning och former
av lovgivning. Detta innebär att frågor fortsatt
kommer att behöva utredas i kommande skeden
vad gäller marken och områdets lämplighet
att utvecklas. Översiktsplanen visar på hela
kommunens utveckling och kan inte ta ställning
till detaljfrågor som ska hanteras i kommande
beslut. Till exempel föreslår översiktsplanen viss
utveckling i potentiella och konstaterade förorenade områden, områden med särskilt höga
naturvärden, kulturmiljöområden eller områden
där det kan finnas livsmiljöer för skyddade arter.
Dessa frågor ska belysas och utredas i efterföljande planprocesser.

ringsområden efterföljs av processer som är
tidskrävande, så som detaljplaneläggning och
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp,
vilket innebär att det tar tid innan förändringen blir verklighet. För ett fortsatt arbete enligt
översiktsplanens utgångspunkter, strategier och
vägledningar ser kommunen ett behov av att

skapa tillägg till och fördjupningar av över-

siktsplanen samt framtagande av andra strategiska dokument. Arbetet med Havs-, kust och
vattenplanen som ett tillägg till översiktsplanen
är en viktig förutsättning för att kunna utveckla

Genomförandet av översiktsplanen sker över en
längre period. De områden som pekas ut som
utredningsområden och prioriterade föränd-
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bland annat skärgården på ett hållbart sätt i
samspel med vatten- och naturvärden. Kommunen ser även ett behov av att utreda frågor som
exploateringstryck och utveckling samt kommunalt vatten och avlopp på Djurö. Detta görs
lämpligast genom en fördjupad översiktsplan
eller ett planprogram. För gröna frågor behövs
en grönstrukturplan och som en del i klimatanpassningsarbetet bör en skyfallskartering göras.
I Gustavsberg behöver riksintresset för kulturmiljö och hur Gustavsbergsprojektet samspelar
med det fortsatt utredas.
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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör och baseras på samrådshandlingarna för
Värmdö kommuns översiktsplan som sträcker sig fram till år 2035. En översiktsplan
innehåller mål, strategier och ställningstaganden för den långsiktiga fysiska utvecklingen i
en kommun. Översiktsplanen är vägledande och ska fungera både som vision och
strategi för kommunens utveckling samt vara ett konkret stöd i arbetet med exempelvis
detaljplaner, bygglov, förfrågningar och exploateringsfrågor. Sweco har anlitats för att
genomföra miljöbedömning av den uppdaterade översiktsplanen där syftet enligt
miljöbalken är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Miljön i Värmdö kommun
Värmdö kommun hade år 2020 drygt 45 500 invånare och är en av landets snabbast
växande kommuner. Värmdö är en småhuskommun i skärgårds- och landsbygdsmiljö
med spridd bebyggelse, småhus i periferin och varierad bebyggelse och service i
centrumområden. 85 % av Värmdö kommuns yta utgörs av vatten. Kust, skärgård och
stora stövområden med höga bevarandevärden är viktiga för det regionala och lokala
friluftslivet. Värmdö har flera områden med höga naturvärden, naturreservat och regionalt
viktig grön infrastruktur och värden kopplade till kust och hav. Kommunens kulturhistoria
är läsbar genom brukssamhällen, fiskenäring och sjöfart som bedrivits, samt de
skärgårdsbyar, varvs- och herrgårdsmiljöer som bevarats. Aktuella miljöproblem i
kommunen beror på mänsklig påverkan, både pågående och historisk. Kommunens
ytvatten uppnår inte gällande miljökvalitetsnormer om god status. Orsaker är övergödning
förorsakat av enskilda avlopp, jordbruk, orenat dagvatten samt föroreningsbelastning från
olika industrier, verksamheter, båtliv eller sjöfart. Grundvattenmagasinen i Värmdö saknar
kapacitet för en större befolkning och har problem med saltvatteninträngning i lokala
grundvattenmagasin. Även vattenbrist förekommer. Kommuninvånarna är till stor del
bilburna och hela transportsektorn är en betydande utsläppskälla av klimatpåverkande
koldioxid för kommunen. Med en ökande befolkning står kommunen inför ett antal
utmaningar för att uppnå en hållbar trafik- och infrastrukturmiljö. Av Värmdös naturvärden
finns 40 utpekade ekologiskt särskilt känsliga områden som fortsättningsvis behöver
värnas.
Förslag till översiktsplan
Planförslaget stödjer en hög utbyggnadstakt av bostäder. Enligt planförslagets
utbyggnadsstrategi sker utbyggnad i anslutning till den redan bebyggda miljön och
koncentrering samt förtätning av bebyggelse i områden med god tillgång till kollektivtrafik,
främst i centrumområdena Gustavsberg, Brunn och Hemmesta. I de prioriterade
förändringsområdena (PFO) byggs kommunalt vatten och avlopp ut. I skärgården sker
utveckling främst på de fem kärnöarna med utbud av samhällsservice och infrastruktur
tillräcklig för att utgöra basen i en levande skärgård.
Planförslagets miljöpåverkan
Planförslaget innebär en hållbar och miljöanpassad samhällsutveckling genom strategier
för förtätning, satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykel, utbyggnad av kommunal
vatten- och avloppsförsörjning samt avsikten att stärka skärgården med service.
Konsekvenser för människor och miljö kommer att uppstå på olika sätt. Risk för negativa
konsekvenser bedöms kunna uppstå inom kulturmiljö, klimatpåverkan och människors
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hälsa och säkerhet. Påverkan av planförslaget innebär att bestående förändringar och
tillägg inom kulturhistoriskt värdefulla områden görs. Trots att förslaget innebär att
transportbehovet per invånare minskar och att förutsättningarna för klimatsmart resande
ökar bedöms den föreslagna planeringen inte vara tillräcklig för att uppnå uppsatta
klimatmål. Avseende förorenade områden och transporter av farligt gods bedöms
planförslaget innebära risk för negativa konsekvenser. Potential till positiva konsekvenser
av planförslaget bedöms uppstå inom ytvatten, naturmiljö, friluftsliv och klimatanpassning.
Utbyggnad av kommunens vatten- och avloppssystem leder till kraftigt minskade utsläpp
av gödande ämnen, specifikt i kustnära lägen. Dagvattendammar, våtmarker, växtbäddar
och åtgärder som fördröjer och renar dagvatten är viktiga insatser som planförslaget
medger för att nå god vattenstatus. Dock finns risk för negativa konsekvenser om
åtgärder inte genomförs i tillräcklig omfattning. Planförslaget innebär en förstärkning av
de gröna sambanden inom Nackakilen och det regionala gröna nätverket. Värdefull
naturmiljö för arter tas i huvudsak inte i anspråk för exploatering. Eftersom
bebyggelseutvecklingen fokuseras till kommunens centrumområden bevaras särskilt
värdefulla naturmiljöområden som nyttjas för friluftsliv. Tillgänglighet till bostadsnära natur
och service utvecklas och formella skydd inrättas vilket ytterligare stärker
förutsättningarna för friluftsliv. Planförslaget verkar för att minska riskerna kopplat till ett
förändrat klimat. Åtgärder och riktlinjer sätts in för att hantera stigande havsnivåer, ökad
nederbörd och övrig påverkan av extremväder. Kopplat till miljöaspekterna grundvatten
och hushållning med naturresurser bedöms planförslaget leda till obetydliga
konsekvenser med risk för negativa konsekvenser. För grundvatten innebär planförslaget
en miljösituation som liknar nuläget trots negativ påverkan genom en ökad
befolkningsmängd och belastning på grundvattenmagasin. Planförslaget som helhet
medför stora positiva effekter genom ökat skydd av grundvattenresurser, minskad
föroreningsbelastning och ökad dricksvattenförsörjning via utbyggt vatten- och
avloppssystem. Lokalt kan negativa konsekvenser uppstå för människor och miljö genom
negativ påverkan på lokala grundvattenmagasin.
Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i
planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.
Översiktslanen påverkar ekosystemtjänster inom samtliga fyra kategorier; stödjande,
försörjande, kulturella och reglerande. Planen har en positiv påverkan på flera reglerande
och stödjande ekosystemtjänster där skydd och bevarandet av stora grönområden samt
hantering av ytvatten bidrar.
Planförslaget pekar ut bebyggelseutveckling inom flera områden av riksintresse för
kulturmiljövården, där störst påverkan bedöms ske inom riksintresset Gustavsberg.
Negativa konsekvenser kan inte uteslutas inom riksintressena för kulturmiljövården. Viss
bebyggelseutveckling kommer att ske inom yttre delen av Stockholms skärgård som är av
riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken där planförslaget saknar tydliga
ställningstaganden kring hur riksintresset för det rörliga friluftslivet tillgodoses.
Planförslaget bedöms inte ha någon betydande påverkan på riksintresset för de samlade
natur- och kulturvärdena i kustområdet och skärgården i Stockholms län (4 kap. 1,2,4 §§
miljöbalken) eller på övriga riksintressen inom kommunen.
De kumulativa effekterna av planförslaget är positiva utifrån befolkning och hälsa samt
miljön i stort. Den föreslagna bebyggelseutvecklingens intrång i naturområden är
begränsat samtidigt som de mest värdefulla naturområdena skyddas. Bevarandet och
tillgängliggörandet av grönområden bidrar med bland annat ekosystemtjänster som
främjar hälsan, samtidigt som de skyddar befolkningen från buller, luftföroreningar och
extremväder. Planen pekar ut hur klimatförändringens effekter ska hanteras medan
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konkreta planer för hållbar energiförsörjning saknas, även om ambitioner om minskat
transportbehov med minskade utsläpp ingår i planen.
Nollalternativet
I jämförelse med nollalternativet, som beskriver kommunens utveckling och konsekvenser
för miljön om översiktsplanen inte uppdateras, bedöms planförslaget sammantaget leda
till fler miljöförbättringar. Störst skillnader bedöms uppstå kopplat till kommunens arbete
med klimatanpassning. I jämförelse med planförslaget finns färre åtgärder i nollalterntivet
som avser att minska riskerna kring ett förändrat klimat. Nollalternativet har inga
planerade skyfallsytor och riktlinjer för bygglov i områden utanför detaljplan saknas.
Större skillnader i konsekvenser bedöms uppstå för den regionala grönstrukturen där
nollalternativet innebär bevarande men saknar förtärkande insatser. Skillnader uppstår
även då grön- och naturområden inte integreras i bebyggelseområden. För yt- och
grundvatten innebär planförslaget ett större skydd för vattenresurser och bedöms leda till
större miljöförbättringar än nollalternativet. För övriga miljöaspekter bedöms det upptå
små skillnader mellan planförslaget och nollalternativet men är i huvudsak likvärdiga
avseende konsekvenser för miljön.
Måluppfyllelse
Översiktsplaneförslaget bidrar till att ungefär hälften av gällande miljökvalitetsmål
uppfylls, och varken medverkar till eller motverkar uppfyllandet av miljömålen begränsad
klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet
och ett rikt odlingslandskap. Planförslaget bedöms också bidra till att uppnå drygt hälften
av kommunens miljö- och klimatmål. Planförslaget medverkar till att
miljökvalitetsnormerna för buller, luft och vatten innehålls. Samtidigt är planen beroende
av att insatser och åtgärder för en god vattenmiljö genomförs regionalt och nationellt.
Sammanvägd miljöpåverkan
Föreslagen utveckling i översiktsplanen bedöms främst leda till påverkan på miljön på
lokal nivå vad gäller miljöfaktorer knutna till användning av mark och vatten. Kommunen
har i planeringsstrategierna gjort avväganden som har lett till att planförslaget bedöms
leda till övervägande positiva konsekvenser för miljön. Även om en negativ påverkan av
storskalig exploatering i sig är oundviklig så kan risker för negativa effekter och
konsekvenser som miljöbedömningen har identifierat minskas eller undvikas i den
fortsatta planeringen.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
En översiktsplan innehåller mål, strategier och ställningstaganden för den långsiktiga
fysiska utvecklingen i en kommun. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge
vägledning och fungera både som vision och strategi för kommunens utveckling samt
vara ett konkret stöd i arbetet med exempelvis detaljplaner, bygglov, förfrågningar och
exploateringsfrågor. Det är i översiktsplanen som kommunen ska redovisa hur mark- och
vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden.
Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till och främja allmänna
intressen. Med utgångspunkt från natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt
mellankommunala och regionala förhållanden ska planeringen bland annat bidra till en
ändamålsenlig struktur, god och tillgänglig livsmiljö, god hushållning med mark, vatten,
energi och råvaror, ekonomisk tillväxt och bostadsbyggande. Översiktsplanen ska även
visa hur kommunen tänker ta hänsyn till riksintressen och hur miljökvalitetsnormer
kommer att följas och tillgodoses.
Det ska även framgå hur den fysiska planeringen samordnas med nationella och
regionala mål. Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en
mer hållbar framtid.
Värmdö kommun har genomgått en översyn och aktualitetsprövat nu gällande
översiktsplan 2012–2030, vilket har resulterat i beslut i kommunfullmäktige i december
2017 om att revidera planen. Kommunen har påbörjat processen med att uppdatera
översiktsplanen. Även om majoriteten av planen och dess huvudinriktningar är aktuella
behöver den ses över med hänsyn till ny lagstiftning, nationella beslut, styrdokument i
kommunen och nya underlag som tillkommit sedan den gällande översiktsplanen antogs.
Även den kraftiga befolkningsökningen i länet medför nya krav på planeringen i
kommunen.

1.2

Syfte och behov av miljöbedömning
Genomförandet av en översiktsplan kan enligt 2 § Miljöbedömningsförordningen
(2017:966) antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av dess geografiska
utbredning. Därför ska en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 3 § miljöbalken alltid
göras för en översiktsplan.
Som ett steg i arbetet med strategisk miljöbedömning upprättas en skriftlig redogörelse,
en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. 11-19 §§ miljöbalken. Det är
i MKBn (detta dokument) som miljöeffekter identifieras, beskrivs och bedöms.
Syftet med en miljöbedömning enligt miljöbalken är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. I MKB-rapporten, som tas fram
inom ramen för miljöbedömningen, ska man identifiera och beskriva de direkta och
indirekta effekterna av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa
och hushållning med naturresurser. Genom att identifiera och belysa konflikter mellan
1(82)
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olika intressen, föreslå åtgärder som begränsar negativa effekter och konsekvenser samt
integrera dessa i översiktsplanen, kan det övergripande syftet med miljöbedömning
uppnås. Miljökonsekvensbeskrivningen ger även möjlighet för allmänheten och andra att
förstå miljökonsekvenserna av planförslaget och lämna synpunkter på planförslaget
utifrån dem.
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2

Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen fokuseras på de aspekter där den fysiska planeringen kan
anses ha en tydlig möjlighet att påverka. För att också tillgodose miljöbalkens krav på
miljöbedömning tydliggörs vilka aspekter som kan innebära en betydande miljöpåverkan.
Både positiva och negativa konsekvenser av översiktsplanens genomförande tas med.
Avgränsningssamråd om omfattningen och detaljeringsgraden i MKB:n har hållits mellan
Värmdö kommun och Länsstyrelsen i Stockholm i september 2020 (Värmdö kommun,
2020a). I avgränsningen nämns specifika frågeställningar inom olika miljöaspekter som
MKB:n ska omfatta. Där så är relevant kommer MKB:n även att beskriva och bedöma
planförslagets konsekvenser för miljöaspekterna i ett bredare perspektiv än de utpekade
frågeställningarna.
Utöver de miljöaspekter som nämns i avgränsningssamrådet har Sweco i samråd med
Värmdö kommun valt att beskriva konsekvenser av klimatförändringar. Den sakliga
avgränsningen för MKB:n presenteras i avsnitt 2.1.

2.1

Studerade miljöaspekter
MKB:n kommer att beskriva och bedöma planförslagets konsekvenser för de
miljöaspekter samt tillhörande frågeställningar som presenteras i Tabell 1.

2.2

Tidsmässig avgränsning
Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2035. Därmed beaktar miljöbedömningen den
påverkan som kan ske inom kommunen fram till år 2035. För vissa miljöaspekter kan det
dock vara relevant att analysera och beskriva konsekvenser som uppstår senare än
2035, även om påverkan som bedöms ge upphov till dessa konsekvenser sker innan
2035.

2.3

Geografisk avgränsning
Översiktsplanen ger riktlinjer och vägledning för mark- och vattenanvändningen i hela
kommunen. Därmed studerar MKB:n den påverkan på miljön som sker inom kommunens
gränser, även sådan påverkan vars konsekvenser kan uppstå utanför kommunens
gränser. På motsvarande sätt kan relevanta konsekvenser som uppstår inom kommunen
beskrivas, trots att påverkanskällan eller orsaken till konsekvenserna finns utanför
kommunen.
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Tabell 1. Saklig avgränsning för MKB:n.

Miljöaspekt

Specificering enligt avgränsningssamråd

Kulturmiljö

Riksintresset Gustavsberg
Fornlämningar
Historisk bebyggelsestruktur
Kulturmiljö i blåstrukturen

Vatten

Kvalitetsstatus och miljökvalitetsnormer
Dricksvattenförsörjning och grundvatten
Vattenskyddsområden

Natur

Grönstruktur och dess betydelse för
biologisk mångfald och naturmiljö

Friluftsliv och rekreation

Grönstruktur och dess betydelse för
friluftslivet
Övrig rekreation

Klimatpåverkan

Transporter
Energi*

Klimatförändringar*

Översvämningsrisk
Torka, ras och skred, erosion

Hälsa och säkerhet

Buller
Markföroreningar
Luftkvalitet

Hushållning med
naturresurser

Jordbruksmark
Vatten*
Täkter*

* Indikerar miljöaspekt eller specificering utöver det som tas upp i avgränsningssamrådet.
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3

Planförslag och studerade alternativ

3.1

Förslag till översiktsplan
Översiktsplanen föreslår hur Värmdös mark- och vattenområden ska användas. I
översiktsplanen ingår också vägledning och riktlinjer för beslut om hur den byggda miljön
ska utvecklas och bevaras. Planen är inte juridiskt bindande och går därför inte heller att
överklaga.
Översiktsplanen baseras på en utbyggnadsstrategi som utgår från att Värmdö har
ambitionen att vara en växande kommun, att bebyggelseutveckling ska ske i takt med
utbyggnad av infrastruktur, samt att resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt.
För att skapa förutsättningar för att befolkningen ska växa föreslås bostadsbeståndet
utökas genom detaljplaneläggning i kommunens tätorter och befintlig sammanhängande
bebyggelse, eller genom bygglovsprocesser. I mer perifera områden pågår dessutom en
omvandling av fritidshus till åretruntbostäder. Framför allt för den perifera utvecklingen är
det viktigt att infrastruktur så som vägar, vattenförsörjning och omhändertagande av
avloppsvatten, men även tillgången till kollektivtrafik, utvecklas i samma takt som
bebyggelseutvecklingen.
Översiktsplanen utgörs dels av markanvändningskartor (Figur 1), dels av vägledningar
och riktlinjer för både den föreslagna markanvändningen och allmänna intressen i hela
kommunen. Till grund för detta ligger fyra kommuntäckande utbyggnadsprinciper, som
har sin utgångspunkt i kommunens vision för 2030. Utbyggnadsprinciperna innebär att
man ska bygga centrumnära vid goda kollektivtrafiklägen, stärka kopplingar både mellan
olika kommundelar och service, och mellan grönområden, utveckla ett samhälle i
framkant för både människor och miljö, samt värna den lokala platsidentiteten kopplat till
kommunens kulturhistoria.
Planförslagets markanvändning, riktlinjer och vägledning som är relevanta för
miljöbedömningen presenteras för respektive studerad miljöaspekt i kapitel 5.
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Figur 1. Markanvändning i Värmdö enligt förslaget till översiktsplan.

3.2 Nollalternativ
Nollalternativet i denna MKB innebär att nu gällande översiktsplan 2012–2030 fortsatt är
aktuell samt att nuvarande utvecklingstrender håller i sig. Gällande översiktsplan utgörs
av markanvändningskartor samt rekommendationer för mer detaljerad planering och
påminner om planförslaget. Generellt bedöms de områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling vara mindre i nollalternativet än i planförslaget. I nollalternativet
bedöms dock rekommendationerna vara mer övergripande och mindre konkreta än
riktlinjerna och vägledningen i planförslaget.
Precis som i förslaget till uppdaterad översiktsplan pekar gällande översiktsplan ut att
bebyggelseutveckling i första hand ska ske i Värmdös fem centrumområden och
prioriterade förändringsområden, samt på kärnöarna i skärgården. I gällande plan ges
övergripande rekommendationer om att ny bebyggelse i första hand ska lokaliseras till
befintlig bebyggelse, samtidigt som hänsyn ska tas till allmänna intressen, exempelvis
stora sammanhängande grönområden. Ny bebyggelse också ska anpassas till sin
6(82)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2021-04-14

155

omgivning, samt placeras där skred och översvämning inte förekommer. Förändringsoch fritidshusområden ska inte förtätas genom avstyckning och perifert belägna
fritidshusområden ska behålla sin prägel och boendeform. Avseende utveckling av
samhällsservice säger rekommendationen i gällande plan att bebyggelse ska lokaliseras
där möjlighet att ordna kollektivtrafik, vattenförsörjning och avlopp finns. I nollalternativet
kommer kommunal vatten- och avloppsförsörjning att byggas ut i prioriterade
förändringsområden, men inte i lika stor utsträckning som i förslaget till uppdaterad
översiktsplan, som har fler utpekade prioriterade förändringsområden i kustnära lägen.
De delar av gällande plan som är relevanta för miljöbedömningen beskrivs under
respektive miljöaspekt.
Ett allmänt problem som kan uppstå i nollalternativet är att gällande översiktsplan inte kan
beakta förändrade förutsättningar, så som samhällsutvecklingen i kommunen och miljöns
tillstånd, eller ny lagstiftning och ett förbättrat kunskapsläge. Exempelvis gjordes en ny
prioritering av förändringsområden år 2018 efter en översyn av andelen åretruntboende
och tillgången till vatten. Beslut om markanvändning längre fram i planeringsprocessen
riskerar därmed att baseras på föråldrade eller bristfälliga underlag. Detta kan leda till
komplikationer om gällande översiktsplan inte är förenlig med behoven i kommunen eller
ett nytt kunskapsläge. För miljön kan konsekvenserna bli omfattande av ianspråktagande
av markområden, vars värden eller funktion nyligen has uppdagats, eller om en
markanvändning inte längre är acceptabel sett till dess påverkan sin omgivning.

3.3

Alternativ utformning
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en
identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller
programmets syfte och geografiska räckvidd.
Det uppdaterade förslaget till översiktsplan är på många sätt likt gällande översiktsplan
(nollalternativet, beskrivet i avsnitt 3.2), men har en tydligare ambition att skapa en
beredskap för att möta befolkningsökningen. Det har inte funnits något huvudalternativ till
föreliggande planförslag som skiljt sig från det avsevärt, utan det som studerats har varit
avvägningar som gjorts under processens gång. Detta avsnitt beskriver de överväganden
som gjorts.
En ökad utveckling av bebyggelse på Värmdölander är beroende av en ökad kapacitet på
Grisslingerakan, vägsträckan mellan cirkulationsplatserna i Mölnvik och Ålstäket.
Trafikverket planerar för att bygga om till två körfält i vardera riktningen på
Grisslingerakan samt att bygga en ny bredare gång- och cykelväg längs norra sidan av
väg 222. En utveckling i Hemmesta enligt ovan har inte studerats då förutsättningarna för
den inte finns i nuläget.

7(82)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2021-04-14

156

Under arbetets gång med framtagande av samrådshandling av översiktsplan 2035 har
olika ändringar gjorts. En preliminär konsekvensbedömning av planförslaget gjordes i
december 2020. I samband med denna preliminära bedömning togs även åtgärdsförslag
för att minska miljöpåverkan fram, vartefter ändringar gjordes i planförslaget. Knäckfrågor
under arbetets gång har handlat om bebyggelse inom vattenskyddsområden, prioriterade
förändringsområden och klimatanpassning.
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4

Metod och bedömning
Miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts parallellt med planprocessen för
översiktsplanen. En grupp sakkunniga har genomfört bedömningarna av de
konsekvenser som översiktsplanens planförslag ger upphov till, samt konsekvenserna av
nollalternativet, om översiktsplanen inte antas. Efter en analys av preliminärt underlag av
översiktsplanen i tidigt skede har de miljöaspekter lyfts som bedöms påverkas mest av
planförslaget tillsammans med förslag på åtgärder. Åtgärdsförslagen har setts över i
arbetet med framtagandet av samrådsförslaget.
Arbetsgruppen på Sweco har under ett flertal tillfällen samlats och analyserat för arbetet
aktuella underlag. Konfliktpunkter och prioriteringsmöjligheter mellan markanvändning,
värden och riktlinjer har identifierats i analysen.
Planförslaget bedöms mot nuläge och nollalternativet, som består av den förväntade
utvecklingen utifrån nu gällande översiktsplan 2012-2030. Bedömningarna baseras på
den inverkan planen har på olika aspekter utifrån påverkan, effekt och konsekvens.

4.1

Bedömningsgrunder

4.1.1 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år
1999. Enligt 5 kap miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse
eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.
De miljökvalitetsnormer som är aktuella för bedömning i denna MKB gäller buller,
luftkvalitet och vatten. Slutsatser kring hur översiktsplanen och nollalternativet förhåller
sig till miljökvalitetsnormerna sammanfattas i avsnitt 6.4.
4.1.2 Miljökvalitetsmål
Sedan 1999 finns miljökvalitetsmål antagna av regeringen som beskriver det tillstånd i
den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det svenska miljömålssystemet
innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med preciseringar och ett antal
etappmål. Definitioner och preciseringar av miljökvalitetsmålen finns på
http://www.sverigesmiljomal.se/.
Värmdö kommuns översiktsplan anses beröra samtliga miljömål förutom Skyddande
ozonskikt, Säker strålmiljö och Storslagen fjällmiljö.

4.2

Bedömningsmetod
Planen bedöms utifrån den planerade markanvändningen samt vägledningarna och
riktlinjerna i förslaget till översiktsplan. Eftersom planförslaget avser en översiktsplan är
mycket av innehållet också översiktligt. Detaljeringsgraden i MKB:n följer i stort den i
planförslaget, men kan variera beroende på tillgängligt underlag eller relevans utifrån
miljöpåverkan.
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MKB:n eftersträvar en beskrivning av planförslagets påverkan, effekt och konsekvens för
miljön (Figur 2). Påverkan är förändringen i markanvändning som planförslaget medger
eller skapar förutsättningar för, eller det som följer av planförslagets vägledningar och
riktlinjer. Effekten beror på vem eller vad samt vilka värden som påverkas av förändringen
i markanvändning eller av följderna av planförslagets vägledningar och riktlinjer.
Konsekvensen beskriver vilken betydelse eller innebörd som effekterna har för dem eller
det som påverkas.

Figur 2. Händelsekedja till följd av utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2019).

4.3

Bedömningsskala
För miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen används en femgradig
bedömningsskala. Konsekvensbedömningen utgår från värdet eller känslighet och
bedömd påverkan för respektive miljöaspekt. Där aspekten som beskrivs hanterar risk
görs bedömning av känslighet eller sårbarhet.
Tabell 2. Bedömningsskala för miljökonsekvensbeskrivningen.

Konsekvensbedömning

Poängskala

Stora positiva konsekvenser

+2

Positiva konsekvenser

+1

Obetydliga konsekvenser

0

Negativa konsekvenser

-1

Stora negativa konsekvenser

-2

Med hjälp av bedömningsskalan har potential för positiva konsekvenser och risker för
negativa konsekvenser för miljöaspekterna analyserats. Översiktsplanen reglerar
kommunens markanvändning, men då översiktsplanen dels inte är bindande för
markanvändningen, dels omfattar kommunens viljeinriktning även för andra frågor än
markanvändningen, finns en osäkerhet i hur planen i praktiken faller ut. Det gör att det
finns en osäkerhet i vilka konsekvenser planen i slutänden får.
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5

Miljökonsekvenser
I detta kapitel beskrivs miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen
genomförs och det som kan antas komma att påverkas betydligt av planen. En jämförelse
görs mot nollalternativet.

5.1

Kulturmiljö

5.1.1 Förutsättningar
Kulturmiljö definieras som den miljö som människan har påverkat och präglat genom sina
aktiviteter och verksamheter. Kulturmiljöer omfattar både fysiska och immateriella
egenskaper och kan bestå av allt från ett enskilt objekt till en större region. Kulturmiljön
utgör en del av kulturarvet, som i sin tur avser alla materiella och immateriella uttryck för
mänsklig påverkan och samhällsutveckling (RAÄ, 2020).
De kulturvärden som en kulturmiljö omfattar kan huvudsak kategoriseras som
kulturhistoriska, sociala och estetiska värden (Boverket, 2021).
Planeringen av mark- och vattenområden ska ta hänsyn till kulturvärden för att kunna
förvalta dem och för att förstå hur förändringar och nya inslag i användningen av markoch vattenområden påverkar kulturvärdena. Kulturvärden är tillsammans med bland
annat naturvärden en viktig resurs och av betydelse för övriga allmänna intressen.
Kulturvärdena erbjuder en rad olika ekosystemtjänster och skapar identitet och tillhörighet
(Boverket, 2020b).
I miljöbalken (3 kap. 3 §) föreskrivs att områden med kulturmiljövärden av riksintresse ska
skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på värdena, medan områden med
kulturmiljövärden av allmän betydelse ska skyddas så långt som möjligt.
Kulturmiljöer kan vara utpekade, till exempel som riksintressen, i översiktsplaner eller i
kulturmiljöprogram. Kulturmiljöer kan också vara skyddade, genom
byggnadsminnesförklaringar, reservatsbestämmelser eller bestämmelser i detaljplan.
Fornlämningar och äldre kyrkor har ett direkt lagskydd. Kulturmiljön begränsas dock inte
till endast det som är utpekat och skyddat (Naturvårdsverket, 2020d).
Översiktsplanens effekter och konsekvenser för kulturmiljön beskrivs och bedöms utifrån
hur uttalad och utpekad bebyggelseutveckling och exploatering i planförslaget påverkar
kulturvärden i form av riksintressen, lokala kulturmiljöområden och specifika objekt.
Bedömningen beaktar omfattningen av påverkan och påverkade kulturvärdens
känslighet. Dessutom beskriver och bedömer MKB:n hur planförslaget tar vara på
kulturmiljöerna i kommunen för att främja upplevelsen av dem.
5.1.2 Nuläge
I kommunen finns idag 14 områden som pekas ut som riksintressen för kulturmiljövården.
Områdena omfattar miljöer som representerar kommunens olika kulturhistoriska sidor
som brukssamhälle, fiskenäring, sjöfart, sommarnöje, skärgårdsbyar och herrgårdsmiljöer
(Värmdö kommun, 2021a). Värmdö kommun (2014) har ett program för vården av
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kulturmiljöer som uppdaterades år 2014 där 55 kulturmiljöområden av lokalt intresse som
ger en bred representation av kommunens kulturhistoria pekas ut. Både de lokalt och
nationellt intressanta kulturmiljöerna återfinns i hela kommunen; på fastlandet, i
skärgården och till havs.
Utöver utpekade områden och miljöer av kulturhistoriskt värde så finns en mängd olika
specifika kulturmiljöobjekt utspridda över hela kommunen, så som lämningar,
kulturminnen, byggnadsminnen och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
I en skärgårdskommun som Värmdö är kulturmiljöer i blåstrukturen, det vill säga i
kulturhistoriska värden med anknytning till vatten särskilt viktiga. Kulturmiljövärden i
blåstrukturen kan utgöras av objekt som vrak, byggnader och konstruktioner, exempelvis
fyrar, dammar och kvarnar, men också varvs- och hamnområden med historisk
förankring. Både riksintressena för kulturmiljövården och de lokalt utpekade
kulturmiljöområdena är starkt kopplade till blåstrukturen och skärgården.
Kulturmiljöerna i Värmdö kommun berättar om kommunens historia och hur människor
har bott, levt, livnärt sig och nyttjat kommunens mark- och vattenområden. Områden med
kulturhistoriska värden har idag flera olika funktioner. De bevarar historiska miljöer och
objekt som inte är särskilt vanliga i eller typiska för senare tidsperioder, för kommande
generationer att ta del av. Kulturhistoriska miljöer och lämningar kan även fungera som
besöksmål för att del av specifika delar av historien, eller så kan miljöerna vara attraktiva
att besöka som en kontrast till dagens alltmer urbaniserade samhälle. Kulturmiljöerna av
både nationellt och lokalt intresse tillhandahåller kulturella ekosystemtjänster som bidrar
till att värna kulturarvet och sprida kunskap samt främja både fysisk och mental hälsa och
social interaktion.
5.1.3 Konsekvenser av planförslaget
Förslaget till översiktsplan inkluderar en rad olika riktlinjer för hur mark- och
vattenanvändningen i kommunen ska beakta kulturmiljöer och kulturvärden som allmänna
intressen. Förutom att skydda och bevara kulturmiljövärden pekar planförslaget ut att
kulturmiljön bäst upprätthålls om den får brukas, förutsatt att hänsyn tas till dess specifika
värden.
Planförslaget ger riktlinjer för hur kulturmiljön ska upplevas och nyttjas, hur ny bebyggelse
ska ta hänsyn till sin omgivning, samt hur kulturmiljöer ska beaktas vid markanspråk och
förändring av bebyggelsen. Enligt planförslaget ska kulturmiljöer kunna upplevas och
brukas för att människor ska förstå kommunens kulturhistoria. Ny bebyggelse ska ta
hänsyn till och anpassas efter landskapet, omgivningen och den befintliga bebyggelsen
genom placering, utseende och skala. Utpekade kulturmiljöer ska beaktas vid
exploatering och förändring av bebyggelsen, medan stor restriktivitet ska råda i
anslutning till kommunens kyrkomiljöer.
Gustavsberg, som är kommunens huvudsakliga centrum, pekas ut som ett
utvecklingsområde för bebyggelse i planförslaget. Eftersom centrala Gustavsberg och
området runt Farstaviken utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalken
presenterar kommunen i planförslaget hur bebyggelseutvecklingen ska förhålla sig till
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riksintressets värden. Bland annat föreslås att den nya bebyggelsen ska anpassas till och
förstärka grönstrukturen, landskapet, topografin och landmärken. Området runt kyrkan
föreslås hållas fritt från ny bebyggelse samtidigt som stort fokus läggs på gröna inslag
och stråk, bland annat med gröna släpp och bevarande av ekar.
Planförslaget pekar ut bebyggelseutveckling, exploatering eller ianspråktagande av mark
inom markanvändningstyperna utvecklingsområden (kommunens centrumområden),
kärnöar och verksamhetsområden (se Figur 3). Dessutom kan mark komma att tas i
anspråk inom utredningsområdena samt vid de utpekade lägena för helikopter. Även
inom övrig markanvändning, så som sammanhängande bebyggelse och landsbygd, kan
bebyggelseutveckling med markanspråk komma att ske genom bygglovsprocesser, men
den eventuella påverkan på kulturmiljön som detta orsakar bedöms inte vara en följd av
planförslaget.

Figur 3. Utpekade värdefulla kulturmiljöer samt föreslagen bebyggelseutveckling i Värmdö.

Den föreslagna bebyggelseutvecklingen i Gustavsberg ligger inom kulturmiljöer av både
riksintresse och lokalt intresse, och bedöms komma att påverka kulturmiljöernas värden.
Utvecklingsområdet i Hemmesta tangerar inget kulturmiljöområde, men omfattar bland
annat fornlämningar och kyrkomiljöer. I Brunn överlappar utvecklingsområdet kulturmiljön
i närheten av Ingarö kyrka, som är av både riksintresse och lokalt intresse. Inom
föreslaget bebyggelseområde närmast kyrkan finns dock bebyggelse redan idag och det
antas vara osannolikt att någon ny bebyggelse tillkommer där utvecklingsområdet
överlappar kulturmiljöerna. I både Gustavsberg och Brunn pekas naturområden ut mellan
bebyggelseområden. I Hemmesta pekas naturområden endast ut i utkanten av
utvecklingsområdet. Den föreslagna bebyggelseutvecklingen bedöms ha begränsad
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påverkan på kulturmiljöerna i Hemmesta och Brunn. I Stavsnäs föreslås att den befintliga
småhusbebyggelsen inom ett lokalt kulturmiljöområde norr om Stavsnäsvägen fortsätter.
Söder om vägen medger planförslaget en tätare bebyggelse med bland annat
flerbostadshus, som finns där idag. Bebyggelseutvecklingen i Stavsnäs bedöms ha
begränsad påverkan på kulturmiljön. Den västra spetsen av det föreslagna
utvecklingsområdet på Djurö omfattar miljön runt Djurö kyrka och hamnmiljön runt den
lilla havsviken Fladen. Kulturmiljön runt kyrkan och hamnmiljön är av både riksintresse
och lokalt intresse. Det föreslagna utvecklingsområdet bedöms kunna påverka
kulturmiljöernas värden.
På kommunens kärnöar föreslår planförslaget utveckling av bland annat ny bebyggelse
och service. Svartsö och Sandön, samt delar av Möja och Runmarö, är kulturmiljöer av
både riksintresse och lokalt intresse. Delar av Nämdö är av lokalt intresse. Ny bebyggelse
ska anpassas till platsens karaktär, bebyggelse, kulturmiljö och landskapsbild.
Utvecklingen som föreslås inom kärnöar bedöms kunna påverka kulturmiljöernas värden.
Verksamhetsområden pekas ut för lätt industri i Återvall på Ingarölandet och vid Älvsby
på Värmdölandet. Båda utpekade verksamhetsområdena utgörs delvis av befintliga
verksamheter som delvis ligger inom kulturmiljöer av lokalt intressen. Viss påverkan på
kulturmiljön bedöms kunna uppstå.
Utredningsområden omfattar områden där ny markanvändning föreslås, men där själva
användningen behöver utredas vidare. Påverkan på kulturmiljön bedöms kunna uppstå i
Kil, där ett förhållandevis orört område med hällmarkstallskog som angränsar till både
miljöer av riksintresse och lokalt intresse ska utredas för verksamheter. Intill
Skeviksvägen föreslår planen utredning om dagvattenhantering och friluftsområde, samt
bostäder inom jordbruksmark, vilket bedöms kunna påverka kulturmiljöer, bland annat av
riksintresse och lokalt intresse. Påverkan av friluftsanvändning och dagvattenhantering
bedöms vara mindre än av verksamheter och bostäder.
Samtliga föreslagna placeringar av en bas för ambulanshelikopter ligger inom eller i nära
anslutning till kulturmiljöer av både riksintresse och lokalt intresse. Av planförslaget
framgår inte hur stort markanspråk eller eventuellt kompletterande infrastruktur som en
helikopterbas förutsätter. En helikopterbas bedöms kunna påverka kulturmiljön.
För all bebyggelseutveckling i Värmdö gäller både de allmänna riktlinjerna avseende
hänsyn till kulturmiljön och den specifika vägledningen för respektive markanvändning. I
Gustavsberg gäller dessutom de specifika förhållningssätt som pekas ut för ny
bebyggelse och utveckling. Trots riktlinjer, vägledning och uttalade förhållningssätt
bedöms all typ av förändring medföra risk för att kulturmiljöernas värden och uttryck
påverkas. Påverkan från markanspråk och exploatering kan innebära att specifika
värdebärande objekt försvinner, men även att kulturmiljön runt ett objekt påverkas trots
att objektet bevaras. Ny bebyggelse i en kulturmiljö kan tränga undan dess värden och
försvaga dess uttryck genom att göra dem otydligare och svårare att uppfatta och
uppleva. Den utveckling av markanvändningen som översiktsplanen föreslår och medger
kan ske inom alla typer av kulturmiljöer, allt från riksintressen till områden som inte är
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utpekade som värdefulla kulturmiljöer. Effekterna av utvecklingen beror på vilka objekt
och miljöer som påverkas.
Den uttalade bebyggelseutvecklingen i Gustavsberg (se ) och på Djurö, samt på
kärnöarna, bedöms innebära risk för effekter för kulturmiljön, främst till följd av att höga
värden och uttryck inom riksintressen kan påverkas. Effekterna av den påverkan som kan
uppstå av bebyggelseutvecklingen i Brunn och Hemmesta bedöms däremot vara
begränsade till enskilda objekt, så som fornlämningar och lämningar. Även i Stavsnäs
bedöms effekterna för kulturmiljön vara begränsade. Eftersom markanvändningen för
föreslagna verksamhetsområden innebär relativt små markanspråk som dessutom finns i
direkt anslutning till befintliga verksamheter bedöms effekterna för kulturmiljön vara
begränsade, även om markanspråken ligger inom lokalt värdefulla kulturmiljöområden.
Utveckling inom utredningsområdena, varav ett ligger inom och de övriga två precis intill
kulturmiljöer av både riksintresse och lokalt intresse i Gustavsberg, bedöms innebära
effekter för kulturmiljöernas värden och uttryck. Effekterna beror på den faktiska
utvecklingen och dess omfattning, och bedöms ske både inom utredningsområdena och
utanför dem. Helikopterbasen bedöms innebära både fysiska och upplevelsemässiga
effekter för kulturmiljön, oavsett var den placeras.

Figur 4. Utpekade värdefulla kulturmiljöer samt föreslagen bebyggelseutveckling i Gustavsberg.

Den föreslagna utvecklingen inom flera olika riksintressen i Gustavsberg, på kärnöarna,
samt på Djurö, bedöms innebära risk för negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Konsekvenserna bedöms dock inte vara oundvikliga, främst tack vare de övergripande
riktlinjerna och vägledningarna. För att minimera risken för negativa konsekvenser
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behöver den fortsatta och mer detaljerade planeringen undersöka och beakta de
specifika värden och uttryck som kan påverkas av förändrad markanvändning.
Utveckling och förändrad markanvändning inom utredningsområdena bedöms innebära
risk för negativa konsekvenser. Förändrad markanvändning av framför allt
jordbruksmarkerna skulle innebära att typiska uttryck för Värmdös kulturhistoria, som
dessutom är mycket centralt belägna i Gustavsberg, skulle försvinna. Bebyggelse vid
Skeviksodlingen riskerar att ta över det naturliga grönstråket längs Skeviksvägen med
konsekvensen att jordbrukslandskapets läsbarhet försvagas. Med eventuell
markanvändning för friluftsliv och dagvattenhantering i Mörkdalen bedöms områdets
övergripande karaktär med ett öppet fält i kontrast till omgivande skogsområden kunna
bevaras, vilket mildrar konsekvenserna.
Konsekvenserna av den föreslagna utvecklingen i Brunn, Hemmesta och Stavsnäs
bedöms vara obetydliga för kulturmiljön. Även markanvändningen för
verksamhetsområden bedöms innebära obetydliga konsekvenser för kulturmiljön.
Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Planförslaget bedöms innebära risk för negativa
konsekvenser för kulturmiljön eftersom bestående
förändringar och tillägg föreslås inom kulturhistoriskt
värdefulla områden. Föreslagna riktlinjer och
vägledningar syftar till att styra
bebyggelseutvecklingen inom områden med höga
kulturvärden, men även generellt inom hela
kommunen, för att minimera risken för negativa
konsekvenser. Det bedöms dock inte vara möjligt att
utesluta negativa konsekvenser helt.

Negativa konsekvenser -1

5.1.4 Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet ges begränsade rekommendationer för bebyggelseutvecklingen i
allmänhet, och i centrumområden i synnerhet. Riksintresset i Gustavsberg ska endast
skyddas från påtaglig skada medan utvecklingen i Björkås och Stavsnäs bör ta ”hänsyn
till” respektive beakta kulturmiljön. Utvecklingsområdena är i sig relativt små, vilket
bedöms begränsa påverkan från bebyggelseutveckling. För utveckling i skärgården och
på kärnöarna ges däremot tydligare rekommendationer om kulturmiljöers bevarande,
förvaltande och utvecklande, både avseende områden av riksintresse och övriga miljöer
med kulturvärden. Gällande plan ger allmänna rekommendationer för hur kulturmiljöer
med höga värden ska beaktas i bebyggelseutvecklingen.
Sammantaget bedöms rekommendationerna i nollalternativet vara dels något vaga, dels
begränsade i sin omfattning, vilket riskerar leda till att kulturmiljövärden påverkas negativt
i den fortsatt bebyggelseutvecklingen. Samtidigt är de utpekade områdena där
bebyggelsen ska utvecklas förhållandevis små vilket begränsar effekternas omfattning.
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Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Nollalternativet innebär att bestående förändringar
medges i kulturmiljöer, vilket bedöms leda till risk för
negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Negativa konsekvenser -1

5.1.5 Möjliga åtgärder
Bedömningen att förslaget till översiktsplan innebär risk för negativa konsekvenser för
kulturmiljön bedöms i sig vara oundviklig eftersom översiktsplanen och dess styrmedel
inte är bindande för kommunens utveckling. Därmed bedöms det inte heller vara
nödvändigt att i översiktsplanen eftersträva att alla risker hanteras med specifika
åtgärder. Däremot behöver kommunen i den fortsatta och mer detaljerade planeringen av
markanvändningen fästa särskild uppmärksamhet vid riskerna för negativa konsekvenser
som miljöbedömningen har identifierat. För det fortsatta arbetet föreslås följande åtgärder
och överväganden:
•

Definiera områden i markanvändningskartorna för utvecklingsområdena, inom
vilka kulturmiljövärden ska beaktas. Någon form av utmärkt kulturmiljöreservat
kan övervägas inom utvecklingsområdena och på kärnöarna.

•

Ta fram förhållningssätt till kulturmiljöers specifika värden och uttryck i den
fortsatta planeringen och inför uppförandet av ny bebyggelse i dem.

•

Hitta andra områden för markanvändningen inom föreslagna utredningsområden.
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5.2

Grundvatten

5.2.1 Förutsättningar
Ytvatten som tränger ned i och genom jordlager och berggrund bildar grundvatten och
grundvattenmagasin. Grundvattenmagasin kan nyttjas av oss människor för
vattenförsörjning och utgör en viktig dricksvattenresurs. Grundvattnet påverkar också
miljön och förutsättningarna för växt- och djurliv på land och i ytvattnet. Utsläpp av
miljöfarliga ämnen och hög efterfrågan (uttag) kan förorena grundvattnet och leda till
vattenbrist. Grundvattenmagasin som tillåter tillräckligt stora uttag av grundvatten kan
vara särskilt utpekade som så kallade grundvattenförekomster. Grundvattenförekomster
är skyddade och utgör många gånger dricksvattentäkter eller skyddas med hänsyn till
deras möjlighet till framtida vattenförsörjning. För vattenförekomster finns fastställda
miljökvalitetsnormer som ska uppnås för att säkra Sveriges vattenkvalitet.
5.2.2 Nuläge
Det ledningsbundna dricksvattnet i Värmdö delges via två kommunala vattenverk, på
Ingarö och på Sandhamn som tillsammans täcker hälften av dricksvattenbehovet. Den
andra hälften tillhandahålls genom ett avtal med Stockholm vatten via Nacka, där vattnet
kommer från Mälaren. En vattenreservoar finns i Gustavsberg. I dagsläget har cirka 72 %
av Värmdös befolkning kommunalt vatten. Utöver detta finns det cirka 15 000 enskilda
brunnar i kommunen, och i vissa fall nyttjas gemensamma vattentäkter.

Figur 5 Grundvattenförekomster visas i lila för de två kärnöarna Nämdö och Sandön.
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Dricksvattnet i kommunen kommer från grundvattentäkter som utgör en viktig
naturresurs. Det finns 15 klassade grundvattenförekomster i Värmdö kommun. Av dessa
bedöms alla uppnå god kemisk och god kvantitativ status enligt beslutad
miljökvalitetsnorm. Fyra av dessa, Ingarö, Stavsnäs, Ängsvik och Sandön, omfattas av
vattenskyddsområden. Vattenskyddsområden kan upprättas med stöd av 7 kap.
miljöbalken och har skyddsföreskrifter. Kommunens största grundvattentäkt finns på
Ingarö som också utgör en regional reservvattentäkt och därmed har hög regional
prioritet enligt Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.
Det förekommer vattenbrist inom delar av kommunen redan idag. Några vattentäkter och
flera enskilda brunnar har drabbats av vattenbrist och saltvatteninträngning. Värmdö är
en kommun där en stor yta utgörs av vatten, med kust, skärgård och en hög andel
fritidshus, vilket gör det till ett besöksmål även för sommargäster. Sommartid ökar antalet
boende i kommunen till uppåt 100 000 personer, jämfört med 45 500 invånare. Denna
ökning innebär en större belastning på grundvattenmagasinen under en period då
grundvattenbildningen är låg vilket leder till både vattenbrist och saltvatteninträngning i
grundvattenmagasin. Tillgången på grundvatten är låg i stora delar av kommunen. Det
beror dels på att kommunens mark består till stor del av tunna sedimentlager eller
massiva marina leror, vilket är marktyperna som håller små grundvattenmagasin.
Grönytor och naturgrusavlagringar är en förutsättning för naturens förmåga att fördröja,
rena och infiltrera samt lagra vatten. Mer om naturmiljöer återfinns i avsnitt 5.4 Naturmiljö.
5.2.3 Konsekvenser av planförslaget
Vid målåret för översiktsplanen pekar prognosen på att folkmängden i Värmdö kommun
kommer uppgå till knappt 60 000 invånare i planeringsalternativet 1 och enligt
översiktsplanen ska färre än 40 000 personer vara anslutna till kommunalt VA, dvs cirka
67 % av Värmdös befolkning. En befolkningsökning innebär ett ökat nyttjande av
dricksvattenresurser. Ny bebyggelse koncentreras till kommunens centrumområden,
Gustavsberg, Brunn och Hemmesta med tillgång till befintligt vatten- och avloppsystem.
Förtätning i redan exploaterade områden ger goda förutsättningar för miljömässiga och
effektiva VA-lösningar genom korta ledningssträckor.
En permanentning av fritidshusområden förväntas ske, vilket innebär ett ökat
grundvattenuttag i områden som ännu inte anslutits till det kommunala VA-nätet. Då
vattenmagasinen i Värmdö inte har kapacitet för en större befolkning kan detta bidra till
ökade problem med saltvatteninträngning i lokala grundvattenmagasin och vattenbrist
som följd. Ofta förekommande dricksvattenbrist gör samhället sårbart, då kommunen inte
kan säkerställa vattenkvalitet och mängd.
Översiktsplanen satsar dock på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom
prioriterade förändringsområden (PFO) och befintliga arbetsplatsområden. Ett av
kriterierna för prioritering av hur och i vilken ordning PFO-områden planläggs för
utbyggnad av VA är bland annat vattenbrist. Som en följd av utbyggnaden av VA,
1

Enligt planeringsalternativet i kommunens prognos (Värmdö kommun, 2020c).
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bedöms risken för förorening av dricksvattnet i enskilda brunnar minska. När kommunalt
VA byggs ut kan det leda till förbättrad vattenkvalitet i grundvatten, både för större
grundvattentäkter och lokala magasin som nyttjas som enskilda dricksvattenbrunnar.
Mera perifera områden som inte kommer att kunna anslutas till kommunalt vatten och
avlopp inom planperioden kommer även fortsättningsvis ha enskilda vatten- och
avloppsanläggningar. I dessa områden där större insatser behöver ske är det viktigt att
krav ställs på en hög skyddsnivå för enskilda avlopp. För att uppfylla miljöbalkens krav på
rening har kommunen riktlinjer kring enskilda vattenanläggningar. Tillståndsplikt för nya
grundvattentäkter införs i områden med grundvattenbrist och problem med
saltvatteninträngning. Dricksvattenförsörjning i skärgården i ett förändrat klimat beskrivs i
avsnitt 5.6 Klimatpåverkan.
Planförslaget berör delar av vattenskyddsområdet för Ingarö grundvattentäkt som ligger
inom utvecklingsområdet Brunn och Stavsnäs vattenskyddsområde, se Figur 6. I Brunn
sker förtätning genom flerbostadshus samt underlag för utökad service och
näringslivsutveckling. Planen uttrycker dock en riktlinje kring att ny bebyggelse inte ska
tillkomma inom utpekat vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt med undantag för
pågående detaljplaner, positiva planbesked och beviljade bygglov, vilket begränsar en
negativ påverkan på täkten.

Figur 6. Grundvattenförekomster med tillrinningsområden på delar av fastlandet. Planförslagets
utvecklingsområden (kommunens centrumområden) visas i grått samt utpekade
vattenskyddsområden
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Stavsnäs är ett utvecklingsområde och pekas ut som sekundärt bebyggelseläge i planen
och utgörs idag av både fritidsbostäder och permanent bebodda bostäder. Trafiken
beräknas öka i Stavsnäs och det ska ske en utveckling av ny blandad bebyggelse, främst
mellan sommarhamnen och vinterhamnen. Tillkommande bostäder behöver placeras
med hänsyn till tillgången till grundvatten. Planen reglerar att ingen ny bebyggelse bör
tillkomma i primärt vattenskyddsområde, vilka är mindre områden till ytan sett till
grundvattenförekomstens storlek och tillrinningsområdet för vattenförekomsten. I
sekundärt vattenskyddsområde kan en- och tvåbostadshus prövas restriktivt. Samtidigt
lägger planen fokus på hanteringen av dagvattenfrågor och att minska påverkan genom
att andelen hårdgjord yta minimeras, vilket begränsar en negativ påverkan på
grundvattenförekomsten.
Det saknas en tydlighet i översiktsplanen för hur dricksvattenförsörjningen förväntas lösas
till målåret. För att säkerställa att dricksvatten kan levereras behöver de uttalade
alternativen för dricksvattenförsörjningen studeras och kvantifieras för att få robusthet i
systemet. Det finns risk för negativa konsekvenser lokalt för människor och miljö, dock är
storleken på risken inte kvantifierbar i detta skede.
Genom tillståndsplikt för enskilda vattentäkter i vissa utpekade områden med stor risk för
vattenbrist signalerar kommunen försiktighet. Hur dricksvattentillgången ska säkras
områdesvis utanför PFO-områden framgår inte. Planen pekar inte ut framtida
vattenskyddsområden. Dock är det positivt att mark reserveras för en vattenreservoar i
Hemmesta.
Grundvatten skyddas delvis genom att kommunen reglerar nybyggnation inom
vattenskyddsområden. Planens riktlinjer kring hänsyn och skydd av grundvatten innebär
dock en målkonflikt inom utvecklingsområden inom vattenskyddsområden. Hur
prioriteringar och nybyggnation görs kommer att påverka grundvattenförekomsterna i
olika grad.
Planförslaget medför en ökad exploatering inom tillrinningsområden till grundvattentäkter.
Grönytor vilka är viktiga för rening av dagvatten och infiltration kommer sannolikt att
minska i utvecklingsområden. Negativa effekter som minskad grundvattenbildning och
ökad risk för förorening kan motverkas genom att riktlinjerna i planen följs och att
detaljerade utredningar görs för hantering av vatten i kommande planläggning.

21(82)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2021-04-14

170

Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Miljösituationen i planförslaget innebär en
situation som liknar nuläget trots negativ
påverkan genom en ökad befolkningsmängd
(belastning på grundvatten) och förändringar
kopplat till ett förändrat klimat
(grundvattenkvalitet). Planförslaget som helhet
medför stora positiva effekter genom ökat skydd
av grundvattenresurser, minskad
föroreningsbelastning och ökad
dricksvattenförsörjning via utbyggt VA-system.
Lokalt kan negativa konsekvenser uppstå för
människor och miljö genom negativ påverkan på
lokala grundvattenmagasin.

Obetydliga konsekvenser (0)
med risk för negativa
konsekvenser (-1)

5.2.4 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär en minskad föroreningsbelastning som annars kan påverka
grundvatten negativt genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Förslaget
innebär en ökning av kommunal dricksvattenförsörjning som minskar belastningen på
lokala grundvattentäkter som nyttjas. Dessa positiva effekter av nollalternativet är mindre
i förhållande till planförslaget eftersom färre PFO-områden planläggs. Nollalternativet
innebär att ny bebyggelse tillåts inom tillrinningsområde samt inom både primärt och
sekundärt vattenskyddsområde för den regionalt viktiga dricksvattentäkten i Brunn, men
även inom primärt vattenskyddsområde för Stavsnäs, vilket medför risk för negativa
konsekvenser på vattenkvalitet och mängd. Inom Brunn planeras det även för
verksamheter. Lokalt kan negativa konsekvenser uppstå för människor och miljö genom
negativ påverkan på lokala grundvattenmagasin.
Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära risk för
negativa konsekvenser avseende grundvatten.

Negativa konsekvenser (-1)

5.2.5 Möjliga åtgärder
•

Aktivt arbeta med prioriteringar kopplat till utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp, där förutsättningar kan förändras kopplat till vattenkvalitet och mängd.

•

Planering av framtida vattenskyddsområden för utpekande.

•

Upprätta vattenförsörjningsplaner.

•

Upprätta en sårbarhetsanalys kopplat till dricksvattenförsörjning (inkluderat ett
framtida klimat).
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5.3

Ytvatten

5.3.1 Förutsättningar
Ytvatten är det vatten som finns i våra hav, sjöar, vattendrag och våtmarker ovan
markytan. Vår miljö, samhället och vår egen hälsa är beroende av friskt vatten i lagom
mängd. Ytvattnets mängd och kvalitet påverkas av en rad faktorer, bland annat av
omgivande natur och mark, nederbörd, avdunstning, avrinning och mänsklig aktivitet.
Vissa ytvatten har delats in i enheter som kallas vattenförekomster för att kunna beskriva
tillståndet i vattnet och bedöma vilka mål som ska gälla för dem. Enligt EU:s vattendirektiv
och svensk lagstiftning ska alla vattenförekomster uppnå minst god ekologisk och kemiskt
status. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer
ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.
5.3.2 Nuläge
85 % av Värmdö kommuns yta utgörs av vatten. Av kommunens ytvattenförekomster är
två utsjövatten, tre är sjöar och en är ett vattendrag vilket kan ses i Figur 7. Resterande
44 är kustvattenförekomster. Idag uppnår ingen av kommunens totalt 50
ytvattenförekomster god kemisk status och endast sex procent uppnår god ekologisk
status. Detta beror på mänsklig påverkan, både pågående och historisk. Orsaker är
övergödning förorsakat av enskilda avlopp, jordbruk och orenat dagvatten. Hur stor andel
av alla enskilda avlopp i kommunen som är godkända är inte känt. Inventering av
enskilda avlopp har pågått sedan 90-talet och idag är cirka 90 % av avloppen
inventerade. Cirka 8000 avlopp behöver åtgärdas fram till år 2022 (Värmdö kommun,
2020b). Orsaker är även negativ påverkan förorsakat av fysiska förändringar (bryggor,
muddring) samt föroreningsbelastning från olika industrier, verksamheter, båtliv eller
sjöfart. Inom kommunen finns 35 småbåtshamnar listade, vilka generellt bedöms utgöra
stor risk för förekomst av förorenade områden. Kända förorenade områden pekas ut i
Figur 8.
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Figur 7. Översikt av kommunens ytvattenförekomster för sjöar, vattendrag och övrigt vatten med
avrinningsområden samt förorenade områden. Kustvattenförekomster markeras inte i kartan.

Förutom ovan klassade ytvattenförekomster är majoriteten av sjöarna i kommunen
oklassade. Bland dessa sjöar finns några som är relativt opåverkade med höga
naturvärden. Sjöarna i Värmdö är i de flesta fall små och grunda och känsliga för yttre
påverkan. Det finns 121 sjöar i kommunen. På Ingarö finns små näringsfattiga och
försurningskänsliga skogssjöar, på Värmdölandet finns näringsrika slättsjöar, på Djurö
ligger sjöarna lågt och är påverkade av det gamla havsvattnet och på Runmarö är sjöarna
kalkrika. Våtmarker besitter generellt funktioner som minskar mängden föroreningar i
vattnet, ger jämnare vattentillgång och minskar risken för både översvämning och torka
nedströms. Dessutom är de värdefulla biotoper för växter och djur. På Värmdö finns
några regionalt värdefulla våtmarker, till exempel Långviksträsk som är klassat Natura
2000, Silverträsk och Knuts hav. I kommunen finns internationellt utpekade
våtmarksområden med höga naturvärden (RAMSAR, The Ramsar Convention of
Wetlands), exempelvis vid Stora Nassa.
Inga av kommunens ytvatten används som råvatten för dricksvattenberedning i
kommunal regi. Dock finns uppgifter om ett mindre antal fastigheter som nyttjar vatten
från sjöarna Stor- och Lillträsk på Svartsö.
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Figur 8. Kommunens utvecklingsområden (centrumområden) och prioriterade förändringsområden
från markanvändningen tillsammans med ytvattenförekomster för sjöar, vattendrag och övrigt
vatten. Våtmarker och förorenade områden visas. Avrinningsområden till vattenförekomst visas.
Kustvattenförekomster är inte markerade.

5.3.3 Konsekvenser av planförslaget
Det är positivt för vattenkvalitén att den förtätning kopplat till befolkningsökning som
förväntas ske, fokuseras till redan exploaterade områden med befintliga VA-system.
Den utbyggnad av kommunens VA-system som följer av planen, och som innebär att de
fritidshusområden som är eller kommer bli permanentboenden ansluts till kommunalt VA,
leder sannolikt till kraftigt minskade utsläpp av gödande ämnen, se Figur 7 och Figur 8.
VA-systemet byggs ut i PFO, dock inte i tillräcklig takt för att täcka det växande behovet,
vilket kan innebära att undermåliga avlopp fortsätter att förorena ytvatten. Detta innebär
en osäkerhet med risk för negativ påverkan eftersom andelen enskilda avlopp i
kommunen som är godkända inte är känt. I områden där större insatser måste ske är det
viktigt att krav ställs på en hög skyddsnivå för enskilda avlopp.
Planförslaget som helhet medför en ökad exploatering inom avrinningsområden till
ytvattenförekomster. Den utbyggnad som sker till följd av planen påverkar ytvatten genom
utsläpp av föroreningar och snabbare flöden av dagvatten till vattendrag och recipienter.
Detta sker till följd av exploatering där naturmark hårdgörs. Detta ställer krav på
dagvattenlösningar specifikt där bebyggelseutveckling sker nära recipient, som i
centrumområden som Gustavsberg, men även i PFO-områden vilket kan ses i Figur 8.
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För att motverka både föroreningsbelastning och ökade flöden till recipienter intill
utbyggnadsområden krävs åtgärder på en annan plats som totalt sett minskar
belastningen till samma recipient. Grönytor vilka är viktiga för rening av dagvatten
kommer att minska i utbyggnadsområden. Genom att förtäta i befintliga
bebyggelseområden kan andra områden bevaras för att till exempel behålla större
sammanhängande grönområden. Negativa effekter som ökad föroreningsbelastning och
ökade flöden kommer att uppstå och kan till viss del motverkas genom att större insatser
görs inom dagvattenhantering i den bebyggda miljön. Översiktsplanen innehåller ett antal
ställningstaganden och riktlinjer kopplat till hantering av dagvatten som visar en
angelägenhet att genomföra förbättrande åtgärder. Dagvattendammar, våtmarker,
växtbäddar och att nyttja lågpunkter i terrängen till fördröjning och rening av dagvattnet
ses som viktiga insatser för att nå god vattenstatus. Lokal dagvattenhantering anordnas
på kvartersmark och allmän plats vid utveckling av befintliga och nya miljöer vilket kan
fördröja flöden och begränsa föroreningar i dagvattnet. Mörkdalen, uppströms
Gustavsbergs centrum, utreds som en yta för dagvattenhantering och rekreation.
Även om översiktsplanen innehåller ställningstaganden och riktlinjer kopplat till hantering
av dagvatten som kan innebära positiva konsekvenser för kommunens ytvatten är
behovet av förbättrande lösningar stor. För att nå upp till dessa kräver genomförandet av
planförslaget omfattande insatser innan målåret. Det kan uppstå brist på ytor för
dagvattenhantering i den tätbebyggda miljön eller att mark prioriteras för andra ändamål i
kommande detaljplanering vilket kan innebära risk för negativ påverkan och försämrad
möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormer. Lokala åtgärdsprogram tas fram för respektive
recipient. Om åtgärder genomförs enligt de lokala åtgärdsprogram som tas fram kan en
negativ påverkan begränsas. Detta kommer kräva stora insatser. Ytterligare en mildrande
åtgärd är att planen behandlar reglering av avverkning i kantzonen av vattendrag, sjöar,
kustvatten eller våtmarker där det är möjligt. Våtmarker bevaras enligt planen vilket ger
fortsatt goda förutsättningar för att behålla de ekosystemtjänster de bidrar med. Planen
pekar även på att minska båtlivets påverkan på ytvatten genom utveckling av
anläggningar för avfall/latrin och båtbottentvätt.
I de fall det sker marksaneringar till följd av att ny bebyggelse planeras på tidigare
verksamhetsområden, är det positivt för påverkan på ytvatten.
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Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Genom utbyggnad av VA-systemet som följer av
planen bedöms möjligheterna att förbättra den
kemiska och ekologiska statusen i kommunens
sjöar och vattendrag öka. Negativa effekter av
bebyggelseutveckling som ökad
föroreningsbelastning och ökade flöden kan
uppstå i områden nära recipient där naturmark
hårdgörs. Detta kan motverkas genom att
riktlinjerna i planen följs och att detaljerade
utredningar görs och mark avsätts för hantering
av vatten i kommande planläggning och att
åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för
recipienter genomförs. Om riktlinjer inte följs
enligt planförslaget och åtgärder inte genomförs
i tillräcklig omfattning, finns risk för att
miljökvalitetsnormerna för ytvatten inte uppnås.
Detta innebär en osäkerhet i genomförandet av
planen och en risk för negativa konsekvenser för
ytvatten.

Positiva konsekvenser (+1)

Sammantaget innebär förslaget en förstärkning
av möjligheterna att med planförslaget uppnå
god vattenstatus.
Hav- och kustvatten
Detta avsnitt är en del av ytvattenavsnittet och ingår i de sammanfattande
bedömningarna men belyser specifikt de ytvatten som hör till hav- och kustvatten inom
Värmdö kommun.
Värmdö är en skärgårdskommun i brackvatten som ligger nedströms Mälarens
avrinningsområde. Detta landskap kännetecknas av tusentals öar, kobbar och skär,
grunda vågskyddade vikar, trånga sund och öppna fjärdar. Detta gör kommunen populär
både som bostadsort och som besöksmål men är också känslig och sårbar i fråga om
människors nyttjande av den. Den inre skärgården präglas av större sammanhängande
skogar, tätorter, villa- och fritidshusområden, öppna jordbruksmarker, sjöar, vågskyddade
havsvikar och trånga sund med begränsat vattenutbyte med havsområden längre ut.
Värmdö kommun har 44 kustvattenförekomster.
För att säkerställa en god vattenstatus finns fastlagda miljökvalitetsnormer för
kustvattenförekomster. Enligt miljökvalitetsnormerna får inte kvaliteten på vattnet
påverkas negativt. För att uppnå EU:s mål god vattenstatus till år 2027, måste
vattenkvaliteten i stora delar av Värmdös kustvattenområde förbättras.
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Eftersom vattnet är gränsöverskridande behövs insatser både regionalt, nationellt och på
internationell nivå för att minska de utsläpp och negativa effekter av aktiviteter som bidrar
ett sämre miljötillstånd.
Inom kommunen kan genomförandet av ny översiktsplan påverka miljötillståndet i
kustvattnet. Den utbyggnad av kommunens VA-system som följer av planen begränsar
effekter av övergödning, och om föreslagen dagvattenhantering genomförs, uppstår
positiva effekter i form av minskade utsläpp av förorenande ämnen. Även hantering av
marint skräp kan påverka miljötillståndet i vattnet i positiv riktning. Andra orsaker till
försämring av vattenstatus i kustvattnet är byggandet i kustnära lägen vilket regleras
genom ett generellt skydd (strandskydd). Det skyddade området är normalt 100 meter
från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Strandskyddsreglerna finns i 7 kap.
miljöbalken och gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Värmdö
kommun ingår i området med högexploaterad kust och kan inte med stöd i översiktsplan
medge lättnader från strandskyddet längs kuststränder. Inom kommande detaljplanering
är det möjligt att upphäva strandskyddet helt eller delvis om det finns ett särskilt skäl och
om strandskyddets syften beaktas i planeringen. Ställningstaganden kring strandskyddet
kan ha betydelse för vattenmiljön, då stora ytor i kommunen består av strandområden.
Planförslaget medger ny bebyggelse längs kusten men verksamheter och trafiksatsningar
i skärgården koncentreras till utpekade kärnöar och i anslutning till befintliga byar och
samhällen. På kärnöarna undviks ny bebyggelse i områden med begränsad eller
otillräcklig tillgång till grundvatten, vilket innebär att påverkan på ytvattenförekomster är lik
nuläget. Den bebyggelseutveckling som sker på kärnöarna innebär ökat antal enskilda
avlopp vilket kan innebära risk för negativ påverkan genom föroreningsbelastning till
kustvattenförekomsterna och sjöar. Planförslagets restriktivitet för ny bebyggelse på
oexploaterade öar och i anslutning till områden med särskilt känsliga marina miljöer;
ytterskärgårdens marina miljö, grunda vikar och flader, blåstångsbälten samt trösklade
vikar innebär att dessa miljöer kan bevaras även i framtiden.
Kopplat till marint skräp finns tre återvinningscentraler i skärgården; på Möja, Runmarö
och på Svartsö. Under sommartid finns även en flytande återvinningscentral,
Grovsopfärjan. En bedömning om eventuellt ökat behov av sophantering i skärgården
behöver ske.
Fem fredningsområden för fisk finns, där känsliga livsmiljöer för fisk bevaras. Nya
områden pekas dock inte ut i planen. Kommunen anser att trålgränsen bör flyttas ut 12
nautiska mil utanför baslinjen, vilket skulle kunna gynna vattenlevande djur och växter
och fiskebeståndet.
Planen har ett tydligt ställningstagande och ser behovet av ökad regional samverkan
kring vattenfrågor i kommunen för att kunna nå miljökvalitetsnormer för vatten och
upprätthålla ett fungerande ekosystem för Östersjön.
Den utbyggnad av kommunens VA-system som följer av planen begränsar effekter av
övergödning, och föreslagen dagvattenhantering ger positiva effekter i form av minskade
utsläpp av förorenande ämnen. Även hantering av marint skräp kan påverka
28(82)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2021-04-14

177

miljötillståndet i vattnet i positiv riktning. Andra orsaker till försämring av vattenstatus i
kustvattnet är byggandet i kustnära lägen vilket regleras genom ett generellt skydd
(strandskydd) men även indirekt genom riksintresseområdet för det rörliga friluftslivet som
innebär vissa begränsningar och villkor för exploatering på fyra av kommunens kärnöar.
Sammantaget innebär planen en förstärkning av möjligheterna att uppnå god
vattenstatus för kustvattenförekomsterna.
5.3.4 Konsekvenser av nollalternativet
Färre kustnära PFO-områden pekas ut i nollalternativet än planförslaget vilket innebär
mer utsläpp av näringsämnen i dessa områden och att en större
övergödningsproblematik är att vänta i kustvatten i nollalternativet. Antalet nya bostäder
som planeras i nollalternativet inom centrumområden täcker inte behovet jämfört med
förväntad befolkningsökning. Detta kan innebära att permanentning av nuvarande
fritidsområden sker i större utsträckning än planförslaget, vilket kan öka
föroreningsbelastningen från enskilda avloppslösningar till ytvatten. I nollalternativet
saknas tydliga ställningstaganden kopplat till dagvattenhantering inom centrumområden
och områden med planerad bebyggelse. Dock pekas betydligt färre områden på
naturmark ut för bostadsbebyggelse än planförslaget vilket innebär en mindre belastning
på närliggande recipienter än planförslaget. Nollalternativet beskriver förändringsområden
som perifert belägna områden, som inte kommer att få kommunalt vatten och avlopp som
lämpar sig bäst för fritidsboende. De bör inte förtätas genom avstyckningar eller få ökade
byggrätter. I prioriterade förändringsområden är kommunens målsättning att utbyggnad
av kommunalt vatten och avlopp ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges
efter detaljplaneläggning. Detta skiljer sig åt från planförslaget som medger översyn av
byggrätter inom PFO-områden.
Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Nollalternativet medför en utbyggnad av VAsystemet som minskar föroreningsbelastningen
från enskilda avlopp. Dock sker utbyggnad inte i
tillräcklig omfattning för att kompensera för den
förväntade befolkningsökningen vilket medför att
miljösituationen vid målåret i nollalternativet
bedöms vara likt nuläget.

Obetydliga konsekvenser (0)

Nollalternativet innebär ett behov av att lokala
åtgärdsprogram för recipienter genomförs. Om
åtgärder inte genomförs i tillräcklig omfattning,
finns risk för att miljökvalitetsnormerna för
ytvatten inte uppnås.
Nollalternativet innebär sammantaget obetydliga
konsekvenser (0) avseende ytvatten jämfört
med nuläget.
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5.3.5 Möjliga åtgärder
•

Avsätta mark för hållbar dagvattenhantering, särskilt inom utvecklingsområden för
bebyggelse och i kustnära lägen.

•

Upprätta lokala åtgärdsprogram för ytvattenrecipienter och prioritera genomförandet
av dem högt.

•

Återskapa våtmarker.

•

Planering för att sanera eller på annat sätt begränsa miljöutsläppen från förorenade
områden.
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5.4

Naturmiljö

5.4.1 Förutsättningar
Analysen av naturmiljön i Värmdö samt planförslagets påverkan på den görs med
utgångspunkt i grön infrastruktur. Grön infrastruktur består av nätverk av ekologiskt
funktionella naturmiljöer, som i sin tur kan utgöras av växters och djurs livsmiljöer,
strukturer och anlagda element (Naturvårdsverket, 2020c). En väl fungerande grön
infrastruktur innehåller en variation av ekologiska strukturer inom stora sammanhängande
grönområden som har varit sammankopplade under lång tid (WSP, 2019). Ovanstående
kvaliteter innebär att den gröna infrastrukturen har förutsättningar för att arter kan sprida
sig inom det ekologiska nätverket samt för att utgöra livsmiljö för en mångfald av arter.
Utöver goda förutsättningar för förekomst av arter möjliggör en väl fungerande grön
infrastruktur en rad ekosystemtjänster, exempelvis biologisk mångfald, rening och
försörjning av vatten, rekreation, kulturarv och skydd mot extremväder. Den gröna
infrastrukturen är därmed inte bara en viktig del av naturmiljön, utan en förutsättning för
det framtida samhället.
De ekosystemtjänster som naturmiljön i Värmdö erbjuder, samt vilka konsekvenser
planförslaget innebär för dem, beskrivs i avsnitt 6.2.
5.4.2 Nuläge
Delar av grönområdena i Värmdö ingår i Nacka-Värmdö-kilen som är en av de gröna
kilarna i Stockholmsregionens gröna infrastruktur (se Figur 9). Den regionala gröna
infrastrukturen möjliggör spridning av arter i bebyggda områden. En kil utgörs av gröna
värdekärnor samt av gröna samband, det vill säga gröna sammankopplingar. Ett flertal
gröna samband pekas ut som svaga till följd av olika barriäreffekter som exempelvis
bebyggelse eller vägar. För den regionala grönstrukturens funktionalitet är det viktigt att
dessa svaga samband inte ytterligare försvagas, tvärtom behöver de stärkas, inte minst
för att trygga eller till och med utveckla deras ekosystemtjänster.
Nacka-Värmdö-kilen sammankopplar Nackas grönområden med Värmdös via
Ormingelandet, runt omkring Gustavsberg. Den utpekade regionala grönstrukturens
huvudgren sträcker sig söderut över Farstalandet till Ingarö och vidare mot sydost till de
första skärgårdsöarna. På Värmdölandet finns regionalt betydelsefull grön infrastruktur
som är isolerad från närliggande regional grönstruktur. Både sambandet mellan
Värmdölandets och Farstalandets grönområden vid Grisslinge, och sambanden inom
Orminge-Farsta-Ingarö-grenen pekas ut som svaga och behöver därmed förstärkas. På
Farstalandet utgör både bebyggelsen i Gustavsberg och väg 222 barriärer för de
ekologiska sambanden. Även i Nacka pekas svaga samband ut, vilket är av betydelse för
Värmdös grönstruktur eftersom det enda utpekade sambandet till övriga gröna kilar går
över Ormingelandet och genom Nacka.
I Värmdö finns omfattande grönområden även utanför Nacka-Värmdö-kilen och den
utpekade regionala grönstrukturen. Kommunens olika grönområden är i huvudsak
sammankopplade. Livsmiljöer kopplade till barrskog dominerar medan livsmiljöer i
31(82)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2021-04-14

180

lövskog förekommer i små områden med relativt långa avstånd sinsemellan. Större delen
av kommunen, inklusive skärgården, täcks av spridningskorridorer kopplade till barrskog,
medan lövskogens spridningskorridorer främst förekommer på norra Ingarölandet,
Farstalandet och Ormingelandet, samt vidare västerut mot Nacka.

Figur 9. Regional grön infrastruktur i Nacka-Värmdö-kilen.

Utöver de skogliga livsmiljöerna pekar kommunen ut särskilda skogliga naturvärden,
sumpskog, våtmarker, utpekade nyckelbiotoper och ekologiskt särskilt känsliga områden
(ESKO) som mark- och vattenanvändningen ska ta hänsyn till i kommunen. Det finns
knappt 50 naturreservat i Värmdö, de flesta i skärgården och endast ett fåtal inom den
regionala grönstrukturen, samt ett antal övriga områden med formellt skydd, så som
biotopskydd, djurskyddsområden och fredningsområden för fisk. Värdefulla naturmiljöer
finns både i stora, vidsträckta grönområden och i bebyggelsen. Alla nämnda områden
utgör delar av grönstrukturen, ibland även av blåstrukturen, och ingår därmed i Värmdös
gröna infrastruktur och bidrar med olika typer av viktiga kvaliteter och egenskaper.
I Värmdö kommun finns tre naturvårdsområden av riksintresse. På södra delen av Ingarö
finns området Långviksträsk, vars värden utgörs av oexploaterat skogslandskap med
hällmarkstallskog av urskogskaraktär samt stora, hydrologiskt intakta myrar som tillhör de
största sammanhängande orörda myrarna i länet. Området är i sin helhet en värdefull
skogs-myrmosaik. Området av riksintresse utgör en värdekärna i den regionala
grönstrukturen. Den norra delen av skärgården omfattas av riksintresset Stockholms
skärgård, mellersta delen. Det mosaikartade sprickdalslandskapet består av ett stort antal
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naturtyper och ett rikt växt- och djurliv, bland annat med viktiga häckningsplatser och
produktionsområden för fisk, smådjur och alger. Den yttre delen av skärgården ingår i
riksintresset Stockholms skärgård (yttre delen) som utgörs av flera olika delområden från
Landsort utanför Nynäshamn i söder, till Arholma utanför Norrtälje i norr. Naturvärdena
består av sparsam men intressant växtlighet, ett rikt fågelliv samt värdefulla
brackvattenmiljöer, stor variation av artförekomst och artsammansättning, samtidigt som
området utgör ett viktigt referensområde tack vare dess orördhet och vidsträckta areal
(Naturvårdsverket, 2021b).
5.4.3 Konsekvenser av planförslaget
I förslaget till översiktsplan ges riktlinjer som tydligt syftar till att bevara och förstärka den
gröna infrastrukturen i kommunen. Varken Nacka-Värmdö-kilen eller större
sammanhängande grönområden bör exploateras samtidigt som svaga gröna samband
bör skyddas och förstärkas. Inget intrång bör ske i Nacka-Värmdö-kilens värdeområden
och särskild hänsyn ska tas till både regionala spridningskorridorer och värdefulla ek- och
tallmiljöer som är regionala ansvarsmiljöer. På en mer lokal nivå inkluderar planförslaget
riktlinjer om att undvika skada på specifika naturvärden, särskilt områden som bedöms
hysa höga naturvärden. Planförslaget säger också att nya reservat och skyddsområden
ska skapas, samt att arters gynnsamma bevarandestatus och rödlistade arter ska
beaktas vid planläggning och lovgivning.
Den föreslagna framtida markanvändningen i Värmdö innebär i stora drag att dagens
markanvändning fortsätter. Planen föreslår ändå en viss bebyggelseutveckling som
medger att naturområden kan tas i anspråk, främst i de förhållandevis centralt belägna
Gustavsberg, Brunn och Hemmesta, men även i Stavsnäs och på Djurö i
innerskärgården. Planförslaget pekar även ut områden för handel- och industriändmål,
områden som ska utredas vidare för eventuell exploatering, samt möjliga lokaliseringar
för en helikopterbas, vilka alla kan ta naturområden i anspråk. Planförslaget föreslår även
viss tillkommande bebyggelse på kärnöarna, om än i begränsad omfattning. Inom de
prioriterade förändringsområden antas att ny bebyggelse kommer att tillkomma. Inom
övriga markanvändningstyper medger planförslaget att nya byggnader tillkommer men
det är inte en uttalad riktlinje. All ny bebyggelse föreslås tillkomma i anslutning till befintlig
bebyggelse. I markanvändningskartan föreslås elva nya naturreservat.
Den bebyggelseutveckling som planförslaget föreslår och medger antas i första hand ta
naturmark i anspråk, samtidigt som naturvärden ska beaktas. Endast i enstaka fall antas
ny bebyggelse bli aktuell på redan ianspråktagen mark. Den föreslagna utvecklingen i
Gustavsberg ligger till största delen utanför den regionala grönstrukturens utpekade
gränser men utvecklingsområdet gör ändå anspråk på grönområden med både skyddade
och höga naturvärden, och som med största sannolikhet även fungerar som
spridningskorridorer. Detsamma gäller för utredningsområdet och den potentiella
helikopterbasen i Kil. Runt Gustavsberg föreslås flera nya naturreservat som alla ligger
inom den regionala grönstrukturens utpekade gränser. Bland annat föreslås den tillsynes
starkaste kopplingen inom det svaga sambandet över Farstalandet, mellan Mölnviks
handelsplats och Ösbyskolan, bli naturreservat (Holmvikskogen) och ansluta till det
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befintliga naturreservatet vid Ösbyträsk. Avgränsningen för utvecklingsområdet
(centrumområdet) i Brunn går in i grönområden i en remsa sydväst om befintlig
bebyggelse. Enligt studerat kartmaterial går även avgränsningen in i det utpekade
regionala grönstrukturen. Den del av utvecklingsområdet som går in i den regionala
grönstrukturen utgörs av natur- och rekreationsområden samt ett utredningsområde för
pågående detaljplanearbete. Sydväst om utvecklingsområdet föreslås ett nytt
naturreservat inom den regionala grönstrukturen. Precis söder om det föreslagna
naturreservatet går ett bälte av prioriterade förändringsområden tvärs över ett redan
svagt ekologiskt samband. Den regionala grönstrukturen på Värmdölandet tas inte i
anspråk av utvecklings- eller utredningsområdena i Hemmesta. Två nya naturreservat
föreslås inom grönstrukturen på Värmdölandet, som dock inte innebär någon förstärkning
av det svaga sambandet över Grisslinge, där största delen av marken redan är
exploaterad. I övrigt bedöms den föreslagna markanvändningen inte påverka den
regionala grönstrukturen i någon betydande omfattning. Ingen av de gröna värdekärnorna
i den regionala grönstrukturen påverkas av någon planerad utveckling med betydande
exploatering eller ianspråktagande av grönområden som följd. Utvecklingsområdet i
Stavsnäs ligger till största delen utanför skogliga spridningskorridorer medan
utvecklingsområdet i Björknås täcker hela den smala landmassans bredd vid tätorten.
Utöver föreslagna naturreservat på fastlandet föreslås naturreservat både på och söder
om Malmaön, söder om Fågelbrolandet, på Nämdö, på Sandön samt i ytterskärgården
runt ön Horssten.
Endast en liten del av de områden som i planförslaget uttryckligen pekas ut för utveckling,
med ianspråktagande av grönområden som sannolik följd, ligger inom den utpekade
regionala grönstrukturens gränser. Å andra sidan fungerar även övriga gröna kopplingar
som spridningsvägar som kan försämras om grönområden tas i anspråk. På Farstalandet
och Ormingelandet bidrar de föreslagna naturreservaten till att skapa förutsättningar för
att de ekologiska sambanden kan bevaras och stärkas. På Ingarölandet kan utpekade
prioriterade förändringsområden komma att försvaga ett redan svagt ekologiskt samband,
beroende på i vilken utsträckning den befintliga bebyggelsen kompletteras med ny
bebyggelse med följden att grönområden tas i anspråk. Om sambandet ytterligare
försvagas finns det risk för att den gröna kopplingen försvinner och att en stor grön
värdekärna, inklusive naturvårdsområdet av riksintresse samt naturreservatet
Långviksträsk, skärs av från den regionala grönstrukturen. Den regionala grönstrukturen
på Ingarö samt de gröna sambanden på de smala delarna av Djurö bedöms ha låg
motståndskraft mot bebyggelseutveckling och ianspråktagande av grönområden.
Då naturområden tas i anspråk antas att alla naturvärden som områdena hyser
försvinner. Även ett område där någon förändring i markanvändningen inte sker kan
påverkas om intilliggande områden tas i anspråk och därmed försämrar förutsättningarna
för de naturvärden som är tänkta att bevaras. Eftersom den exakta markanvändningen
inte regleras i översiktsplanen beskrivs planförslagets potentiella effekter på naturmiljön
på en övergripande nivå.
All mark inom exempelvis ett utvecklingsområde antas kunna tas i anspråk samtidigt som
negativa effekter för specifika naturvärden inte är oundvikliga, beroende på hur områdena
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planeras framöver. Inom de utpekade utvecklingsområdena finns biotioskyddsområden,
nyckelbiotoper, livsmiljöer för skyddade och rödlistade arter, samt områden med höga
naturvärden. Bland utvecklingsområdena finns de högsta och mest omfattande
naturvärdena i Gustavsberg, där de värdefulla områdena dessutom omfattar skyddsvärda
trädmiljöer och ekar. Motsvarande naturvärden som finns inom utvecklingsområdena
finns även i övriga delar av kommunen. I närheten av utvecklingsområdena i
Gustavsberg, Brunn och Hemmesta finns dock en förhållandevis stor andel av
kommunens livsmiljöer och spridningsnätverk, och dessutom riskområden, för groddjur.
Samtliga värden som inte är skyddade riskerar att påverkas negativt inom
utvecklingsområdena, eller rent av försvinna. Riktlinjerna säger att markanvändningen
generellt ska undvika påverkan på värdefull natur. De föreslagna naturreservaten täcker
in flera av kommunens nyckelbiotoper och övriga naturvärden, inte minst på västra delen
av Farstalandet, och bedöms förbättra förutsättningarna för arterna i områdena och
naturvärdena i stort.

Figur 10. Föreslagen markanvändning och grön infrastruktur.

Den utpekade bebyggelseutvecklingen i planförslaget bedöms inte ge några direkta
konsekvenser för den regionala grönstrukturen. Förslagen till naturreservat på
Ormingelandet och Farstalandet, samt även på Ingarölandet, bedöms snarare skapa
förutsättningar för att stärka och förbättra de gröna sambanden på en övergripande nivå.
Planförslaget bedöms dock inte bidra till att stärka de svaga sambanden mellan
Farstalandet och Värmdölandet, eller inom Ingarölandet. För det svaga sambandet på
Ingarö riskerar förtätning vara negativt till följd av förtätning och ianspråktagande av
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grönområden. Den utpekade bebyggelseutvecklingen i Björkås riskerar medföra negativa
konsekvenser för de utsatta gröna sambanden på land på Djurö. Förtätning av
bebyggelsen där naturmark tas i anspråk innebär risk för negativa konsekvenser för
lokala spridningsnätverk. Sammantaget bedöms planförslaget ge övervägande positiva
konsekvenser för den regionala grönstrukturen eftersom kopplingarna mot den centrala
delen av Nacka-Värmdö-kilen antas kunna förstärkas.
Planförslagets riktlinjer avseende naturvärden bedöms i sig vara tillräckliga för att inte
leda till någon uppenbar risk för negativa konsekvenser för värdefulla naturområden.
Förutsatt att riktlinjerna följs bedöms endast obetydliga konsekvenser för naturmiljön
uppstå. Om riktlinjerna dock inte följs överallt, vilket kan vara en utmaning i framför allt
Gustavsberg, kan värdefulla naturområden försvinna, vilket bedöms innebära risk för
negativa konsekvenser. Därför är det viktigt att med noggrann fortsatt planering förhindra
både direkt negativ påverkan på värdefulla områden, och negativa effekter av
närliggande påverkan. Förslagen till naturreservat tillsammans med ambitionen att inrätta
ytterligare naturområden med formella skydd bedöms leda till positiva konsekvenser för
naturmiljön och dess värden.
Sammanfattande bedömning
Konsekvensbedömning
I stora drag bedöms riktlinjerna skapa
förutsättningar för att undvika negativa effekter
på områden som är värdefulla för både arter och
den gröna infrastrukturen.

Positiva konsekvenser (+1)

Planförslaget skapar förutsättningar som
bedöms innebära obetydliga konsekvenser för
naturvärdena i Värmdö, förutsatt att riktlinjer följs
och framför allt utvecklingsområdena planeras
noggrant framöver.
Tack vare föreslagna naturreservat bedöms
planförslaget stärka delar av de gröna
sambanden inom Nacka-Värmdö-kilen och det
regionala gröna nätverket. Planförslaget bedöms
dock inte bidra till att stärka sambanden längre
ut i kilen. Sammantaget bedöms planförslaget
innebära positiva konsekvenser för naturmiljön,
men med risk för negativa konsekvenser om
riktlinjerna inte följs.
5.4.4 Konsekvenser av nollalternativet
I gällande översiktsplan pekas nya naturreservat ut, om än färre än i planförslaget.
Naturreservaten som föreslås ligger inom den regionala grönstrukturen. Tillsammans
med rekommendationerna för grönstruktur i gällande plan bedöms de bevara den
regionala infrastrukturen på Farstalandet. Nollalternativet bedöms inte bidra till att stärka
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övriga utpekade svaga gröna samband, tvärtom bedöms det svaga sambandet över
Grisslinge ytterligare försvagas av de bostäder som gällande plan möjliggjort i Mörtnäs,
vilket bedöms ha medfört negativa konsekvenser för grönstrukturen.
Bebyggelseutvecklingen i centrumområdena är förhållandevis liten och begränsad till små
områden. Även om bebyggelseutveckling enligt gällande plan kan påverka enskilda
naturvärden bedöms konsekvenser för naturmiljövärdena i stort vara obetydliga. För
utvecklingen i centrumområdena ges dock inga särskilda rekommendationer för hur
grönområden och naturvärden ska värnas eller integreras i bebyggelsen, förutom för
Björkås, vilket bedöms innebära en risk för att hänsyn inte tas till naturvärden. Ett
eventuellt förverkligande av en vindkraftsanläggning vid Ekobacken bedöms innebära risk
för stora negativa konsekvenser för naturmiljön, och skulle behöva utredas vidare.
I nollalternativet ges övergripande mål och riktlinjer för hur naturvärden och gröna
samband ska värnas och beaktas i markanvändningen. Underlaget för värdefulla
naturområden bedöms vara förhållandevis grovt i gällande plan, vilket medför en risk för
att värdefulla naturområden inte beaktas i bebyggelseutveckling i nollalternativet.
Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära risk för
negativa konsekvenser för naturmiljövärdena i
Värmdö.

Negativa konsekvenser -1

5.4.5 Möjliga åtgärder
I stora drag bedöms planförslaget inte leda till några oundvikliga negativa konsekvenser
som skulle behöva undvikas genom kompletterande åtgärder. Däremot finns det risk för
negativa konsekvenser om planförslagets riktlinjer inte följs eller om tillgängligt underlag
inte beaktas. Trots att planförslaget bedöms förstärka den regionala grönstrukturen skulle
vissa svaga gröna samband behöva stärkas.
•

Eftersom planförslaget medger bebyggelseutveckling i områden med värdefulla
naturmiljöer ska utvecklingens påverkan, effekter och konsekvenser för
naturvärdena utredas i samband med den mer detaljerade planeringen.

•

För att stärka svaga samband kan kommunen överväga och utreda möjligheter
för fredade gröna korridorer över Grisslinge, genom det prioriterade
förändringsområdet på Ingarö, samt på Djurö.

•

Eventuella förstärkningsåtgärder och deras markanspråk, eller orsaker till att de
saknas, bör framgå i översiktsplanen.

•

Se över om naturområden kan pekas ut inom annan typ av markanvändning vid
olika typer av naturvärden och skyddad natur för att förtydliga var gröna släpp
kan eller bör finnas.

•

För att undvika indirekta effekter på värdefulla naturmiljöer, så som arters
livsmiljöer och höga naturvärden, bör deras förutsättningarna för deras värden
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även utgöra förutsättningar för den fortsatta planeringen i framför allt
Gustavsberg, men även i övriga utvecklingsområden.

5.5

Friluftsliv

5.5.1 Förutsättningar
Friluftsliv kan beskrivas som utomhusvistelse och fysisk aktivitet i naturen och
upplevelser utan krav på prestation. Att vara ute i naturen kan medföra en rad positiva
effekter för hälsa och välbefinnande. Det främjar fysisk aktivitet men ger också möjlighet
till sociala kontakter i en avkopplande miljö (Folkhälsomyndigheten, 2021). Vistelse i
naturen är särskilt viktig för barn då det främjar lek, kreativitet och utveckling.
Grundläggande för friluftslivet är att det finns natur att vistas i och att den naturen är
tillgänglig på olika sätt. Hur stort värdet är på naturmark eller vattenytor utifrån friluftslivets
intressen beror på områdets kvaliteter och tillgänglighet. Områden kan ha lagstadgat
skydd såsom riksintresseområden, naturreservat eller strandskyddsområden.
För att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv har
regeringen beslutat om mål med syftet att: ”Alla människor ska ha möjlighet att få
naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och
miljö.” (Regeringen, 2012)
Översiktsplanens påverkan på möjligheterna till friluftsliv kan handla om att peka ut och
skydda områden med fina kvaliteter, upprätta principer för exploatering i områden av
värde för rekreation och friluftsliv. Kommunen kan även påverka faktorer som minskar
kvaliteten på dessa såsom buller från verksamheter och trafik.
5.5.2 Nuläge
Stockholms ytterskärgård besitter stora värden som natur och rekreationsområde. De
största värdena för friluftslivet ligger i den oexploaterade naturen med mycket höga naturoch kulturvärden och god tillgång på naturhamnar. Delar av Värmdös kust- och
skärgårdsområden ingår i riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken se
Figur 11. Inom dessa områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön enligt riksintressepreciseringen.
Ytterskärgårdens öar, kobbar och skär ger goda möjligheter för båtlivet, fiske, paddling
och andra naturupplevelser. Vintertid ges vid gynnsamma isförhållanden möjligheter till
långfärdsåkning på skridskor. Området utgör även riksintresse för naturvård.
Mellanskärgårdens variationsrika kulturlandskap har stor betydelse för den del av
friluftslivet som saknar tillgång till egen båt då det finns flera bryggor och linjer med
reguljär båttrafik, här ges möjlighet för strövande och långfärdsåkning på skridskor. Delar
av mellanskärgården utgörs av riksintresse för friluftsliv. För det båtburna friluftslivet har
tillgängliga strandavsnitt och ankarvikar också betydelse som naturliga natthamnar.
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Figur 11. Riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken inom Värmdö kommuns
kustområde och kommunens friluftsområden.

Utöver nationella värden för friluftslivet har Värmdö kommun utpekade friluftsområden
som besitter både lokala och regionala värden för friluftslivet vilket tillgodoser inte bara
behovet av friluftsliv inom den egna befolkningen utan även inom regionen, se Figur 11.
De är värdefulla på grund av sitt läge nära bebyggelse, ofta i kombination med att
området har höga kvaliteter och upplevelsevärden. Precis som de regionala gröna kilarna
har utpekade friluftsområden sammanfallande värden vad gäller natur och kulturmiljö. En
stor del av det vardagliga friluftslivet utövas i det tätortsnära natur- och kulturlandskapet 2.
De tätortsnära naturområdena i Värmdö är;
•

Gustavsberg: Östra Ekedal, Björnkärret, Ösby träsk, Gottholmen – Tjustvik,
Holmviksskogen

•

Brunn: skogsområden söder om Brunn

•

Hemmesta: Storskogen

•

Djurö: skogen norr om Djurö by och Hamnskogen vid Björkås.

2
Tätortsnära natur är ett område som ligger 1-3 km meter från bostaden och utgör ett målområde för friluftsliv
och rekreation.
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I Värmdö finns flera så kallade tysta områden med lägre än 45 dBA ljudpåverkan. Här
störs varken människor eller djur från trafik- eller verksamhetsbuller. Dessa områden är
särskilt värdefulla för återhämtning och sammanfaller med sammanhängande
naturområden.
Utöver de större natur- och rekreationsområdena finns det runt om kommunen anlagda
platser för lek, bad, utomhusträning, längdskidåkning och ridning. De finns tre elljusspår
och på flera platser finns leder utmärkta. I Värmdö finns ett aktivt föreningsliv och god
tillgång till attraktiva natur- och rekreationsområden med plats för promenader och
utflykter.
5.5.3 Konsekvenser av planförslaget
I översiktsplanen saknas tydliga ställningstaganden kring hur riksintresset för det rörliga
friluftslivet tillgodoses. Riksintresseområdet ligger utanför de centrala delarna och
fastlandet där den största utvecklingen sker. Svartsö, Gällnö, Sandön samt delar av
Runmarö och Nämdö ingår i riksintresseområdet varav alla utom Gällnö är en del av
kärnöarna där utveckling sker genom service och funktionsblandad bebyggelse.
Utvecklingen som sker inom riksintresset kan gynna friluftslivets intressen men det är i
detta skede osäkert. Strandskyddet påverkar vilken utveckling som kan ske på
kärnöarna. Planen hänvisar till en pågående strandskyddsutredning med förslag att
enklare få dispens från strandskyddet på kärnöarna. Detta skulle kunna innebära att mer
bebyggelse tillåts, men är även det en osäkerhet.
Den föreslagna framtida markanvändningen i Värmdö innebär i stora drag att nuvarande
markanvändning fortsätter. Förslagen till naturreservat på Ormingelandet och
Farstalandet, samt även på Ingarölandet, bedöms skapa förutsättningar för att långsiktigt
bevara grönstrukturen och friluftsvärden knutna till den.
Planen föreslår bebyggelseutveckling som medger att naturområden kan tas i anspråk,
främst i de förhållandevis centralt belägna orterna Gustavsberg, Brunn och Hemmesta,
men även i Stavsnäs och på Djurö i innerskärgården. Det finns risk för negativa effekter
om grönstrukturer i centrumområdena successivt minskar på bekostnad av bebyggelse.
När kommunen växer i både centrala och perifera områden behöver det finnas plats för
rekreation och friluftsliv både för kortare och längre besök och det är även viktigt att
bevara eller förbättra tillgängligheten. Planen medger vikten av att ställa krav på de friytor
och mindre naturområden som skapas i och intill nya bostadsområden. Planen formulerar
riktlinjer kring friytor och förhållningssätt kring kompensatoriska åtgärder om grönytor tas i
anspråk vid expoalering vilket bedöms ge goda förutsättningar för den vardagliga
rekreationen och mildra negativa effekter av bostadsbyggande. I Stavsnäs utreder
kommunen möjligheten att utveckla rekreation och friluftsliv i anslutning till Stavsnäs
gärde. Riktlinjen kring att bostadsnära natur och tillgång till friytor ska finnas inom
gångavstånd från bostaden, förskolan och skolan bedöms kunna ge stora positiva
konsekvenser för barn.
Även tillgängligheten till den tätortsnära naturen förbättras genom planens satsningar på
utbyggnad av gång- och cykelnätet och riktlinjer kring allmänhetens tillgång till strand,
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kust och målpunkter längs vattnet. En ökad tillgänglighet och befolkningsmängd innebär
också en ökad risk för förslitning av naturområden, vilket kan bli särskilt problematiskt i
områden med höga naturvärden vilket behöver beaktas. Tysta områden ska enligt planen
värnas, vilket även detta kan innebära svårigheter med en ökad befolkningsmängd och
ökning av trafik i vägnätet som kan påverka bullersituationen i olika delar av kommunen.
Eftersom en stor del av Värmdös naturmiljö består av skärgård, utgör det båtburna
friluftslivet en stor och viktig del av kommunens friluftsliv. Tack vare allemansrätten,
strandskyddet och naturreservat kan båtburna njuta av fri vistelse i en fantastisk natur
under förutsättning att hänsyn visas.

Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Den föreslagna bebyggelseutvecklingen bedöms
inte göra anspråk på några särskilt värdefulla
naturmiljöområden som nyttjas för friluftsliv.
Förslagen till naturreservat tillsammans med
ambitionen att inrätta ytterligare naturområden
med formella skydd och riktlinjer kring friluftsliv
bedöms leda till positiva konsekvenser för
friluftslivet. Även tillgänglighet och service
utvecklas i skärgården vilket innebär positiva
konsekvenser för det båtburna friluftslivet och
besöksnäringen.

Positiva konsekvenser (+1)

5.5.4 Konsekvenser av nollalternativet
Värmdö kommun bedömer att den avvägning mellan bevarande och utveckling inom
riksintresseområde för friluftsliv som kommunen i samråd med länsstyrelsen kom fram till
i översiktsplan 2003 kan gälla. Förändringar som kan påtagligt skada riksintresset sker
inte och statens krav på beaktande anses tillgodosett.
Miljöer som är av stor betydelse för friluftsliv, rekreation och fysisk aktivitet betraktas som
värdefulla och en prioritering görs mellan olika intressen som kan komma i konflikt. I
jämförelse med planförslaget pekas dock färre områden ut för formellt skydd av
naturmiljö, vilket minskar förutsättningarna att behålla kvaliteter som är av värde för
friluftslivet.
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Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

En utveckling enligt gällande översiktsplan
bedöms medföra potential till positiva
konsekvenser (+1) för friluftslivet.

Positiva konsekvenser (+1)

5.5.5 Möjliga åtgärder
•

Bostadsnära natur gynnar äldre, personer med funktionsvariationer och barn.
Den riktlinje om avstånd till bostadsnära natur som planen har kan kompletteras
med riktlinjer för tillgång och avstånd. Att ha närpark inom 50 meter från
bostaden är en rekommendation av Boverket som kan studeras vid kommande
detaljplanering av centrumområden. (Boverket, 2007)

•

Gestaltning och utformning av tillkommande bebyggelse kan uppmuntra till mer
rörelse, lek, sociala möten eller vila, vilket kan utredas i kommande
detaljplanering.
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5.6

Klimatpåverkan
Klimat är en gränsöverskridande global miljöaspekt. Inom ramen för denna MKB bedöms
konsekvenserna av kommunens markanvändning och riktlinjer för klimatet.

5.6.1 Förutsättningar
Sverige har satt målet att vara klimatneutrala till år 2045. För att uppnå detta mål krävs
både minskade utsläpp och en ökad upptagningsförmåga av växthusgaser genom
exempelvis kolsänkor (Regeringen, 2019). För Stockholms län gäller samma mål, och de
har även brutits ner till följande tre delmål (Klimat- och energistrategi för Stockholms län
2020–2045):
•

70 % minskning av utsläppen från transportsektorn till 2030 jämfört med 2010.

•

100 % förnybar elproduktion till 2040.

•

50 % effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005.

Värmdö kommun har genom sin miljö- och klimatplan antagit såväl de nationella målen
som regionens mål. Kommunen har även satt målet om att utsläppen av koldioxid år
2030 ska vara 1,5 ton per invånare och år. Enligt miljöbokslutet 2020 var det senaste
publicerade värdet 2,47 ton koldioxidekvivalenter per invånare i 2018.
Den fysiska planeringen kan till viss del bidra till att minska klimatpåverkan. Inom ramen
för översiktsplanering finns den största möjligheten att påverka klimatpåverkan i
lokalisering av bebyggelse. Ur ett klimatperspektiv bör bebyggelse lokaliseras i områden
med service och tillgång till kollektivtrafik (Boverket, 2018). Översiktsplanering kan
planera för kolsänkor och produktion av förnyelsebar energi genom markanvändning.
Transport
Transporter är utpekat som ett viktigt åtgärdsområde för att minska utsläppen av
växthusgaser och uppnå klimatneutralitet. Transportsektorn är en av de största
utsläppskategorierna i Sverige, tillsammans med industri och jordbruk. Transportsektorn
utgör cirka en tredjedel av Sveriges inhemska territoriella utsläpp, vilket är utsläpp som
sker inom Sveriges gränser. Utsläpp från transportsektorn utgörs till 93 % av vägtrafiken
som till 65 % består av personbilstrafik (Regeringen, 2019).
Transportsektorn är den sektorn som framförallt går att påverka genom
översiktsplanering (Boverket, 2020). En klimatsmart planering innebär att det är lätt och
praktiskt att välja transportmedel med låg klimatpåverkan (Boverket, 2020). Olika
transportmedel och deras klimatpåverkan visualiseras i Figur 12.
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Figur 12. Den omvända pyramiden illustrerar hur olika trafikslag bör prioriteras för att minska
klimatpåverkan (Boverket, 2020).

Tre centrala utgångspunkter för arbetet att minska utsläppen från transportsektorn är;
transporteffektivare samhällen, omställning från fossila drivmedel och
energieffektivisering av fordon (Naturvårdsverket, 2020a). Transporteffektivare samhällen
innefattar att trafikarbete med energiintensiva trafikslag minskar genom en smart
samhällsplanering, att bebyggelse utvecklas genom förtätning där det finns befintlig
transportinfrastruktur och att transportbehovet minskar genom till exempel resfria möten.
Omställning från fossila drivmedel innefattar övergång till förnybara drivmedel och
elektrifiering av fordonsflottan. Energieffektivisering av fordon innebär att det trafikarbete
som kvarstår använder mindre mängd energi.
Elektrifiering av fordonsflottan är ett sätt att minska klimatpåverkan från resande, vilket
kräver laddinfrastruktur, elkapacitet och tillgång till el från förnyelsebara energikällor.
För kommunens egen fordonsflotta har kommunen som mål att ha 70 % miljöbilar i
organisationen 2030.
Övrig energiförsörjning
Vårt samhälle är beroende av energi för att fungera. Hur stor klimatpåverkan som
energiförbrukningen genererar beror på vilken form av energi som förbrukas och hur
effektivt det förbrukas.
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Sverige har en förhållandevis hög del förnybar energi i energisystemet vilket innebär att
energiförbrukningen i Sverige har relativt låg klimatpåverkan. Under de senaste 10 året
har andelen förnybar energi ökat med 10 procentenheter (Naturvårdsverket, 2021).
Kommunen är inte en energiproducent, men kan arbeta med dessa frågor genom att
planera för en ökad produktion av förnybar energi inom kommunen.
Kommunen kan arbeta med att minska klimatpåverkan från verksamheter som de har
rådighet över, till exempel genom att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter
genom att energieffektivisera och välja energi från förnyelsebara energikällor.
5.6.2 Nuläge
Transport
Transportsektorn är en betydande utsläppskälla för kommunen. Värmdö har en spridd
bebyggelse som sträcker sig över ett stort landområde och flera hundra öar. I dagsläget
utgör centrumområdet, verksamhetsområden, replipunkter och infartsparkeringar viktiga
knutpunkter för resenärer inom kommunen.
Trafikinfrastrukturen har inte utvecklats i takt med kommunens tillväxt och är inte
dimensionerad för det stora antalet tillkommande invånare som temporärt bosätter sig i
kommunen under sommarhalvåret. Värmdö har även ett brett utbud av natur- och
rekreationsmöjligheter vilket lockar ett stort antal besökare varje år.
Kommuninvånarna är till stor del bilburna. Transportsystemet har flera flaskhalsar och
områden med bristande eller ingen tillgång till gång- och cykelbanor eller kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken består främst av bussar där stombussar är kärnan i den snabba
kollektivtrafiken mellan Stockholm och kommunens centrala delar. I dagsläget finns
reguljär båttrafik till Boda, Sollenkroka och Stavsnäs via replipunkter. Det finns 1550
infartsparkeringar för att främja kollektivtrafikanvändningen. Kommunens gång- och
cykelvägnät täcker inte hela kommunen och det regionala cykelstråk som finns slutar vid
Gustavsberg.
Kommunens egen fordonsflotta består under 2020 av 5 % miljöbilar vilket har sjunkit
sedan tidigare år till följd av en uppdaterad definition av miljöbil.
Övrig energiförsörjning
Kommunen har något lägre energianvändning per invånare än snittkommunen. Detta
beror främst på att det inte finns några större energiintensiva industrier i kommunen.
Uppvärmning i kommunen består till stor del av el. Utsläpp från uppvärmning är därav
beroende av elmixen som finns på elnätet. Enligt miljöbokslutet 2020 har Värmdö
kommun inga oljepannor i kommunala fastigheterna. De kommunala fastigheterna hade
under 2020 en energiförbrukning på 166 kilowatttimmar per kvadratmeter (kWh/m2).
I dagsläget finns ingen storskalig produktion av förnyelsebar energi i Värmdö kommun.
Ett tolv kvadratkilometer stort område i ytterskärgården nära Almagrundet är utpekat som
riksintresse för vindbruk enligt 3 kap. 8 § MB. Kommunen äger ett vindkraftsverk utanför
Sundsvall och har solceller på två fastigheter.
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5.6.3 Konsekvenser av planförslaget
Transport
Planförslaget avser att minska klimatpåverkan från transporter genom att reducera
transportbehovet och vidareutveckla kollektivtrafiken och transportinfrastrukturen.
Transportbehov
Planförslaget verkar för att transportbehovet ska reduceras genom en samordnad
planering mellan bebyggelse, service och trafikinfrastruktur. Pendlingen pekas ut
specifikt, som avses minska genom att öka skapa nya arbetstillfällen.
Planförslaget tillåter avstyckning av fastigheter i skärgårdsområden, landsbygdsområden
och PFO vilket orsakar ökad bebyggelse i kommunens perifera områden. Detta orsakar
att transportbehovet ökar i områden utan god tillgång till kollektivtrafik eller
transportinfrastruktur.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafikens kapacitet planeras att ökas genom nya sträckor och en ökad turtäthet.
En ny sträcka som lyfts fram i planförslaget är Värmdös första pendelbåtlinje, linje 84 som
ska trafikeras mellan Östra Mörtnäs och Strömkajen, som planeras att tas i bruk 2022. På
sikt vill kommunen ha spårbunden kollektivtrafik till Värmdö samt fler pendelbåtar och en
stombusslinje till Brunn.
Kommunens planeringsinriktning är att minska bilberoendet hos invånarna genom att
bygga bostäder, service, skolor och förskolor där det finns god kollektivtrafikförsörjning.
Planförslaget anger att centrumlägen, där det redan finns god kollektivtrafik, ska ha goda
förbindelser till populära destinationer såsom natur- och rekreationsområden som lockar
många invånare och besökare varje år.
I planen nämns att mark reserveras lokalt för att möjliggöra utbyggnad av spårbunden
kollektivtrafik till Värmdö kommun, men detta saknas på markanvändningskartan.
Kommunen behöver samarbeta med andra markägare för att säkerställa att det finns
mark till förfogande för att bygga ut transportinfrastrukturen som önskat. Denna innefattar
bland annat mark för spårbunden kollektivtrafik.
Transportinfrastruktur
Planförslaget planerar för en utbyggnad av transportinfrastrukturen och verkar för att
kunna erbjuda attraktiva alternativ till bilåkandet. Kommunen satsar på att bygga ut de
regionala och lokala gång- och cykelvägnätet mellan centrumområden till replipunkter och
andra målpunkter. I planen framgår det inte i vilken utsträckning som gång- och
cykelbanor kommer byggas ut.
Kommunen främjar kombinationsresor genom att öka antalet infartsparkeringar och
utveckla replipunkter. Planförslaget verkar för att lokalisera nya infartsparkeringar
strategiskt och förstärka befintliga infartsparkeringar. Infartsparkeringar lokaliseras nära
skolor, förskolor, service och där möjligheten till bussbyten är goda. Kommunen avser att
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utveckla replipunkter och deras tillgänglighet genom att höja standarden på vägarna som
leder dit och säkerställa goda kollektivtrafikförbindelser mellan replipunkter och centrala
delar inom kommunen. I planen framgår det inte hur många nya infartsparkeringar som
planeras eller vilken kapacitet infartsparkeringar och replipunkter planeras ha.
Planförslaget beaktar den förväntade efterfrågan på laddstationer i kommunen.
Kommunen planerar för att laddstationer ska vara av EU-standard och ha
betalningsmöjligheter. Laddinfrastruktur ska finnas på strategiska platser som vid
infartsparkeringar och replipunkter. I planen framgår det inte hur många laddstationer
som planeras byggas.
Övrig energiförsörjning
Kommunens energibehov ökar i takt med att kommunen växer och fordonsflottan
elektrifieras. Kommunen har inte full rådighet över kommunens energiförsörjning men
behöver utreda framtida behov och väga in det i markanvändningen. Mot bakgrund av
Sveriges mål om ett 100% förnybart elsystem till 2040 är det viktigt att genom
översiktsplaneringen möjliggöra en effektiv utbyggnad av förnybar energiproduktion.
Kommunen redogör inte i markanvändningskartor var lämpliga platser för
energiproduktionen finns, även om detta framhålls i riktlinjerna.
Planen avser att minska energiförbrukningen i det kommunala fastighetsbeståndet
genom att verka för att implementera förnyelsebara energikällor.
Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Planförslaget eftersträvar ett minskat transportbehov
genom utbyggnadsprinciperna. Samtidigt antas
behovet öka något till följd av ökad befolkning i både
centrala och perifera lägen. Planförslagets riktlinjer
bedöms ge förutsättningar för minskad klimatpåverkan.
Åtgärdernas markanspråk framgår dock inte och
behöver säkerställas i markanvändningskartan.

Negativa konsekvenser (-1)

Planen bedöms orsaka en ökad klimatpåverkan
eftersom transportbehovet uppskattas ha större
påverkan än utsläppsminskande åtgärder.
5.6.4 Konsekvenser av nollalternativet
Med nollalternativet höjer inte kommunen sin ambition och målsättning avseende klimat
och energi. I många avseenden är planförslaget och nollalternativet jämförbara, men
nollalternativet har en mindre tydlig strategi avseende hantering av bygglov för områden
utanför detaljplan. En risk med detta är att förutsättningarna för en väl fungerade
kollektivtrafik försämras vilket i sin tur kan medföra att transportmålen blir svåra att nå.
Både nollalternativet och planförslaget har som mål att minska pendling genom att det
finns fler arbetstillfällen i kommunen.
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Mot bakgrund av Sveriges mål om ett 100 % förnybart elsystem till 2040 är det viktigt att
genom översiktsplaneringen möjliggöra en effektiv utbyggnad av förnybar
energiproduktion. Nollalternativet pekar ut ett fåtal ställen på land som är lämpliga för
vindkraft samt Almagrundet som sedan 2015 omfattas av riksintresse för
energiproduktion genom vindkraft. De utpekade områdena har inte nyttjats för produktion
av förnyelsebar energi.
Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Bebyggelse planeras främst i centrumlägen och PFO
men saknar tydligare riktlinjer för bygglov i områden
utanför detaljplan. Detta medför att en utbyggnad enligt
nollalternativet kan ske utspritt i kommunen vilket
medför ökat transportbehov. Transportbehovet
bedöms ha potential för att minska i delar av
kommunen. Nollalternativet bedöms bidra till ökad
klimatpåverkan eftersom transportbehovets uppskattas
ha större påverkan än utsläppsminskande åtgärder.

Stora negativa konsekvenser
(-2)

5.6.5 Möjliga åtgärder
•

Kommunens viljeriktning inom förnybar energiproduktion behöver tydliggöras
genom planeringen, det vill säga vad vill man åstadkomma och hur ska man göra
det.

•

Säkerställ, genom dialog med regionen, att utbudet av klimatvänliga
resealternativ ökar i takt med invånarna.

•

Utred tillsammans med energidistributör möjligheterna för att bygga ut
fjärrvärmenätet, vilket skulle kunna bistå omvandlingsområden med klimatvänlig
uppvärmning.

•

Öka andelen områden som kan verka som kolsänkor, till exempel genom att
restaurera våtmarker.
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5.7

Klimatanpassning

5.7.1 Förutsättningar
Klimatet förändras till följd av ökade växthusgaser i atmosfären. I framtiden förväntas
värmeböljor förekomma oftare och bli mer ihållande vilket är en utmaning för människors
hälsa, påverkar grundvattenbildningen och medför ökad risk för skogsbränder. I framtiden
förväntas även nederbörden öka och nederbördsmönstret förändras vilket innebär en
större risk för översvämningar och spridning av föroreningar. I ett varmare klimat kommer
havsnivån höjas vilket ökar sannolikheten för att havsinträngning kan ske. Ökad
nederbörd och en höjd havsnivå medför att risken för ras, skred och erosion ökar till följd
at att naturliga erosionsprocesser påskyndas. Förändringarna i temperatur och
nederbördsmönster kommer också att påverka areella näringar och naturmiljöer.
I vilken omfattning som klimatet kommer förändras och hur det påverkar våra samhällen
beror på hur utsläpp av växthusgaser hanteras på en global nivå. Ett förändrat klimat
medför utmaningar och påfrestningar som framtidens samhällen behöver förbereda sig
för. Sverige har tagit fram en nationell strategi för klimatanpassning (prop. 2017/18:163)
som syftar till att förbättra kommunernas förberedelser för ett förändrat klimat.
Propositionen medför krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ”ge sin syn på risken
för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra” (Regeringen,
2017). Detaljeringsnivån på redovisningen i översiktsplanen kan vara översiktlig och
lämpligen utgå från material framtaget av länsstyrelserna, sektorsmyndigheter eller
befintligt kartmaterial inom kommunen.
Genom översiktsplanering kan kommuner minska sårbarheten för klimatförändringens
effekter. Planförslaget och nollalternativet bedöms utefter hur väl de anpassar
kommunens föreslagna och befintliga mark- och vattenanvändning till ett förändrat klimat.
Kommunen har som mål att stärka förmågan att hantera konsekvenser av ett förändrat
klimat. I kommunens miljö- och klimatplan framgår att kommunen ser ett behov av att
utöver detta ta fram en klimatanpassningsplan.
5.7.2 Nuläge
Risk för grundvattenbrist och havsvatteninträngning
Delar av Värmdö kommun som nyttjar enskilt vatten och avlopp riskerar grundvattenbrist
och saltvatteninträngning. Risken för grundvattenbrist är som störst under
sommarhalvåret när det är som varmast och kommunen har flest invånare. Risken för
saltvatteninträngning kommer från både havsvatten och relikt vatten och berör främst
kustnära områden. För beskrivning av miljösituationen idag kopplat till grundvatten och
förutsättningar, se avsnitt 5.2.2.
Översvämningsrisk
I Värmdö är en stor del av den samlade bebyggelsen lokaliserad längs kusterna. Detta
innebär att en stor del av kommunen behöver beakta en förhöjd havsvattennivå och
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risken som finns för att höga vattenstånd infaller. Detta illustreras i Figur 13 med den
lägsta nivå för grundläggning av ny bebyggelse som Länsstyrelsen i Stockholms
rekommenderar för Stockholmsregionen vilket är 2,7 meter i höjdsystemet RH2000.
Länsstyrelsen kommer fram till denna rekommendation genom att tillämpa en
säkerhetsmarginal på det uppskattade vattenståndet av ett 100-års vattenstånd år 2100
och avrunda värdet uppåt (Länsstyrelsen, 2015). I planen framgår det att
havsnivåhöjningen kommer bli märkbar i Värmdö kommun framåt mitten av seklet då
landhöjningen inte längre kompenserar för havsnivåstigningen.
I kommunen finns lågpunkter och större hårdgjorda ytor där vatten kan ansamlas i
instängda områden i samband med skyfall, vilket medför risk för översvämningar, se
Figur 14. Översvämningar till följd av skyfall medför en risk för skada på bebyggelsen och
begränsad framkomlighet samt riskerar att försämra kvaliteten på vattenmiljöerna i
kommunen till följd av att föroreningar sprids.
Länsstyrelsens lågpunktskartering från 2018 visar att det finns risk att skyfall orsakar
översvämning vid vägar som leder ut mot Värmdös landsbygdsområden, såsom
Fagerdalavägen och Ingarövägen.
Risker för ras, skred och erosion
Risken för ras, skred och erosion i kommunen varierar beroende på marktyp, topografi
samt närhet till kust och vattendrag. Den mest dominerande underliggande jordarten är
urberg, men det finns även områden med olika sorters lera, isälvsmaterial och andra
jordarter. Inom områdena Djurö, Stavsnäs, Grisslinge, Ingarö samt hela Sandön, med
relativt omfattande bebyggelse, noteras potentiellt hög eroderbarhet till följd av att marken
består av sandiga områden med isälvsmaterial.
Värme
I dagsläget förekommer urban värmeeffekt i kommunen där det finns en koncentration av
grus och konstgjorda material som i kommunens centrumområden, i täta
villabebyggelseområden, idrottsplatser och grustag.
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Figur 13. Havsnivåhöjning i kommunens utvecklingsområden.
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Figur 14. Områden i kommunens utvecklingsområden som riskerar översvämmas vid skyfall.
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5.7.3 Konsekvenser av planförslaget
Planen avser att anpassa Värmdö kommun till ett framtida klimat som är varmare,
blötare, torrare och har större säsongsvariationer. Klimatanpassning enligt planförslaget
innebär att minimera sårbarheten och förebygga skador som orsakas av ett förändrat
klimat avseende skyfall, höjda havsnivåer, höga temperaturer, erosion och skred.
Risk för grundvattenbrist och havsvatteninträngning
Planen avser att ta hänsyn till områden som är av betydelse för grundvattenbildning.
Enligt planförslaget bör exploatering eller andra åtgärder som riskerar att försämra
områdets naturliga förmåga att fördröja, rena och infiltrera vatten undvikas.
Riktlinjerna för grundvattentäkter och vattenskyddsområden i kommunen beroende på
hur viktiga och sårbara de är. Byggnation sker restriktivt och undviks i områden med
begränsad eller otillräcklig tillgång till grundvatten. Verksamheter som leder till en ökad
infiltration av föroreningar ska förebyggas och undvikas. Provpumpning och andra
metoder används för att bedöma lämplighet för nybyggnation.
Översvämningsrisk
Genom att bebyggelse lokaliseras på lämpliga ställen utifrån ett vattenperspektiv, minskar
risken för skador vid skyfall och översvämningar. Planen avser att reservera ytor, så
kallade skyfallsytor, och naturliga vattenvägar för att kunna hantera skyfall samt rena och
fördröja dagvatten. I lågpunkter och instängda områden där översvämningar kan ske ska
undvika att bebyggas. Naturliga avrinningsstråk ska bevaras i största möjliga mån.
En utbyggnad enligt planförslaget planeras ske på ett sätt som inte ökar sårbarheten för
översvämningar. Detta innebär att hänsyn tas till delavrinningsområden, man undviker att
bebygga områden där vatten kan ansamlas, hårdgjorda ytor begränsas och reglerande
ekosystemtjänster som fördröjer avrinning bevaras. Ny bebyggelse och samhällsviktiga
funktioner ska placeras ovanför nivån 2,7 meter i höjdsystemet RH2000.
Risker för ras, skred och erosion
En utbyggnad enligt planen tar hänsyn till ras, skred och erosion genom lokalisering och
utformning. Detta görs genom att utreda markens långsiktiga lämplighet för bebyggelse
och genomföra geotekniska undersökningar inför eventuell exploatering. Utöver detta ska
större sammanhängande grönområden bevaras vilket ger goda förutsättningar för att
minska risken för ras, skred och erosion.
Planen beaktar inte hur sårbarheten för ras, skred och erosion ska minska för befintlig
bebyggelse och vägar.
Värme
Planen avser att utforma samhället med hänsyn till högre temperaturer och ett ökat behov
av svalka. Planen upplyser behovet att ta fram ytterligare värmeutredningar för uppvisade
värmeområden och för byggnader som erhåller samhällsviktiga funktioner som
äldreomsorg, skola, sjukvård.
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Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Översiktsplanen redovisar genom riktlinjer och
ställningstaganden att kommunen är medvetna
om klimatrisker. Då kommunen identifierat en
rad riskkategorier och riskområden behöver
översiktsplanen kompletteras med åtgärder som
hanterar dessa. Från översiktsplanen framgår
att risker kopplat till stigande hav, till ökad
nederbörd och saltvatteninträngning är något
kommunen behöver arbeta vidare med.
Översiktsplanen är en lämplig nivå för ett initialt
åtgärdsarbete då det möjliggör ett
helhetsperspektiv.

Positiva konsekvenser (+1)

Sammantaget bedöms översiktsplanen ändå
medföra en förmåga att kunna hantera de
klimatrisker som nämns genom föreslagna
riktlinjer.
5.7.4 Konsekvenser av nollalternativet
Enligt antagen översiktsplan avser kommunen att beakta klimat- och sårbarhetsaspekter i
samhällsplaneringen.
Värmdö kommun har tagit fram rekommendationer för att uppnå kommunens mål om att
hushålla med grundvattnet. Rekommendationerna handlar om att minska
vattenförbrukningen från kommunens grundvattentäkter genom att inte tillåta fyllning av
pool med grundvatten eller lokalt producerat vatten och att fler ansluter sig till VA
alternativt till gemensamhetsanläggning. Rekommendationerna handlar också om att
motverka försämrad kvalitet i grundvattnet genom att förbjuda att avsaltat havsvatten leds
till grundvattenmagasin, pröva sprängningar restriktivt eftersom det kan påverka
grundvattnet och införa tillståndsplikt för nya grundvattentäkter i områden med brist på
grundvatten och problem med saltvatteninträngning. Utöver detta ska
grundvattentäkterna på Ingarö, Sandön och i Stavsnäs få långsiktigt skydd.
Nollalternativet avser att se över avledningssystemen på fastigheter och gemensamma
marker för att kunna hantera skyfall, samt vidta åtgärder på ledningsnät och reningsverk
för att kunna minska breddning vid skyfall. Nollalternativet beaktar risken för
översvämningsrisk genom att placera bebyggelse där skred och översvämning inte
förekommer.
Nollalternativet beaktar risken för ras, skred och erosion för nybyggnation. Byggnation på
låglänta och kustnära leror föregås av geoteknisk undersökning och byggnation. Risken
för ras och skred beaktas vid planering och tillståndsprövning.

54(82)
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2021-04-14

203

Nollalternativet beaktar inte urbana värmeeffekter i sin planering. Däremot ger de
reglerande ekosystemtjänsterna som bevaras i form av större sammanhängande
grönområden, öppna vattenytor och gröna närmiljöer goda förutsättningar för att minska
sårbarheten för urbana värmeeffekter.
Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Nollalternativet fokuserar i huvudsak på att minska
klimatpåverkan istället för att anpassa till ett förändrat
klimat. Nollalternativet berör delvis klimatanpassning
genom rekommendationer som handlar om att beakta
ett förändrat klimat och de konsekvenser som
medföljer såsom risken för ras och skred.
Nollalternativet saknar konkret beaktning av att
förändrat klimat i planeringen och
markanvändningskartan.

Stora negativa konsekvenser
(-2)

Utbyggnad enligt nollalternativet innebär att förmågan
att hantera stora mängder nederbörd beaktar genom
att till exempel se över avledningssystem och åtgärder
för att minska breddning. Denna positiva effekt
motverkas av en större andel hårdgjord yta.
5.7.5 Möjliga åtgärder
•

Tydliggör i översiktsplanen hur val av klimatscenario har påverkat
planeringsstrategin. Motivera också gärna valet.

•

Komplettera bedömningen i översiktsplanen med övergripande åtgärdsförslag för
att minska riskerna.

•

Synliggör i markanvändningskartan om åtgärdsområden behöver avsättas för att
minska riskerna i den bebyggda miljön.

•

Hämta metod och inspiration från Länsstyrelsens vägledning Klimatrelaterade
risker i översiktsplanering – metodstöd.

•

Ange specifika åtgärder för sammanhängande områden som utsätts för
klimatrisker och märk ut dessa på karta.

•

Illustrera områden där åtgärder för minskad sårbarhet kan behöva avsättas på
markanvändningskartan.
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5.8

Människors hälsa och säkerhet
I samband med avgränsningen av miljöbedömningen bedömdes att exponering för buller,
markföroreningar och luftföroreningar, samt olyckor som involverar transporter av farligt
gods, kan innebära konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Planförslagets
påverkan och konsekvenser beskrivs för respektive exponeringskälla medan de
sammantagna konsekvenserna för människors hälsa och säkerhet beskrivs
sammanfattas separat.

5.8.1 Buller
Förutsättningar
Buller kan beskrivas som oönskat ljud och ljudnivåer som på något sätt påverkar
människor och hälsan negativt. Vilka effekter som buller och höga ljudnivåer leder till
beror bland annat på i vilken situation och när man utsätts för bullret, samt vilken
intensitet eller frekvens som bullret har. Det finns ett antal olika riktvärden för bullernivåer
beroende på bullerkällan och exponeringssituationen, exempelvis bostäder, skolor och
vårdlokaler men även friluftsområden. Den vanligaste källan till buller är trafik, det vill
säga vägar, järnvägar och flyg, men också vissa verksamheter så som industrier samt
bygg- och anläggningsprojekt kan ge upphov till buller. För buller finns en
miljökvalitetsnorm som säger att man ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför
skadliga effekter på människors hälsa. Normen anses följas när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Nuläge
I Värmdö är vägtrafik den vanligaste bullerkällan men även mindre industrier och
båttrafik, samt militärens skjutfält vid Myttinge ger upphov till buller. Generellt leder
vägtrafiken inte till några betydande effekter vid bostäder sett till gällande riktvärden, även
om enstaka bostadshus kan påverkas av bullernivåer strax över riktvärdet 55 dB(A) 3
(Länsstyrelsen, 2021). Påverkan avseende ljudnivåer och utbredning från övriga
bullerkällor är inte känt.
Konsekvenser av planförslaget
Förslaget till översiktsplan pekar inte ut några nya vägar, industriområden eller annan
markanvändning som skulle komma att utgöra direkta bullerkällor, förutom
helikopterbasen, vars påverkan bestå av enstaka händelser per dag men av betydande
omfattning för omgivningen. Eftersom befolkningen i Värmdö antas öka kommer sannolikt
även trafiken, och med den även bullerpåverkan att öka. Den framtida trafikökningen är
inte beräknad, men dess bullerpåverkan bedöms vara liten. Den föreslagna utvidgningen
av befintliga industri- och verksamhetsområden kan leda till viss ökad bullerpåverkan.
Effekterna av utvidgningen bedöms vara obetydliga, men beror i slutändan på vilken typ
av verksamhet som tillkommer. Påverkan från enskilda störande verksamheter kan
regleras genom miljötillstånd. Den nya bebyggelse som föreslås ligger visserligen inom
3

Avser ekvivalent ljudnivå (ett dygnsmedeltal) utanför befintliga bostäder (infrastrukturpropositionen
1996/97:53).
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områden som är påverkade av trafikbuller, men bullernivåerna är i stora drag lägre än
gällande riktvärden. Den planerade markanvändningen bedöms överlag inte orsaka
några betydande effekter för människors hälsa till följd av buller. Å andra sidan är stora
delar av de mest befolkade delarna av kommunen påverkade av buller och
frågeställningar kopplade till buller är relevanta att belysa och utreda även i den mer
detaljerade planeringen. Planförslaget bedöms leda till obetydliga konsekvenser
avseende buller.
Konsekvenser av nollalternativet
Även i nollalternativet antas befolkningen och därmed även trafiken öka, men i mindre
omfattning än för planförslaget. Påverkan på bullernivåer bedöms vara liten samtidigt
som ny bebyggelse inte placeras inom uppenbart bullerpåverkade områden. En eventuell
vindkraftspark belägen i Gustavsberg skulle ge upphov till en ny bullerkälla som kan
påverka både planerad och befintlig bebyggelse. Nollalternativet bedöms innebära
obetydliga konsekvenser avseende buller.
Möjliga åtgärder
Planförslagets övergripande riktlinjer för hanteringen av buller syftar till att följa de
nationella riktvärdena. Inför den fortsatta planeringen föreslås följande:
•

Utreda bullerförhållandena vid de utpekade utvecklingsområdena.

•

Utreda och peka ut både betydande bullerkällor och deras effekter, och
bullerutsatta områden i kommunen.

•

Beräkna buller från framtida trafik.

5.8.2 Förorenade områden
Förutsättningar
Förorenade områden utgörs av mark, sediment eller grundvatten med så höga halter av
föroreningar att de utgör risk för både människors hälsa och för miljön. Människor kan
utsättas genom exempelvis direkt exponering för föroreningarna eller spridning till
inomhusluft eller vatten. Föroreningarna kan spridas från det förorenade området vid
bland annat olika åtgärder, så som grävnings- och schaktarbete, och genom urlakning.
Klimatförändringens effekter med havsnivåhöjning och extremväder, så som tillfälliga
höga vattenstånd och skyfall, innebär en ökad risk för att markföroreningar längs
havskusten och i lågpunkter sköljs bort och sprids.
Nuläge
En översiktlig inventering av markanvändningen har identifierat mellan 250 och 300
potentiellt förorenade områden i Värmdö. För några av områdena har en riskklassning
gjorts som visar på hur stor risken är att området faktiskt är förorenat, majoriteten är dock
inte riskklassade (Länsstyrelsen, 2021).
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Konsekvenser av planförslaget
Potentiellt förorenade områden förekommer främst inom utvecklingsområdet i
Gustavsberg, men även inom samtliga föreslagna utvecklingsområden finns ett
betydande antal, de flesta inte riskklassade. Även i skärgården finns ett betydande antal
områden utpekade, främst förknippade med småbåtshamnar och varvsverksamhet.
Verksamhetsområdena i Återvall och vid Hemmesta har av naturliga skäl relativt tät
förekomst av potentiellt förorenade områden. I samband med markingrepp vid
exploatering och ändrad markanvändning kan människor exponeras och föroreningarna
spridas. Men även områden med föroreningar där någon förändring inte sker kan utgöra
en risk för att människor exponeras eller för att de ska spridas. Förekomsten av
markföroreningar i framför allt centralorterna och på kärnöarna, men även i populära
rekreationsområden, bedöms kunna utgöra en risk för påverkan på människors hälsa och
på miljön. Ett flertal potentiellt förorenade områden kan påverkas av havsnivåhöjning och
extremväder, främst längs havskusten och i anslutning till hamnverksamheter, vilket
innebär risk för spridning. Effekterna beror bland annat på i vilken omfattning som
föroreningarna förekommer, om och hur människor exponeras för dem samt hur lätt de
sprids. Riktlinjerna i planförslaget säger att potentiella föroreningar ska undersökas i
samband med detaljplanering eller bygglov, samt att föroreningar ska saneras innan ny
eller ändrad markanvändning tillåts.
Sammantaget bedöms förorenade områden, både konstaterade och misstänkta områden,
medföra risk för negativa konsekvenser för människors hälsa vid genomförandet av
planförslaget eftersom föroreningarna finns i områden där människor rör sig och där de
kan påverka miljön. Riktlinjerna innebär att föroreningarna totalt sett minskar men endast
inom områden där förändring sker. Föroreningar utanför dessa områden kan
fortsättningsvis spridas till omgivningen. I kommunen finns ett stort antal områden som
inte kan uteslutas att ha påverkan på både människors hälsa och miljön, vilket behöver
utredas och vid behov åtgärdas.
Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet ger gällande översiktsplan motsvarade rekommendationer som i
planförslaget. Nollalternativet bedöms medföra risk för negativa konsekvenser för
människors hälsa.
Möjliga åtgärder
I det fortsatta arbetet med markföroreningar rekommenderas följande åtgärder:
•

Utreda och konstatera föroreningssituation inom potentiellt förorenade områden,
särskilt i områden som utsätts för klimatförändringens effekter.

•

Identifiera och åtgärda de förorenade områden med störst påverkan samt de som
leder till allvarligast konsekvenser.
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5.8.3 Luftkvalitet
Förutsättningar
Dålig luftkvalitet i närheten av bebyggelse kan vara ett problem både i städer och på
landsbygden. I städerna är det ofta partiklar och gaser från trafik och olika
förbränningsprocesser som orsakar problem, medan småskalig vedeldning kan medföra
negativa hälsoeffekter i sammanhållen bebyggelse på landsbygden, men också i städer
eller i tätorter (Boverket, 2019b). För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer som utgörs av
gränsvärden som ska följas och målsättningar som ska eftersträvas för ett antal ämnen,
däribland kväve- och svaveloxider, marknära ozon och partiklar. Planer och bygglov får
inte medges där värden överskrids.
Nuläge
Enligt översiktsplanen följs miljökvalitetsnormen för luft i hela Värmdö. En kartläggning av
halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) visar att de var betydligt lägre under
2020 i Värmdö än miljökvalitetsnormen för ämnena (SLB Analys, 2021). De högsta
halterna i Värmdö finns längs Värmdöleden fram till Ålstäket, men även huvudvägarna
mot Hemmesta och Ingarö har något högre halter än övriga delar av kommunen.
Konsekvenser av planförslaget
I översiktsplanen föreslår kommunen att både bilpendlingen och båttrafiken behöver
förändras för att minska förekomsten av luftföroreningar i kommunen. Potentialen att
minska både bil- och båttrafikens påverkan beror bland annat på hur transportbehovet,
kollektivtrafiken och elektrifieringen av fordonsflottan, samt dess infrastruktur, utvecklas.
Dessutom kan utsläpp från kortare bilresor inom kommunen minskas med attraktivare
gång- och cykelvägar. Hur trafikmängderna kommer att utvecklas fram till 2035 är inte
känt men påverkan från luftföroreningar i halter högre än miljökvalitetsnormen bedöms
inte vara sannolikt. Generellt omfattar planförslaget en rad olika riktlinjer och vägledningar
som kan leda till effektivare transporter med mindre utsläpp. Eftersom befolkningen och
därmed transportbehovet antas öka är det svårt att avgöra vilken effekt som riktlinjerna
kan ge. Det är även svårt att identifiera konkreta åtgärder eller utpekad markanvändning
som definitivt kan ligga till grund för minskade utsläpp av luftföroreningar. Planförslagets
påverkan är begränsad och konsekvenserna för människors hälsa avseende luftkvaliteten
bedöms vara obetydliga.
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativets rekommendationer bedöms vara begränsade och nämner exempelvis
inte elektrifiering av fordonsflottan som en faktor för luftkvaliteten. Nollalternativet bedöms
inte medge sådan markanvändning som riskerar att försämra luftkvaliteten.
Nollalternativet bedöms innebära obetydliga konsekvenser.
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Möjliga åtgärder
För att främja det kommunala arbetet med att förbättra luftkvaliteten föreslås följande
åtgärder som också pekas ut inom ramen för miljömålet Frisk luft:
•

Sträva efter att minska andelen av fordon med dubbdäck i tätbebyggelse.

•

Främja och uppmuntra till minskad (onödig) användning av lösningsmedel inom
båtvård.

5.8.4 Transporter av farligt gods
Förutsättningar
Transporter av farligt gods kan utgöra risk för människors hälsa och säkerhet i händelse
av en olycka. Vissa vägar inom vägnätet pekas ut som primära eller sekundära
transportvägar för farligt gods. De primära vägarna bildar ett huvudvägnät för
genomfartstrafik medan sekundära vägar är avsedda för lokala transporter till och från de
primära transportvägarna. I Stockholms län finns en policy om att riskhantering
innehållande riskanalys och eventuella åtgärder ska göras inom 150 meter från en
transportled. Policyn pekar också ut vilka typer av markanvändning som är lämpliga intill
utpekade transportleder för farligt gods. Följderna av en olycka med transporter av farligt
gods beror på sannolikheten att en olycka inträffar, vilken påverkan som olyckan har
(hastighet, typ av farligt gods), samt vem och hur många som drabbas av den inträffade
olyckan. Beskrivningen gör utifrån dessa faktorer.
Nuläge
I Värmdö är väg 222 primär transportled för farligt gods från kommungränsen mot Nacka
till avtagen vid Ålstäket. Sekundära transportleder går från Ålstäket både österut längs
väg 222 till Stavsnäs, och norrut längs väg 274 till Myttinge, samt från trafikplats
Gustavsberg på väg 222 till Gustavsbergs centrum.
Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget pekar ut ny bebyggelse, med ökad befolkning och trafik som förmodad följd,
i närheten av sekundära transportleder. Det innebär att fler människor finns inom
potentiella olycksområden samtidigt som risken för att en olycka ska inträffa kan antas
öka något till följd av ökad trafik. Hur mycket befolkningen och trafikmängderna antas öka
framöver framgår inte av översiktsplanen, inte heller antalet transporter av farligt gods.
Den föreslagna markanvändningen, framför allt i Gustavsberg, bedöms kunna leda till
ökad risk för negativa effekter på människor från en eventuell olycka med farligt gods, om
än i begränsad omfattning. Planförslaget bedöms innebära risk för negativa
konsekvenser till följd av en olycka med transporter av farligt gods. Det finns dock inget i
planförslaget som indikerar att den något ökade risken inte skulle gå att hantera på ett
lämpligt sätt i den fortsatta och mer detaljerade planeringen.
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Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet hanteras risken för en olycka med farligt gods på motsvarande sätt som i
planförslaget. Viss trafikökning på lederna för transport av farligt gods bedöms innebära
en något högre risk för att olyckor ska inträffa. Nollalternativet bedöms därmed innebära
risk för negativa konsekvenser till följd av en olycka med transporter av farligt gods.
Precis som för planförslaget begränsar nollalternativet inte att den något ökade risken
skulle gå att hantera på ett lämpligt sätt i den fortsatta och mer detaljerade planeringen.
Möjliga åtgärder
•

Säkerhetshöjande åtgärder behövs för att minska risken för olyckor med farligt
gods då trafikmängderna på redan hårt belastade vägar ökar.

5.8.5 Konsekvenser av planförslaget

Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Avseende förorenade områden och transporter av
farligt gods bedöms planförslaget innebära risk för
negativa konsekvenser. Planförslaget begränsar dock
inte möjligheterna till att åtgärda, förhindra eller
hantera påverkan och effekterna kopplade till dessa
konsekvenser. Föroreningar kommer att kunna
saneras och risker hanteras för att förhindra negativa
konsekvenser, och det finns potential till positiva
konsekvenser i den fortsatta planeringen.
Konsekvenserna avseende buller och luftkvalitet
bedöms vara obetydliga.

Negativa konsekvenser (-1)
med potential till positiva
konsekvenser

5.8.6 Konsekvenser av nollalternativet

Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Nollalternativet antas innebära en viss ökning av
trafikmängderna. Trafikökningen bedöms leda till ökad
risk för olyckor med transporter av farligt gods, medan
påverkan på bullersituationen luftkvaliteten bedöms
vara obetydlig. Markföroreningar kommer att finnas
kvar vilket bedöms innebära risk för negativ påverkan.

Negativa konsekvenser (-1)
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5.9

Hushållning med naturresurser

5.9.1 Förutsättningar
En långsiktigt god hushållning med mark-, vatten, energi och råvaror kan kopplas till
uttalandet i Brundtland kommissionens rapport om att kommande generationer ska ha
möjlighet att tillfredsställa sina behov och ha tillgång till de resurser de behöver.
Det är bestämmelserna i miljöbalkens 3 och 4 kap. om hushållning med mark- och
vattenområden som ska tillämpas vid planläggning.
I den översiktliga planeringen kan hushållning med resurser handla om att värna
jordbruksmarken för framtida odlingsbehov och att skapa utrymme för anläggningar för
hållbar energiproduktion. Det är också viktigt att skapa utrymme för anläggningar för
återbruk och återvinning av råvaror, vilket beskrivs i detta avsnitt. God hushållning
kopplat till exploatering och opåverkade och ekologiskt känsliga mark- och
vattenområden beskrivs i avsnitten 5.2 Grundvatten, 5.3 Ytvatten samt 5.4 Naturmiljö.
5.9.2 Nuläge
Jordbruksmark
I Värmdö kommun utgörs ca 2,5 % av den totala landarealen av åkermark och 1,1 % av
betesmark. Odlingslandskapet kring Gällnö – Hjälmö – Karklö -Svartsö är ett av få i
Stockholms skärgård med flera levande skärgårdsjordbruk. Förutom värdet av
jordbruksmark för odlingsbehov hyser exempelvis hagmarker ofta en hög artrikedom,
som i kommunen återfinns vid byn Alsvik på Svartsö, samt på Gällnö och Karklö. Betade
havsstrandängar finns bland annat på Lådnaön och Norrgårdsön samt vid Norsviken på
Norra Ljusterö. Många av Nacka-Värmdökilens upplevelsevärden är kopplade till
landskapsbild som delvis upprätthålls av småskaligt jordbruk.
Enligt miljöbalken är det bara tillåtet att bygga på jordbruksmark under vissa
förutsättningar. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk. Med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för
jordbruksproduktion.
Energiproduktion
Kommunen äger ett vindkraftsverk utanför Sundsvall och har solceller på två fastigheter,
men är själv inte energiproducent. Inom kommunen finns ett utpekat riksintresse för
energiproduktion vind vid Almagrundet ute i Östersjön. Riksintresset har en area på cirka
12 kvadratkilometer och ger utrymme åt 12 vindkraftsverk.
Materialåtervinning
Kommunen har ett övergripande ansvar för insamling och behandling av hushållens avfall
samt ansvar för avfallsplaneringen. Insamling av matavfall har kommunen haft sedan
2012 på fastlandet och antalet matavfallsabonnenter ökar varje år. Vid Ekobacken i
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Gustavsberg anläggs en återvinningscentral för att ersätta anläggningen i Brunn.
Ytterligare återvinningscentraler finns i Hemmesta och på Djurö. I skärgården finns tre
återvinningscentraler; på Möja, Runmarö och på Svartsö. Under sommartid finns även en
flytande återvinningscentral, Grovsopfärjan.
5.9.3 Konsekvenser av planförslaget
En större befolkning leder till ett större resursutnyttjande, varför frågan om hushållning
med naturresurser är av vikt för kommunen att hantera.
Generellt ska exploatering på jordbruksmark undvikas enligt planförslaget. Kommunal
infrastruktur ska så långt som möjligt undvikas att anläggas på brukningsbar
jordbruksmark (åker- och betesmark) och möjligheten att bedriva jordbruk ska inte
försvåras. Kommunen föreslår dock några platser med ändrad markanvändning i
översiktsplanen som påverkar jordbruksmark. Vid Mörkdalen i Gustavsberg som idag
utgörs av jordbruksmark föreslås en yta utredas för dagvattenhantering och rekreation.
Skeviksodlingen i Gustavsberg, en yta som i nuläget utgörs av jordbruksmark, föreslås
utredas för bostäder. I Återvall föreslås en del av en jordbruksmark tas i anspråk för
gång- och cykelväg. De platser där planen tar jordbruksmark i anspråk är få till antalet
och till ytan, även sett till kommunens totala yta med jordbruksmark. Den jordbruksmark
som tas i anspråk för andra ändamål bedöms inte försvåra möjligheterna att bedriva
jordbruk i kommunen.
Inom hushållning med naturresurser ingår att skapa utrymme för anläggningar för hållbar
energiproduktion. Då kommunen inte är energiproducent eller pekar ut mark i planen för
energiproduktion bedöms planen kunna jämföras med nuläget. En ökad befolkning i
kommunen kommer innebära ökat energibehov.
Kopplat till återbruk och återvinning av råvaror anger kommunen i planförslaget att
uthålligt och klimatsmart material ska nyttjas och att fokus ska läggas på kretslopp.
Värmdö har som mål att öka återvinningen av material och energi, vilket även omfattar
byggnation. Planförslaget pekar inte ut behov av fler markområden för ökad återvinning
och återanvändning av resurser.
Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Sammantaget innebär planförslaget obetydliga
konsekvenser (0) för hushållning med
naturresurser.

Obetydliga konsekvenser (0)
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5.9.4 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att bebyggelse inte lokaliseras på värdefull jordbruksmark. Inga
nya täkter för naturgrus tillåts vilket värnar tillgången på grundvatten. Nollalternativet
beskriver masshantering genom lokal samverkan som ett led i hushållning av
naturresurser. Bergkrossanläggningar etableras för att ersätta behov av naturgrus eller
långväga transporter och täkten och des hamn i sund bevaras. Nollalternativet pekar ut
behov av fler områden för ökad återvinning och återanvändning av resurser.
Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömning

Nollalternativet har tydligare rekommendationer
kring hushållning med naturresurser än
planförslaget. Nollalternativet innebär dock
sammantaget obetydliga konsekvenser (0) för
hushållning med naturresurser då situationen är
lik nuläget och de rekommendationer som ges
bedöms inte ge upphov till betydande påverkan.

Obetydliga konsekvenser (0)

5.9.5 Möjliga åtgärder
Planförslaget tar i anspråk en liten del av kommunens produktiva jordbruksmark och
bedöms leda till små eller obetydliga effekter på hushållning med naturresurser och
åtgärder kopplat till markanvändning utöver riktlinjer i planen har inte identifierats.
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6

Samlad bedömning
I detta avsnitt följs planens samlade miljöpåverkan upp, tillsammans med påverkan på
riksintressen och ekosystemtjänster. Planens kumulativa effekter redogörs för och en
bedömning av påverkan på miljökvalitetsmålen görs.

6.1

Kumulativa effekter
I detta avsnitt beskrivs de kumulativa effekter som planförslaget bedöms kunna leda till.
Med kumulativa effekter menas effekter som samverkar på olika sätt. De kan vara
antingen additiva, synergistiska eller motverkande. Planförslagets kumulativa effekter
beskrivs för befolkning och hälsa, miljön i stort, samt för klimatet.
Befolkning och hälsa
Förutsättningarna för god hälsa kan bland annat bero på vilka störningsmoment av olika
slag som befolkningen utsätts för, samt hur tillgängligheten till rekreation, återhämtning
och upplevelser ser ut.
Planförslaget bedöms innebära att risken för allvarliga konsekvenser till följd av
klimatförändringar, så som översvämningar samt ras och skred, minskar. Risken för
hälsoeffekter och vattenbrist till följd av saltvatteninträngning i både brunnar och
grundvatten minskar tack vare vattenförsörjning från andra, mer tåligare källor.
Bevarande och förstärkande av grönområden samverkar således med
klimatanpassningar i samhällsplaneringen. Bostadsnära grönytor motverkar också till
negativ påverkan från exempelvis trafik genom att rena luften och dämpa buller. I
samband med ny bebyggelse och exploatering kommer markföroreningar att åtgärdas,
vilket ytterligare minskar risken för negativ påverkan på människors hälsa, även om
risken för exponering delvis kvarstår. Risken för trafikolyckor bedöms öka något till följd
av ökad befolkning och trafik.
Planförslaget bedöms leda till att möjligheterna till rekreation ökar samtidigt som
rekreationsområdenas kvaliteter förbättras både på land och i vatten, exempelvis genom
att nya naturreservat införs, våtmarker tryggas, vattenkvaliteten förbättras samt att den
övergripande landskapsbilden bevaras.
Miljö
Med kumulativa effekter för begreppet miljö avses här hur planförslaget sammantaget
påverkar kommunens gröna och blåa områden, det vill säga områden som inte är
ianspråktagna för mänskliga aktiviteter, samt dessa områdens tillstånd och kvaliteter.
Planförslaget innebär att förutsättningarna för den gröna miljön stärks tack vare nya
naturreservat samt till viss del integreringen av grönområden inom utvecklingsområdena.
Å andra sidan innebär en del av bebyggelseutvecklingen att delar av gröna områden tas i
anspråk och försvinner. Eftersom föreslagen bebyggelseutveckling ska ske inom eller i
anslutning till redan ianspråktagna områden och områden med höga naturvärden ska
undvikas så begränsas effekterna av utvecklingen.
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Ökat omhändertagande av både avloppsvatten och dagvatten förbättrar tillståndet i
vattenförekomster i både sjöar och hav. Även rening av markföroreningar minskar
förekomsten och spridningen av föroreningar i mark och vatten. Även om påverkanskällor
försvinner i samband med att prioriterade förändringsområden ansluts till kommunalt
avlopp och markföroreningar åtgärdas vid bebyggelseutveckling, så kommer påverkan
fortsättningsvis pågå från områden som inte anslutits och förorenade områden som inte
exploateras. I kombination med klimatförändringen kan synergistiska effekter uppstå som
rentav påverkar statusklassningen av berörda vattenförekomster. Detta till följd av högre
temperaturer och mer avrinning som förstärker processer som styr övergödning. En
växande befolkning med ökat transportbehov riskerar att ytterligare påverka både gröna
och blåa områden negativt.
Klimat
Kumulativa effekter avseende klimat beskriver översiktsplanens konsekvenser för
klimatpåverkan i kommunen, exempelvis genom utsläpp av växthusgaser, samt hur
översiktsplanen anpassar samhället till den oundvikliga påverkan som klimatförändringen
för med sig, och som i grund botten beror på klimatpåverkan.
En tätare bebyggelse kan förstärka effekterna av höga temperaturer och värmeböljor, och
samtidigt öka dagvattenflöden till följd av att tidigare genomsläppliga ytor delvis hårdgörs.
Gröna ytor och buffertzoner, både i och utanför bebyggelsen, kan motverka dessa
effekter genom att verka temperaturreglerande och dessutom omhänderta och rena
dagvatten samt fördröja större vattenmängder vid skyfall. Grönområden motverkar också
ras, skred och erosion. Risken för saltvatteninträngning i både brunnar och grundvatten
minskar om uttaget av grundvatten minskar tack vare vattenförsörjning från andra, mer
tåligare källor.
Översiktsplanen har ambitionen om ett minskat transportbehov, främst genom att
koncentrera invånarna till områden med etablerad samhällsservice, samt minskade
utsläpp från de transporter som förekommer, bland annat genom att förbättra
förutsättningar för utökad kollektivtrafik och elfordon. Det ställer i sin tur olika krav på
bland annat markanvändning och kan påverka infrastruktur, bostadsbebyggelse samt
natur- och kulturområden.

6.2

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som människor får från naturens olika
ekosystem. Funktioner, strukturer och processer i ekosystemen tillhandahåller
ekosystemtjänster, som i sin tur skapar nyttor för oss människor. Ett ekosystem kan bidra
med olika typer av ekosystemtjänster. Grönområden och vatten i en stad tillhandahåller
ekosystemtjänster som kan ge bättre luftkvalitet, bättre lokalklimat, bullerdämpning och
naturupplevelser. En skog kan bidra med vattenreglering, kolbindning, pollinering,
upplevelser och produktion av livsmedel, träråvara och bioenergi.
Ekosystemtjänster är indelade i kategorierna försörjande, reglerande, kulturella och
stödjande ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2017). Senast år 2025 ska en majoritet
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av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning
av den byggda miljön i städer och tätorter (Boverket, 2021b).
Grundvatten
Ekosystemtjänsten vattenförsörjning (dricksvatten) ingår i de försörjande
ekosystemtjänsterna. Dricksvatten genom grundvattenmagasin tillhandahålls
genom att vatten filtreras och renas genom jord via avrinning från sjöar och
vattendrag. Planförslaget medför stora positiva effekter på det
tjänsteskapande området grundvatten genom ökat skydd av
grundvattenresurser, minskad föroreningsbelastning och ökad
dricksvattenförsörjning via utbyggt VA-system. Lokalt kan dock negativa konsekvenser
uppstå på ekosystemtjänsten genom hög belastning och saltvatteninträngning i lokala
grundvattenmagasin.
Våtmarker, vattendrag, sjöar och hav
Ekosystemtjänsten rening och reglering av vatten och skydd mot
extremväder ingår i de reglerande ekosystemtjänsterna. Våtmarker kan
reglera vatten och leda till minskade risker för översvämningar men även
minska risken för torka genom att vatten buffras. Våtmarker reglerar även
färskvattenkemin genom levande processer (näringsreglering) vilket leder till
renare vatten. Planförslaget medför en positiv påverkan på det
tjänsteskapande området våtmarker genom att våtmarker bevaras och att
man reglerar avverkning i kantzoner av vattendrag, sjöar, kustvatten eller
våtmarker där det är möjligt. Våtmarker bevaras enligt planen vilket ger
fortsatt goda förutsättningar för att behålla de ekosystemtjänster de
tillhandahåller.
Bevarandet av våtmarker och åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i både sjöar
och hav bedöms vara positivt för vattenområdenas upplevelsevärden och
därmed också stärka de kulturella ekosystemtjänsterna mentalt välbefinnande, kunskap
och inspiration, samt kulturarv och identitet.
Skog och grönytor
Inrättandet av nya naturreservat bevarar skog och grönytor och förbättrar
förutsättningarna för att stärka den gröna infrastrukturen, för arters
fortplantning, födosök och spridning, samt för variationsrikedom och
växelverkan mellan arter, vilket bidrar till de stödjande ekosystemtjänsterna
biologisk mångfald, ekologiskt samspel och livsmiljöer.
Skog och grönytor kan bidra med ekosystemtjänsten reglerande av
lokalklimat, genom att träd och grönytor i centrumområden reglerar mikroklimat och ger
behagligare temperaturer. Bevarandet av större sammanhängande grönområden, öppna
vattenytor och gröna närmiljöer ger goda förutsättningar för reglerande ekosystemtjänster
att motverka en urban värmeöeffekt.
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Precis som att våtmarker kan skydda mot extremväder kan grönområden
bidra med samma ekosystemtjänst genom att möjliggöra översvämningsytor
och fördröja avrinning. Bevarandet av gröna ytor, såsom Nacka-Värmdö-kilen
och centrumnära grönområden, ger goda förutsättningar för reglerande
ekosystemtjänster att motverka översvämningar.
Grönområden kan bidra med ekosystemtjänsten erosionsskydd genom att
rötter binder jord och sediment och motverkar att jorden sköljs bort vid regn. Bevarandet
av gröna ytor ger goda förutsättningar för reglerande ekosystemtjänster att minska risken
för erosion.
Anläggande av nya och bevarande av befintliga grönytor inom bostadsområden, framför
allt mellan bostäder samt vistelseytor och vägar kan bidra till de reglerande
ekosystemtjänsterna luftrening och reglering av buller. Nya och bevarade grönområden,
både inom större grön- och skogsområden och i bebyggelse, bidrar även till pollinering,
vilket i sin tur kan stärka de stödjande ekosystemtjänsterna.
Tillgången till grönska och natur för invånarna tryggas och eventuellt
förbättras genom att eftersträva tätortsnära natur samt genom att
bevara befintliga grönområden och integreringen av grönytor i
bebyggelsen, vilket bedöms bidra till ekosystemtjänsterna fysisk
hälsa, mentalt välbefinnande, kunskap och inspiration, social
interaktion, samt kulturarv och identitet.
En eventuell förändrad markanvändning inom utredningsområdena
bedöms ha en negativ effekt på kulturarv och identitet till följd av
ianspråktagandet av jordbruksmark nära Gustavsbergs centrum,
medan utveckling av hällmarkstallskogen också bedöms påverka
kulturarv och identitet, men även flera av de stödjande
ekosystemtjänsterna.
Jordbruksmark och betesmark
Odlingslandskapet, betesmark och åkermark tillhandahåller flera
ekosystemtjänster varav de flesta ingår i de försörjande tjänsterna,
exempelvis ekosystemtjänsten matförsörjning. Produktion av mat,
möjligheter till djurhållning, livsmedel och material som bioenergi
tillhandahålls genom det tjänsteskapande området jordbruksmark.
Planförslaget tar i anspråk en liten del av kommunens produktiva
jordbruksmark och bedöms leda till små eller obetydliga effekter på de
ekosystemtjänster som jordbruksmarken tillhandahåller.
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6.3

Riksintressen
Kulturmiljö
Planförslaget pekar ut bebyggelseutveckling inom flera områden av riksintresse för
kulturmiljövården. Störst påverkan bedöms ske inom riksintresset Gustavsberg till följd av
utpekat utvecklingsområde, men även riksintresset Djurhamn – Djurö kyrka kan påverkas
av det sekundära utvecklingsområdet i Björkås. Utvecklingsområdet i Brunn överlappar
en liten del av riksintresset Ingarö, men bedöms dock inte leda till någon betydande
påverkan på riksintresset. Den föreslagna utvecklingen på kärnön Sandön kommer helt
att ske inom riksintresset Sandhamn – Grönskär, och bedöms därmed medföra risk för
negativ påverkan på riksintressets värden och uttryck. Även utveckling på kärnön Möja
bedöms kunna medföra påverkan på riksintresset Möja – Bockö – Lökaön, medan
riksintresset Uppeby – Nore på Runmarö bedöms att inte påverkas av eventuell
utveckling på Runmarö, eftersom ny bebyggelse eller ändrad markanvändningen
sannolikt inte tillkommer inom riksintressets gränser. Generellt bedöms planförslaget
hantera riskerna för negativ påverkan från ny bebyggelse eller ändrad markanvändning
på ett tillfredsställande sätt genom föreslagna riktlinjer, vägledningar och förhållningssätt.
All tillkommande bebyggelse eller ändrad markanvändning bedöms dock medföra risk för
påverkan på berörda riksintressens värden och uttryck. Utifrån förslaget till översiktsplan
så kan negativa konsekvenser inte uteslutas, samtidigt som planförslaget bedöms skapa
förutsättningar för att minimera risken för negativa konsekvenser. Omfattningen av
planförslagets påverkan, effekter och konsekvenser behöver utredas vidare i den fortsatta
planeringen då konkreta förslag till utformning har tagits fram.
Naturmiljö
På varderas sida om riksintresset Långviksträsk på södra Ingarö utgörs
markanvändningen av prioriterat förändringsområde respektive landsbygdsområde. Även
om viss förändring i markanvändningen kan ske i närheten bedöms det inte leda till några
negativa effekter eller konsekvenser för riksintresseområdet eller dess värden, fysiska
sammansättning eller strukturer. Större delen av riksintresset täcks av ett naturreservat.
Riksintresseområdena i skärgården, det vill säga mellersta delen och yttre delen av
Stockholms skärgård är väldigt stora och omfattar bland annat delar av kärnöarna där
planförslaget pekar ut viss bebyggelseutveckling. Eftersom ny bebyggelse uttryckligen
ska tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse och samtidigt ta hänsyn till biologisk
mångfald bedöms översiktsplanen i sig inte leda till någon betydande påverkan på
riksintressena. Samtliga riksintressens värden är dock relevanta att beakta också i den
fortsatta och mer detaljerade planeringen.
Planförslaget bedöms inte ha någon betydande påverkan på riksintresset för de samlade
natur- och kulturvärdena i kustområdet och skärgården i Stockholms län (4 kap 1,2,4 §§
MB).
Friluftsliv
I översiktsplanen saknas tydliga ställningstaganden kring hur riksintresset för friluftsliv (3
kap. 6 § MB) i Stockholms skärgård tillgodoses. Riksintresseområdet ligger utanför de
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centrala delarna och fastlandet där den största utvecklingen sker. Svartsö, Gällnö,
Sandön samt delar av Runmarö och Nämdö ingår i riksintresseområdet varav alla utom
Gällnö är en del av kärnöarna där utveckling sker genom service och funktionsblandad
bebyggelse. Utvecklingen som sker inom riksintresset kan gynna friluftslivets intressen
men det är i detta skede osäkert. Omfattningen av planförslagets påverkan, effekter och
konsekvenser behöver tydliggöras vidare i den fortsatta planeringen.
Övriga riksintressen
Övriga områden av riksintresse enligt miljöbalken bedöms inte påverkas av föreslagen
översiktsplan.

6.4

Miljökvalitetsnormer
Vatten
Svensk vattenförvaltning utgår från EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade
vattendirektivet (Direktiv 2000/60/ EG – 2008/105/EG). Direktivets intention är att
kvaliteten på yt- och grundvatten i hela EU ska bevaras och förbättras.
Normerna är juridiskt bindande vilket innebär att myndigheter och kommuner inte får
upprätta planer eller tillåta projekt som kan orsaka att ett vattens status försämras. Det
innebär också att verksamheter inte får företas som kan försvåra genomförandet av
planerade åtgärder enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram som syftar till att höja ett
vattens status.
Som huvudansvariga för den fysiska planeringen på lokal nivå har kommunen en viktig
roll både som genomförare av vattenförvaltningens måluppfyllelse och som
verksamhetsutövare.
Planförslaget bedöms kunna medföra positiva konsekvenser för att uppfylla
miljökvalitetsnormerna för kommunens yt- och grundvattenförekomster. Det innehåller en
rad ställningstaganden och riktlinjer som kan bidra till förbättrad vattenkvalitet och mängd.
Ska Värmdö kommun till år 2035 lyckas uppnå god ekologisk status i samtliga
ytvattenförekomster, är det bland annat beroende av i vilken takt VA-utbyggnaden
genomförs. Utöver detta krävs att ambitionerna i planen faktiskt genomförs. Lokala
åtgärdsprogram för ytvattenrecipienter behöver tas fram och genomföras för att kunna
förbättra status, vilket kan handla om att dammar anläggs och LOD-lösningar görs för att
hantera dagvatten och näringsämnen i bebyggelseområden och att restaureringsåtgärder
i kustområden genomförs. Negativa effekter av planerad bebyggelseutveckling (som ökad
föroreningsbelastning och ökade flöden) kan uppstå i områden nära recipient där
naturmark hårdgörs. Detta kräver åtgärder på flera platser för att inte bara förebygga
negativ påverkan utan även förbättra vattenstatus i ytvattenförekomsterna. Om riktlinjer
inte följs enligt planförslaget och åtgärder inte genomförs i tillräcklig omfattning, finns risk
för att miljökvalitetsnormerna för ytvatten inte uppnås.
Kustvattenförekomster i Värmdö kommun berörs av aktiviteter och förhållanden utanför
kommungränsen. För flera av kustvattenförekomsterna krävs ökad regional samverkan
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kring vattenfrågor i kommunen för att kunna nå miljökvalitetsnormer för vatten och
upprätthålla ett fungerande ekosystem.
Buller
I och med förordningen (2004:675) om omgivningsbuller, som genomför EU:s
bullerdirektiv (2002/49/EG) i Sverige, infördes en miljökvalitetsnorm för buller. Till skillnad
från de nationella riktvärdena anges inte någon viss ljudnivå som bör uppfyllas, utan
normen anses följas när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av
omgivningsbuller.
Enligt planbeskrivningen ska de nationella riktvärdena för buller följas vid planering.
Bebyggelseutveckling föreslås i områden där bullernivåerna bedöms vara lägre än
riktvärdena. Även om kommunen i planförslaget inte uttrycker en strävan enligt
miljökvalitetsnormen, så bedöms planförslaget i sig undvika skadliga effekter på
människors hälsa av omgivningsbuller och därmed även följa normen.
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormen för utomhusluft gäller i hela landet och framgår av
luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normen består av både gränsvärden och
målsättningsvärden för ett antal luftföroreningar, däribland kvävedioxid (NO2) och partiklar
(PM10, PM2,5). Miljökvalitetsnormen följs inom hela Värmdö och planförslaget bedöms
inte försämra luftkvaliteten och därmed inte heller äventyra möjligheterna att
fortsättningsvis följa normen.

6.5

Måluppfyllelse

6.5.1 Miljökvalitetsmål
Tabell 3 redovisar en bedömning av hur planförslaget medverkar eller motverkar till att
uppnå Sveriges miljökvalitetsmål. Bedömningen görs utifrån följande skala:
Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet
Förslaget varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet
Nej, förslaget bedöms inte bidra till att uppnå målet eller motverkar målet
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Tabell 3. Övergripande bedömning av planförslagets bidrag till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljömål

Planförslagets bidrag till måluppfyllelse

Begränsad
klimatpåverkan

Utvecklade replipunkter och fler infartsparkeringar
Utökad kollektivtrafik och utbyggnad av GC-banor
Minskat transportbehov genom samplanering och nya arbetstillfällen
Planen tillåter avstyckning i perifera områden vilket ökar transportbehovet
Effektiv energianvändning i ny bebyggelse
Planen avsätter inte mark för att producera förnybar energi

Frisk luft
Utbyggnaden antas öka transportbehovet, vilket kan leda till påverkan på
luftkvaliteten. Effekterna bedöms dock vägas upp av att planförslaget strävar till att
minska transportbehovet samt minska utsläppen genom att skapa förutsättningar för
effektivare och fossilfria transporter.

Bara naturlig
försurning

Utsläpp av växthusgaser bidrar till försurning
Skog bevaras genom inrättande av nya naturreservat
Felaktig hantering av markföroreningar kan leda till försurad mark
Markarbeten undviks i områden som har risk för att ha sulfidrik mark då det har en
försurande effekt vid oxidering

Giftfri miljö
Markföroreningar saneras i samband med detaljplanering, bygglov, samt ny och
ändrad markanvändning. Ett betydande antal potentiellt förorenade områden kommer
dock finnas kvar, bland annat i närheten av vatten.

Ingen övergödning
Storskalig utbyggnad av kommunalt VA
Riktlinjer som främjar miljötillståndet i vatten genom bevarande av våtmarker och
grönytor som renar och fördröjer

Levande sjöar och
vattendrag

Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster uppmärksammas och
reningstjänster tillämpas genom riktlinjer
Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat
friluftsliv bevaras
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Miljömål

Planförslagets bidrag till måluppfyllelse

Grundvatten av god
kvalitet

Fortsatt risk för grundvattenbrist i lokala grundvattenmagasin vid ökad
befolkning
Risk för saltvatteninträngning i kustnära lägen
Skydd för grundvatten införs genom riktlinjer och justerad markanvändning

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Bilda eller ta initiativ till marina naturreservat, initiativ till att trålgräns flyttas ut
Tillhandahåll miljöstationer vid hamnar samt möjlighet till båtbottentvätt för fritidsbåtar
för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger
Ta fram översiktsplaner för havsområden, Havs-, kust och vattenplan arbetas med.
Identifiera de lokala källorna till marint skräp och sätt in förebyggande åtgärder för att
stoppa skräpet redan vid källan

Myllrande
våtmarker

Våtmarker, bland annat av internationell och regional betydelse, bevaras och värnas
med exempelvis nya naturreservat, vilket ger fortsatt goda förutsättningar för att
behålla ekosystemtjänster och för att utveckla våtmarkerna.

Levande skogar
Nya naturreservat och stärkt grön infrastruktur bidrar till flera typer av
ekosystemtjänster och skapar förutsättningar för artförekomst, friluftsliv och
kulturupplevelser, trots att mindre skogsområden kan tas i anspråk.

Ett rikt
odlingslandskap
Jordbruksmark bevaras, och med den även odlingslandskapet natur- och
kulturmiljövärden samtidigt som odlingslandskapets värden för friluftslivet värnas

God bebyggd miljö

Ny bebyggelse placeras resurseffektivt utmed befintlig bebyggelse
Konkurrenskraftiga alternativ till biltrafik saknas
Satsningar på tillgängliga natur- och grönområden och grönstråk i närhet till
bebyggelsen med god kvalitet
Kulturvärden i den bebyggda miljön beaktas

Ett rikt växt och
djurliv
Den gröna infrastrukturen blir robustare med förbättrade förutsättningar för arter,
tätortsnära natur och förstärkta ekosystemtjänster
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6.5.2 Kommunala miljömål
I Värmdö kommuns miljö- och klimatplan för 2020 – 2030 definieras en rad olika miljöoch klimatmål som ingår i kommunfullmäktiges övergripande mål En god miljö med
begränsad klimatpåverkan och Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på
land och i vatten är i balans, se Tabell 4. Målen beskriver prioriterade områden inom
miljöarbetet samt Värmdös vision för år 2030 och ligger till grund för kommunens
samhällsbyggnadsstrategier. Kommunens miljö- och klimatmål är kopplade till både de
nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen. Bedömningen av huruvida
förslaget till översiktsplan bidrar till målen görs utifrån målens formuleringar och
eventuella preciseringar. Bedömningen sammanfattas i Tabell 4. Planförslagets bidrag till
Värmdö kommuns miljö- och klimatmål.. Målen om måltider i kommunala verksamheter
och hållbar upphandling bedöms inte vara relevanta för översiktsplanen. Förslaget till
översiktsplan bedöms bidra till drygt hälften av de relevanta målen. Planförslaget bedöms
bidra till samtliga mål tillhörande Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på
land och i vatten är i balans, medan planförslaget bedöms bidra till två av sex mål under
En god miljö med begränsad klimatpåverkan. Planförslaget bedöms inte motverka något
kommunalt miljö- och klimatmål.
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Tabell 4. Planförslagets bidrag till Värmdö kommuns miljö- och klimatmål.

Kommunalt miljömål

Planförslagets bidrag till måluppfyllelse

Ett hållbart resursutnyttjande där
växt- och djurlivet på land och i
vatten är i balans

En god miljö med begränsad klimatpåverkan

Transportbehovet uppskattas öka genom att kommunen växer samtidigt som

Utsläpp av
växthusgaser
och energianvändning

planförslaget bidrar till ökad transporteffektivitet. Genom energieffektivisering och
övergång till förnybar energi minskar klimatpåverkan från kommunens
energiförbrukning. Planförslaget bidrar dock inte till att öka andelen förnybar energi
i energisystemet. Planförslaget och utbyggnadsprinciperna ger förutsättningar för
ett resurseffektivt samhälle men exploatering orsakar också utsläpp av
växthusgaser och energianvändning.
Bebyggelseutvecklingen sker i första hand i befintlig bebyggelse i centrumområden

Bebyggelseutveckling

där ianspråktagandet av mark bedöms ge begränsad påverkan på miljön.
Bebyggelseutvecklingen ska eftersträva att följa utveckling av vatten- och
avloppsförsörjning samt kollektivtrafik, vilket begränsar bebyggelsens långsiktiga
påverkan.
Utvecklingen och gång- och cykelbanorna i kommunen förväntas öka antal cyklister

Gång- och
cykel

och gångtrafikanter i kommunen. Planförslaget bedöms inte ha någon inverkan på
målet om att öka andelen gångtrafikanter och cyklister eftersom kommunen växer i
både centrala och perifera områden.

Hantering av
avfall
Hantering av
farliga
ämnen

Planförslaget bedöms inte ha någon betydande inverkan på målen om att
förebygga uppkomst av avfall, öka återanvändningen och återvinningen och
avfallshantering.

Målet syftar till att minska användningen av farliga ämnen i kommunens
verksamheter. Planförslaget bedöms inte ha någon inverkan på målet.

Klimatanpassning

Planförslaget stärker kommunens förmåga att hantera konsekvenser av ett

Vatten och
avlopp

Planförslaget bidrar till uppfyllandet av målet genom storskalig VA-utbyggnad och

Miljökvalitetsnormer för
vatten

förändrat klimat (skyfall, höjda havsnivåer och höga temperaturer).

implementering av dagvattenstrategier.
Planförslaget bidrar till uppfyllandet av målet genom storskalig VA-utbyggnad och
implementering av dagvattenstrategier och riktlinjer samt lokala åtgärdsprogram för
ytvattenförekomster. Otillräckliga åtgärder innebär att planen varken motverkar
eller medverkar till måluppfyllelsen.
Planförslaget bedöms bidra till att bevara den gröna infrastrukturen, till att skapa

Grön
infrastruktur

förutsättningar för ekosystemtjänster, och till att förbättra möjligheterna till
rekreation och friluftsliv. Integreringen av grönområden i bebyggelsen bidrar till
goda boendemiljöer och motståndskraft mot klimatförändringens effekter, samtidigt
som höga naturvärden ska beaktas.
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6.6

Samlad bedömning
Planförslaget bedöms innebära både positiva och negativa konsekvenser för miljön (se
Tabell 5). Miljöbedömningen visar att omfattningen av planförslagets konsekvenser är
begränsade. Planförslagets huvudsakliga positiva påverkan kommer av att stärka och
integrera grönområden av både regional och lokal betydelse i bebyggelsen.
Planförslagets gröna fokus bedöms vara bidragande till samtliga positiva konsekvenser,
medan utbyggnaden av kommunal vattenförsörjning och avloppshantering minskar
påverkan på grundvatten respektive förbättrar ytvattenkvaliteten. Bebyggelseutveckling
innebär generellt en ökad negativ påverkan på miljön, men genom den uttalade strategin
att i huvudsak utveckla bebyggelse i befintliga centrumområden så bedöms planförslaget
till stor del undvika negativa konsekvenser som annars skulle kunna uppstå. De negativa
konsekvenser som planen bedöms leda till beror främst på sådan påverkan som är svår
att undvika i en växande kommun. Så som intrång i kulturmiljöer, exploatering av
naturmark, ökat nyttjande av vattenresurser, ökad trafikmängd med utmaningar kopplade
till utsläpp och risken för olyckor. Även om en negativ påverkan av storskalig exploatering
i sig är oundviklig så kan negativa effekter och konsekvenser som miljöbedömningen har
identifierat minskas eller undvikas i den fortsatta planeringen.
För att åstadkomma positiva effekter och undvika negativa effekter är det viktigt att
planförslagets riktlinjer och vägledningar följs. Om dessa frångås riskerar planförslagets
konsekvenser bli övervägande negativa.
Bland de studerade miljöaspekterna, liksom för kumulativa effekter, bedöms planförslaget
sammantaget leda till övervägande positiva konsekvenser för miljön. Planförslaget
bevarar ekosystemtjänster inom samtliga tjänstekategorier, och skapar förutsättningar för
att stärka vissa tjänster. Vidare bidrar planförslaget till att miljökvalitetsnormerna
fortsättningsvis kan innehållas. Planförslaget bedöms bidra eller vara neutralt i
förhållande till miljökvalitetsmålen. Inom de riksintressen som berörs av planförslaget
finns det visserligen risk för negativ påverkan, men varken påverkan eller dess
konsekvenser är oundvikliga och kommunen visar med riktlinjerna och vägledningarna i
planförslaget att hänsyn till riksintressenas värden, liksom miljöns övriga värden, behöver
tas i den fortsatta och mer detaljerade planeringen.
I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget sammantaget leda till fler
miljöförbättringar eller vara likvärdigt med nollalternativet för samtliga miljöaspekter, se
Tabell 5.
Skillnaderna mellan planförslagets och nollalternativets konsekvenser är främst kopplad
till påverkan på vatten, gröna samband och klimatanpassning. Störst skillnader bedöms
uppstå kopplat till kommunens arbete med klimatanpassning, där nollalternativet saknar
konkreta åtgärder och markanvändning för omhändertagande av extremväder. En av
orsakerna till skillnaden i konsekvenser kan vara att kunskapsunderlaget är bättre nu än
inför framtagandet av gällande plan, vilket i sin tur inverkar på i vilken omfattning som
respektive plan tar hänsyn till nu kända miljövärden och miljöproblem.
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Tabell 5 med planförslagets och nollalternativets samlade konsekvensbedömning.

Miljöaspekt

Kulturmiljö

Grundvatten

Ytvatten

Naturmiljö

Friluftsliv

Konsekvenser planförslag

Konsekvenser nollalternativ

Negativa konsekvenser (-1)

Negativa konsekvenser (-1)

Planförslaget innebär bestående förändringar
och tillägg inom kulturhistoriskt värdefulla
områden, vilket riskerar leda till negativa
konsekvenser.

Rekommendationerna är begränsade för
utvecklingsområdena men mer omfattande i
skärgården. Omfattningen av ny bebyggelse
är begränsad men bestående förändringar
riskerar påverka kulturmiljöerna.

Obetydliga konsekvenser (0)

Negativa konsekvenser (-1)

Miljösituationen i planförslaget innebär en
situation som liknar nuläget trots negativ
påverkan genom en ökad befolkningsmängd
(belastning på grundvatten) och förändringar
kopplat till ett förändrat klimat. Positiva
effekter fås av minskad
föroreningsbelastning och ökad
dricksvattenförsörjning via utbyggt VAsystem och ökat skydd av
grundvattenresurser.

Positiva effekter kopplat till utbyggt VAsystem är mindre i förhållande till
planförslaget eftersom färre PFO-områden
planläggs. Nollalternativet innebär att ny
bebyggelse tillåts inom tillrinningsområde
samt vattenskyddsområde för den regionalt
viktiga dricksvattentäkten i Brunn, samt
Stavsnäs vilket medför risk för negativa
konsekvenser på vattenkvalitet och mängd.

Positiva konsekvenser (+1)

Obetydliga konsekvenser (0)

Utbyggnad av kommunens VA-system leder
till kraftigt minskade utsläpp av gödande
ämnen, specifikt i kustnära lägen.
Dagvattendammar, våtmarker, växtbäddar
och att nyttja lågpunkter i terrängen till
fördröjning och rening av dagvattnet ses som
viktiga insatser för att nå god vattenstatus.
Planen medför potential till positiva
konsekvenser. En osäkerhet kopplad till
genomförandet av planens ambitioner
medför risk för negativa konsekvenser.

Nollalternativet medför en utbyggnad av VAsystemet som minskar
föroreningsbelastningen från enskilda
avlopp. Utbyggnad sker inte i tillräcklig
omfattning för att kompensera för den
förväntade befolkningsökningen vilket medför
att miljösituationen vid målåret i
nollalternativet bedöms vara likt nuläget. Om
åtgärder inte genomförs i tillräcklig
omfattning, finns risk för att
miljökvalitetsnormerna för ytvatten inte
uppnås. Färre bostäder planeras i
centrumområden och andelen naturmark
som tas i anspråk är mindre än planförslaget.

Positiva konsekvenser (+1)

Negativa konsekvenser (-1)

Planförslaget bedöms innebära en viss
förstärkning av de gröna sambanden inom
Nacka-Värmdö-kilen, och därmed det
regionala gröna nätverket. Naturmiljöer av
högt värde och hög betydelse för arter tas i
huvudsak inte i anspråk för exploatering.

Den regionala grönstrukturen bevaras delvis,
men stärks inte. Grön- och naturområden
integreras inte i bebyggelsen. Områdena för
bebyggelseutveckling är begränsade.

Positiva konsekvenser (+1)

Positiva konsekvenser (+1)

Den föreslagna bebyggelseutvecklingen
bedöms inte göra anspråk på några särskilt
värdefulla naturmiljöområden som nyttjas för
friluftsliv. Tillgänglighet och service utvecklas
och formella skydd inrättas vilket stärker
förutsättningarna för friluftsliv.

I jämförelse med planförslaget pekas färre
områden ut för formellt skydd av naturmiljö,
vilket minskar förutsättningarna att behålla
kvaliteter som är av värde för friluftslivet.
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Miljöaspekt

Klimatpåverkan

Klimatanpassning

Människors hälsa
och säkerhet

Hushållning med
naturresurser

Konsekvenser planförslag

Konsekvenser nollalternativ

Negativa konsekvenser (-1)

Stora negativa konsekvenser (-2)

Planförslaget innebär att transportbehoven
per invånare minskar och att
förutsättningarna för klimatsmart resande
ökar. En redogörelse för hur kommunen
planerar för att öka produktionen av förnybar
energi saknas. Den föreslagna planeringen
bedöms inte vara tillräcklig för att uppnå
satta klimatmål.

Bebyggelse planeras främst i centrumlägen
och PFO men saknar tydligare riktlinjer för
bygglov i områden utanför detaljplan. Detta
medför att en utbyggnad enligt
nollalternativet kan ske utspritt i kommunen
vilket medför ökat transportbehov.
Transportbehovet bedöms ha potential för att
minska i delar av kommunen. Nollalternativet
bedöms bidra till ökad klimatpåverkan
eftersom transportbehovets uppskattas ha
större påverkan än utsläppsminskande
åtgärder.

Positiva konsekvenser (+1)

Stora negativa konsekvenser (-2)

Planförslaget verkar för att minska riskerna
kopplat till ett förändrat klimat. Åtgärder och
riktlinjer sätts in för att hantera stigande
havsnivåer, ökad nederbörd och annan
påverkan av extremväder.

I jämförelse med planförslaget finns färre
åtgärder som avser att minska riskerna kring
ett förändrat klimat. Nollalternativet har inga
planerade skyfallsytor och riktlinjer för
bygglov i områden utanför detaljplan saknas.

Negativa konsekvenser (-1)

Negativa konsekvenser (-1)

Avseende förorenade områden och
transporter av farligt gods bedöms
planförslaget innebära risk för negativa
konsekvenser för människors hälsa.
Föroreningar kommer att kunna saneras och
risker hanteras för att begränsa negativa
konsekvenser, och det finns potential till
positiva konsekvenser i den fortsatta
planeringen. Konsekvenserna avseende
buller och luftkvalitet, som kan ge upphov till
negativa hälsoeffekter, bedöms vara
obetydliga.

Precis som för planförslaget innebär
nollalternativet att hälso- och säkerhetsrisker
kopplade till markföroreningar och olyckor
med farligt gods kvarstår. Utifrån gällande
plan är det dock möjligt att hantera riskerna
framöver.

Obetydliga konsekvenser (0)

Obetydliga konsekvenser (0)

Exploatering på jordbruksmark undviks i stort
enligt planförslaget. De platser där
jordbruksmark tas i anspråk är få till antalet
och till ytan, även sett till kommunens totala
yta med jordbruksmark och bedöms inte
försvåra möjligheterna att bedriva jordbruk i
kommunen.

Nollalternativet har tydligare
rekommendationer kring hushållning med
naturresurser än planförslaget.
Nollalternativet innebär dock sammantaget
obetydliga konsekvenser för hushållning med
naturresurser då situationen är lik nuläget
och de rekommendationer som ges bedöms
inte ge upphov till betydande påverkan.
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Fortsatt arbete och uppföljning
Denna MKB är en del av samrådshandlingen av översiktsplan 2035. Samrådet planeras
hållas under 2021 och då lämnas möjlighet för allmänheten och andra att ge synpunkter
på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till översiktsplan.
Enligt miljöbalken ska kommunen ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och
inkomna synpunkter innan planen eller programmet antas, vilket innebär att kommunen i
arbetet med att ta fram översiktsplanen aktivt måste ta ställning till resultaten av
miljökonsekvensbeskrivningen, åtgärdsförslag och inkomna samrådssynpunkter. Efter
samrådet sker därför en omarbetning av förslaget för att planen sedan kan gå ut på
granskning där myndigheter och medborgare återigen får tycka till.
Målet är att ha en färdigt antagen översiktsplan under 2022.

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen medför. Åtgärdsförslag i samrådsversionen av
miljökonsekvensbeskrivningen återfinns under respektive miljöaspekt i kapitel 5 under
rubriken Möjliga åtgärder.
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Tjänsteutlåtande

2021-08-05
Änr KS 2021/79.212
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Yttrande över samråd för Danderyds översiktsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande över samråd för Danderyds översiktsplan godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunen har tagit del av en remiss från Danderyds kommun för samråd om förslag till ny
kommunövergripande översiktsplan. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om
mellankommunala intressen. Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala
intressen berörs av planförslaget: trafikförsörjning och transportinfrastruktur, miljökvalitetsnormer för
vatten samt ekologiska spridningssamband. Överlag ser kommunen positivt på planförslaget men har
vissa synpunkter kring knutpunkten Danderyd, brister i beskrivningen av mellankommunal samverkan
kring de gröna kilarna, hur ekologiska spridningssamband kan värnas samt hur översiktsplanen kan bidra
till en ökad grundvattenbildning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-08-05
Yttrande över samråd för Danderyds översiktsplan, 2021-07-02
Samrådsförslag översiktsplan för Danderyds kommun, 2021-05-03
Hållbarhetsbedömning Samrådsförslag översiktsplan för Danderyds kommun, 2021-05-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Matilda Karlström, sbf

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Yttrande över samråd för Danderyds översiktsplan
Sammanfattning
Vaxholms stad har tagit del av en remiss från Danderyds kommun för samråd om förslag till ny
kommunövergripande översiktsplan. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om
mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan. Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga
mellankommunala intressen berörs av planförslaget: trafikförsörjning och transportinfrastruktur, den
gemensamma ytvattenförekomsten Stora Värtan samt ekologiska spridningssamband. Överlag ser
kommunen positivt på planförslaget men har vissa synpunkter kring knutpunkten Danderyd, brister i
beskrivningen av mellankommunal samverkan kring de gröna kilarna, hur ekologiska spridningssamband
kan värnas samt hur översiktsplanen kan bidra till en ökad grundvattenbildning.

Bakgrund
Kommunen har fått en remiss från Danderyds kommun för samråd om förslag till ny
kommunövergripande översiktsplan. Samrådstiden var pågick mellan den 3 maj och 13 juni 2021.
Förvaltningen har begärt och fått beviljat anstånd till och med 10 september. Remissen syftar till att
kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan.

Bedömning
Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala intressen berörs av planförslaget:
trafikförsörjning och transportinfrastruktur, miljökvalitetsnormer för vatten med särskild koppling till
den gemensamma ytvattenförekomsten Stora Värtan, samt ekologiska spridningssamband.
Trafikförsörjning och transportinfrastruktur
Det är positivt att Danderyd vill främja fler hållbara resor genom att kollektivtrafiken utvecklas med god
tillgänglighet och framkomlighet. Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken på E18 är en viktig åtgärd för
att busstrafiken ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Detta bidrar till värdefulla effekter för såväl
resenärer i Vaxholm då restiderna till viktiga målpunkter och arbetsmarknader i regionen förbättras,
som för arbetspendling till Vaxholm.
Knutpunkt Danderyd har likaså en viktig funktion för Vaxholm då den möjliggör byte för resa vidare mot
bland annat Solna, Kista och City. Därtill anser Vaxholm att en framtida kollektivtrafiknod i
kommundelen Rinkeby kan bidra med nyttor för kommunens invånare då den skapar nya
resmöjligheter.
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Roslagsbanans funktion är viktig för utvecklingen i hela nordost. På lång sikt, i och med förlängning till
City, kommer en förbättring av kollektivtrafiktillgängligheten för resenärer i nordostkommunerna att
ske, det är därför väsentligt att Roslagsbanans funktion och framkomlighet säkerställs i den långsiktiga
planeringen.
Vaxholm instämmer i det att tvärresandet skulle stärkas genom att befintlig spårbunden kollektivtrafik
kompletteras med ny spårinfrastruktur i Danderyd till Solna/Kista. Därtill är det positivt att Danderyd ser
en utvecklingspotential i att förbättra kopplingen mellan sjukhusområdet och Mörby- och
Stocksundsidan för att skapa säkrare, tryggare och attraktivare stads- och trafikmiljöer för gående,
cyklande och kollektivtrafikresenärer. Det skulle även bidra till bättre bytesmöjligheter mellan
Roslagsbanan, Tunnelbanan och busstrafiken.
Mellankommunal samverkan
Avsnittet om mellankommunal samverkan behöver utvecklas. Översiktsplanen lyfter betydelsen av de
gröna kilarna i den regionala grönstrukturen och anger att Rösjökilen ska utvecklas inom kommunen
men det saknas en beskrivning av den kilsamverkan som pågår inom Rösjö, Angarn och Bogesundskilen
samt ställningstaganden kopplade till samverkan.
Ekologiska spridningssamband
I översiktsplanen finns det en tydlig ambition att ekologiskt känsliga områden ska värnas och den
biologiska mångfalden stärkas men det saknas konkreta förslag på hur dessa samband ska värnas och
utvecklas, främst i anknytning till utpekade utvecklingsområden. Genom en utförligare beskrivning av
den gröna infrastrukturen och de ekologiska sambanden inom kommunen samt en komplettering med
riktlinjer för hur dessa ska värnas och utvecklas på lokal nivå blir det lättare att få en bild av hur
ambitionen ska uppnås. Exempelvis finns det i den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur bl.a.
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spridningskorridorer utpekade för olika skogstyper, se Figur 1, som kan beskrivas närmare i
översiktsplanen.

Figur 1 Utdrag ur LST Grön infrastruktur. Kartorna visar primära spridningskorridorer i orange och sekundär i grönt för barrskog
(till vänster) respektive ädellövskog (till höger). För ädellövskog visas även en tolkning av svaga samband för ädellövskog med
blå linje

För att tydliggöra sambanden som bör värnas och
utvecklas kan kartan på sid 109 kompletteras med viktiga
samband för natur och/eller friluftsliv även i nord-sydlig
riktning, se Figur 2. Kommunen anger en
bebyggelseutveckling som generellt tar lite naturmark i
anspråk vilken är positivt men det bör framgå tydligare
hur kommunen ämnar arbeta med att stärka den
befintliga grönstrukturen utanför utvecklingsområdena.
Miljökvalitetsnormer för vatten
I översiktsplanen beskrivs det en ambition hur den fysiska
planeringen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska uppnås. Översiktsplanen innehåller flera
förslag på hur dagvatten ska omhändertas, vilka krav som
ska ställas samt hur hållbar dagvattenhantering ska
uppnås men det saknas tydliga ställningstaganden
kopplat till grundvatten. En hållbar dagvattenhantering
kan bidra till grundvattenbildning och vattenhushållning.
Danderyd har ett registrerat grundvattenmagasin samt
angränsar till ett annat men det saknas grundvattentäkter
inom kommunen. Kommunen är likt Vaxholm beroende
av dricksvattenförsörjning från Norrvatten.
Översiktsplanen behöver tydligare beskriva hur den
Figur 2 Förslag på kompletterande pilar för viktiga
planerade bebyggelseutvecklingen påverkar grundvattnet
ekologiska spridningsvägar.
och vilka konsekvenser som förväntas till följd av
klimatförändringarna. Det behöver framgå i riktlinjer eller andra ställningstaganden hur kommunens
fysiska planering kan bidra till grundvattenbildning och vattenhushållning samt hur identifierade risker
ska hanteras.
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Övrigt
Generellt är utvecklingsinriktningens karta och kategorier tydliga och avsnittet om utredningsområden
för mark- och vattenanvändning upplevs som kärnfulla. Däremot skulle avgränsningen av vad som kallas
”E18-stråket” kunna framgå ännu något tydligare, och då särskilt i pdf-versionen som inte riktigt har
samma tydlighet som presentationen i storymap.
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Förord
Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Det är Danderyd kommuns
vision vilket utgör grunden för den nya översiktsplan vi just nu arbetar med att
ta fram. Förslaget utgår från ett omfattande förarbete som pågått i snart två
år där bland annat kommuninvånare haft möjlighet att påverka i ett tidigt
skede.
Danderyd är en av Sveriges mest exploaterade kommuner. Kommunen
präglas till stora delar av sin karaktär som villastad. Det är något vi vill bevara,
samtidigt som vi varsamt vill utveckla kommunen så att fler kan flytta hit.
Sedan kommunen grundades har Danderyd haft en långsam och stabil
befolkningstillväxt och byggtakt. Vi värdesätter vår gemensamma mark och
vill i så liten utsträckning som möjligt ianspråkta jungfrulig mark för ny
bebyggelse, det är också något som kommer till uttryck i det förslag du har
framför dig.
I arbetat med en ny översiktsplan är vi nu framme vid samrådsskedet. Det
innebär att både Danderydsbor tillsammans med myndigheter och övriga
som vill tycka till om Danderyds framtid kan göra det. Efter samrådet kommer
alla synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse. Därefter går
förslaget ut på granskning. Vid granskning ges ytterligare ett tillfälle att lämna
synpunkter på översiktsplanen.
I förslaget finns 15 utredningsområden utpekade. Karaktären på dessa skiljer
sig åt och hänsyn behöver tas till varje plats unika förutsättningar. Ett
utvecklingsområde innebär inte att ett område ska förändras eller bebyggas utan det är just något som i framtiden kan komma att utredas.
Vi vill med detta förslag visa hur Danderyd i framtiden skulle kunna användas,
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande men utgör en
långsiktig och framtida viljeriktning. För att understryka betydelsen tillsattes
under 2019 en politisk styrgrupp som leder arbetet med översiktsplanen.
Styrgruppen ser fram emot dina synpunkter så att vi kan fortsätta vår resa till
att bli Sveriges bästa kommun, därför är din röst viktig!

Hanna Bocander (M)
Ordförande kommunstyrelsen
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1. Välkommen till Danderyds översiktsplan

Bild ovan: Stocksundsbron in till Danderyd – Fotograf Erik Somnäs 2020.

1.1. Om översiktsplanering
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell
översiktsplan. Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen när det kommer
till mark- och vattenanvändning utifrån ett långsiktigt perspektiv. Den antas av
kommunfullmäktige och ska visa den politiska ambitionen när det kommer till
att använda, bevara och utveckla kommunen. Översiktsplanen är inte
bindande men ska ge vägledning för kommande beslut i kommunen.
Avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen sker vid beslut om
detaljplaner, bygglov eller annan tillståndsprövning.
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Bild ovan: Ymervägen i Djursholm - Fotograf Kristina Fischer - Vinnare av fototävling
för översiktsplanen 2020.

1.2. Planprocessen
Processen för att ta fram en översiktsplan styrs av plan- och bygglagens tredje
kapitel. Därutöver har Boverket tagit fram en ÖP-modell som innebär ett
förhållningssätt till hur geografisk planinformation ska struktureras. Denna
översiktsplan kommer att förhålla sig till Boverkets ÖP-modell 2.1.

1.2.1. Hållbarhetskonsekvensbedömning
En översiktsplan medför betydande miljöpåverkan vilket innebär att en
strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas. Syftet
med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Detta ingår i
hållbarhetskonsekvensbedömningen och utgår från de lagstadgade delarna i
miljöbalkens 6 kapitel. En konsekvensbedömning ska redovisa kommunens
bedömning av den påverkan på miljön som planens genomförande kan få.
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1.2.2. Samråd
Ett samrådsförslag för översiktsplanen har tagits fram. Under samrådet ska
kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som
berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Samrådet ska redovisa
förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det
planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget.
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse utefter inkomna synpunkter.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och
att ge möjlighet till insyn och påverkan.

1.2.3. Granskning
Utifrån synpunkterna från samrådet omarbetas planförslaget innan det ställs
ut för granskning. Granskningsskedet ska pågå minst två månader.

1.2.4. Antagande
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande.
Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige tillsammans med
hållbarhetskonsekvensbedömningen.

1.2.5. Planeringsstrategi
Från och med riksdagsvalet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav
om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje
mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val.
Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens första
planeringsstrategi. Om inte detta genomförs upphör översiktsplanen att vara
aktuell. Detta ska bidra till en mer aktiv och kontinuerlig översiktsplanering.

Bild ovan: Översiktsplanens planeringsprocess. Bild från Boverket.
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1.2.6. Plan- och bygglagen
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön, vilken ska spegla den politiska viljan i kommunen. I planen vägs
och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Den ska, enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), ge vägledning och stöd för
beslut i den efterföljande planeringen. Översiktsplanen är inte juridiskt
bindande och ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter
eller enskilda. Översiktsplanen omsätts i detaljplaner och lov för mark och
vatten vilka är juridiskt bindande.
Enligt Plan- och bygglagen ska följande framgå av översiktsplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Användning av mark- och vattenområden, nu och i framtiden
Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
Hur riksintressen kommer tillgodoses
Hur gällande miljökvalitetsnormer (luft, buller, vattenkvalitet) kommer
tillgodoses
Hur den fysiska planeringen samordnas med nationella och regionala
mål, planer och program
Hur kommunen tillgodoser det långsiktiga behovet av bostäder och
andra allmänna intressen
Kommunens syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda
miljön orsakade av ras, skred och erosion
Områden och verksamheter som berör andra kommuner eller är av
regional betydelse
Om översiktsplanen avviker från regionplanen och på vilket sätt i så
fall
I vilka områden i strandnära lägen som dispens från strandskyddet bör
kunna ges i Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS områden

Bild ovan: Olika planeringsnivåer.

245

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSHANDLING

10 (158)

1.3. Danderyds översiktsplaneprocess
2018 tog kommunfullmäktige beslut om att påbörja arbetet med
översiktsplanen. 2019 antogs en projektplan för översiktsplanen i
kommunstyrelsen. Projektplanen visar på hur arbetet med översiktsplanen ska
ske gällande innehåll, projektorganisation, tidsramar och budget.

Bild ovan: Tidplan för översiktsplanen.

Bild ovan: Översiktsplanens projektorganisation.

1.3.1. Politiska workshops
Arbetet inleddes med en politisk workshop i två delar under novemberdecember 2019. Deltagarna var förtroendevalda från kommunstyrelsen med
berörda nämndepresidier och tjänstepersoner från ledningsgruppen. Syftet
med workshopen var att utifrån kommunens vision med tillhörande strategier
ta fram inriktningen för översiktsplanen samt ligga till grund för en inledande
medborgardialog. Workshopen berörde sex områden:
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Bygga och bevara
God arkitektur
Modern mobilitet
Hälsosam livsmiljö
Trygga utemiljöer
Mötesplatser för alla

1.3.2. Digital medborgardialog
Mellan 2 juni och den 31 augusti 2020 genomfördes en digital enkät om
kommunens framtida utveckling. Frågeställningarna utgick från den politiska
workshopens områden. Sammanlagt inkom över 400 svar med över 2 000
synpunkter på kartor och 1 000 fritextsvar.
Materialet från den politiska workshopen och enkäten utgör tillsammans med
kommunens vision, övriga utredningar och avvägningar grunden för
översiktsplanen.
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SAMRÅDSHANDLING 2021-05-03

Stocksund - Fotograf Helena Eriksson
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2. Utgångspunkter
2.1. Kommunala mål och utgångspunkter
Nedan presenteras kommunala mål och översiktsplanens utgångspunkter.

2.1.1. Kommunens vision
2019 antogs en vision för kommunen med tillhörande strategier. Danderyds
vision är:
”Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter
invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna
trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling
kännetecknas av engagemang och delaktighet.”
Till visionen finns fem strategiområden:
Hög tillgänglighet
Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta
innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande,
hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter.
Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar
och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas
en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala
kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.
Stor valfrihet
Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster.
Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt
finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.
Hög effektivitet
Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för
att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip
för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg
kommunalskatt.
Hög attraktivitet
Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här
kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö.
Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och
välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av
fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare
som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.
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Stark utveckling
Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de
tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att
etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och
hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt
hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden
för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Bild ovan: Danderyds vision.

2.1.2. Kommunens mål
Kommunen tillämpar en målmodell som bygger på att varje nämnd fastställer
mål för sina respektive verksamheter. Varje nämndmål är direkt kopplat till ett
av kommunens fem övergripande strategiområden. Nämndmål och nyckeltal
syftar till att uppfylla visionen och dess tillhörande strategier. Dessa mål utgör
en levande process där årliga verksamhetsplaner tas fram för att konkretisera
målarbetet och dessa följs sedan upp i respektive nämnd och redovisas till
kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.

2.1.3. Resultatet av politiska workshops och medborgardialoger
Resultaten från den politiska workshopen och medborgardialogen ska inte
ses som representativa varken för den politiska viljan i Danderyd eller för
kommunens invånare. Detta är endast underlag till översiktsplanen.
Det mest framträdande från dessa aktiviteter är:
Politisk workshop
Under den politiska workshopen framkom önskan om att knyta samman
kommunen med bättre förbindelser mellan kommundelarna. Flera områden
pekas ut som unika i kommunen och värda att bevara. Dessa områden är
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oftast i anslutning till grönområden och vattenkontakt. När kommunen
planerar ska hänsyn tas till områdets karaktär. Exempelvis kan det exploateras
mer omfattande längs E18-stråket med kluster vid Danderyds sjukhus, Mörby
centrum och Enebyängens handels- och industriområde. Överlag finns det en
önskan om att utveckla gång- och cykelstråken i kommunen och göra
kommunen mer tillgänglig samt behovet av bullerdämpning utmed
Roslagsbanan och E18.
En sammanställning av resultatet från politiska workshops finns på
kommunens webbplats eller här.

Bild ovan: Ordmoln från den politiska workshopen 2019.

Digital medborgardialog
De inkomna synpunkterna visar på att det finns stora skillnader för hur
respondenterna ser på Danderyds framtid i allmänhet och för de olika
kommundelarna i synnerhet. Exempelvis finns det de som anser att
kommunen är färdigbyggd samtidigt som de finns de som är positiva till viss
exploatering. Om exploatering sker är skalan viktig där tätare bebyggelse kan
ske längs E18 och mer försiktig exploatering i övriga delar i kommunen.
Något som överlag uppskattas är närheten till naturområden och
vattenkontakten. Kommunikationer, möjligheten till rekreation och tryggheten
uppfattas som god av de flesta.
En sammanställning av resultatet från den digitala medborgardialogen på
kommunens webbplats eller här.
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Bild ovan: Resultat för medborgardialog från 2020.

2.1.4. Ekonomi
På senare år har kommunen befunnit sig i en lokal ekonomisk kris. Sedan
2019 har kommunens fokus legat på att skapa en robust ekonomi i en osäker
tid, både när det kommer till den ekonomiska aspekten men även under
rådande pandemi. Fokus är på välfärdens kärna där stora delar av
kommunens budget väntas gå till verksamheter för unga och äldre, det vill
säga utbildning och äldreomsorg.
Tillväxttakten på skatteintäkterna har dämpats under en längre tid och det
finns risk att skatteintäkterna minskar ytterligare med anledning av Covid-19
samt en försämrad konjunktur i Sverige. Detta är risker som kommunen
behöver ta i beräknande och bygga buffert för. Hur den kommande
försörjningskvoten kommer att se ut i kommunen framöver beror på hur
kommunens demografi kommer att utvecklas framöver. Detta påverkar
exempelvis kommunens möjlighet till investeringar inom sina verksamheter.
Utöver detta är Danderyd kommuns ekonomi starkt kopplad till ekonomin i
resten av landet och utjämningssystemet. Danderyd kommun betalar mest i
landet till det kommunala utjämningssystemet per capita, vilket innebär cirka
en tredjedel av kommunens driftsbudget eller cirka en fjärdedel av
kommunens skatteintäkter. En stor del av Danderydsbornas inbetalade
kommunalskatt kan kommunen varken styra över eller följa upp.
Beräkningsmodellen för hur det kommunala utjämningssystemet faller ut varje
år påverkas av en mängd parametrar där utvecklingen av landets och
kommunernas ekonomi är en sådan.
I dagsläget är Danderyds kommun en nettobetalare till det kommunala
utjämningssystemet och prognostiseras betala cirka 684 miljoner kronor för
2021. För 2022 förväntas skatteintäkterna öka med cirka 45 miljoner kronor
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jämfört med 2021 samtidigt som Danderyds kommun förväntas betala cirka
749 miljoner till det kommunala utjämningssystemet.

Bild ovan: Sammanställningen av skatteintäkter och kommunal utjämning.

2.2. Kommunala styrdokument
En kommun har många olika ansvarsområden. Kommunallagen ger ramarna
för kommunens befogenheter och utgångspunkten för styrningen är lagar,
författningar och den politiska viljan. Kommunens förtroendevalda har genom
styrdokument möjligheten att beskriva hur den politiska viljan ska realiseras.
I Danderyd finns två nivåer av styrdokument. Ena nivån är
författningssamlingar som beslutas av kommunfullmäktige. De innehåller
föreskrifter och kommunala avgifter som har beslutats med stöd av lag.
Föreskrifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda.
Den andra nivån är övriga styrdokument där kommunfullmäktiges
arbetsordning finns samt de reglementen som styr Danderyd kommuns
styrelser och nämnder.
Styrdokumenten visar på hur kommunen ska arbeta inom ett visst område och
innehåller vanligtvis mål och handlingsplaner. Styrdokument kan förändras,
revideras, läggas till eller tas bort över tid. För tillfället pågår arbete med flera
olika styrdokument i kommunen och det är viktigt att det finns en röd tråd
genom alla styrdokument samt att de förhåller sig till kommunens
övergripande vision och strategier. Exempel på pågående arbeten som
är betydande för översiktsplanen är trafikstrategi, vattenplan, dagvattenplan,
klimat- och sårbarhetsanalys, bostadsförsörjningsprogram, kulturmiljöprogram
och friluftsplan.
Översiktsplanen kommer att förhålla sig till globala, nationella och regionala
mål och planer samt kommunala styrdokument. Revideringar kommer att ske
mellan samråd och granskning samt inför antagande av översiktsplanen
beroende på vilka beslutade dokument som finns för tillfället.
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Bild ovan: Exempel på styrdokument med relevans för översiktsplanen – nuläge.

Bild ovan: Exempel på styrdokument med relevans för översiktsplanen – Framtid.

2.3. Program FÖP Centrala Danderyd
På E18 passerar dagligen passerar nästan 80 000 fordon per dygn varav
nästan 10 % består av tung trafik. Enligt Trafikverkets prognos för E18
kommer trafiken fram till år 2030 att öka med cirka 20 procent jämfört med
idag i södra delen av kommunen och med cirka 35 procent vid Roslags Näsby
trafikplats. Även buller och utsläpp av avgaser och partiklar bedöms öka fram
till år 2030.
28 november 2011 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att initiera ett arbete med syfte att uppdatera tidigare gjorda
utredningar om tunnelförläggning av E18 genom Danderyds kommun.
Programmet “Centrala Danderyd – program för fördjupning av
översiktsplanen” ställdes ut på samråd 2017 och syftade till att åstadkomma
en bättre miljö i området längs E18. I programmet presenterades de fyra
alternativen en lång tunnel, en kort tunnel, en överdäckning vid Danderyds
sjukhus och ingen tunnel.
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Efter samrådet beslutade kommunfullmäktige att gå vidare med två alternativ.
Alternativen kommer att utredas inom ramarna för översiktsplanen men
vägval kommer inte att göras. Planeringen ska syfta till att inte omöjliggöra en
tunnelförlängning i framtiden. Mer information finns på kommunens
webbplats eller här.

2.3.1. Alternativ - Lång tunnel
E18 skulle kunna förläggas i tunnel genom nästan hela kommunen. Ena
tunnelmynningen kan enligt förslaget placeras norr om Stocksundsbron, vid
Inverness och andra tunnelmynningen kan återansluta till befintlig väg strax
innan gränsen mot Täby. I scenario Lång tunnel minskar lokala miljöpåverkan
såsom buller, partiklar och avgasutsläpp, samt att stads- och landskapsbilden
kan förstärkas för området.
Stora delar av tunneln kan förläggas i berg. Tunneln får två större trafikplatser
med av och påfarter kring Danderyds kyrka och vid Danderyds sjukhus.
Trafikplatser kan kopplas till ett nytt lokalvägnät i centrala Danderyd där
motorvägen ersätts av lokalgator med låg hastighet och anpassning till en
mer stadsmässig miljö. En lång tunnel kan i kombination med en förlängning
av tunnelbanan norrut ge möjlighet att utveckla området mellan Danderyds
kyrka och Enebyängen. Nuvarande E18 i ytläge kan därmed övergå till att bli
en stadsgata som kopplar samman Enebyberg och Mörby centrum och vidare
mot Stocksund.
I detta scenario blir det möjligt att skapa en mer samlad resandenod vid
Danderyds sjukhus. Det skulle vara möjligt att flytta Roslagsbanan västerut
närmare tunnelbanan och däremellan anlägga en ny bussterminal.
Tunnellösningen för E18 gör det möjligt att bygga ett resecentrum i flera plan
och därmed skapa effektiva bytesmöjligheter inom en liten yta med hög
närhet mellan transportslagen. En flytt av Roslagsbanan med förläggning
delvis under marknivå skulle öppna för integrering av Stocksunds befintliga
vägnät med den nya stadsmiljön och att barriäreffekten av Roslagsbanan
således skulle försvinna där.
Det vägområde som friläggs kan tillsammans med intilliggande mark utnyttjas
för att utveckla kommunen. Utvecklingsområdet skulle kunna rymma 9 000–11
000 bostäder i en varierad och relativt tät stadsmiljö, som även inrymmer
lokaler för service och verksamheter med skolor, förskolor, butiker och
arbetsplatser, kulturhus och bibliotek samt parker och offentliga rum.
Bebyggelsen kan ges olika karaktär i olika delar, alltifrån centrumområden
med innerstadskaraktär och byggnadshöjder om i genomsnitt 5–7 våningar till
mer utpräglade bostadsområden i ytterkanterna där skalan anpassas
till befintliga miljöer. I mötet mellan den nya tätare byggda miljön och den
befintliga miljön kan det vara lämpligt med lägre täthet och byggnadshöjder
hos den tillkommande bebyggelsen.
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För att detta alternativ ska kunna genomföras krävs det att den frigörande
marken exploateras. Det är staten som genom Trafikverket är väghållare och
ansvarig för denna väg. Detta innebär att det exempelvis krävs förhandlingar
av kostnader för detta alternativ. I dagsläget är eventuella kostnader för
kommunen outredda.

Bild ovan: Centrala Danderyd - Kartbild på alternativ lång tunnel. Obs. Gränserna i
kartan ska inte tolkas exakt.
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2.3.2. Alternativ - Ingen tunnel
I detta scenario har inget utvecklingsområde definierats. Nya bostäder antas
tillkomma runt om i kommunen i den takt som sker idag. Scenariot kan
likställas med ett nollalternativ. Nollalternativ för centrala Danderyd innebär
att E18 ligger kvar i nuvarande sträckning.
I nollalternativet förväntas ingen omfattande exploatering eller utveckling av
stadsmiljön i centrala Danderyd vara möjlig. Den största förändringen utifrån
nuvarande planeringssituation är den planerade utbyggnaden av Mörby
centrums kommersiella ytor. Det är också sannolikt att förändringar kommer
att ske inom Danderyds sjukhus, med nyexploatering för vårdverksamhet på
sikt. Inom centrala Danderyd kan ett begränsat antal bostäder tillkomma
utifrån påbörjade detaljplaner. Dessa får betraktas som en begränsad och
småskalig utveckling och har på grund av osäkerhet kring utfallet i olika
planprocesser inte redovisats på kartbilden för scenario Ingen tunnel.
För att minska de negativa effekterna av trafiken på E18 kan åtgärder för
trafiksystemet genomföras. Enligt förslaget kan öst-västliga passager
möjliggöras över och under E18 samt att bulleråtgärder i form av
bullerskärmar och bullervallar kan uppföras. Utöver detta kan ombyggnader
av korsningar och trafikplatser ske. Trafikverket har inte detaljstuderat dessa
åtgärder och på kartbilden visas endast förslag på åtgärder.
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Bild ovan: Centrala Danderyd - Kartbild på alternativ ingen tunnel. Obs. Gränserna i
kartan ska inte tolkas exakt.

2.4. Danderyd i världen
Danderyd är en del av omvärlden, kommunen både påverkas av men
påverkar också sin omgivning. Den globalisering vi ser idag leder till att
världen krymper. Länder och städer är mer beroende av varandra, socialt,
ekonomiskt och miljömässigt, ny teknik leder till att information sprids,
företag verkar på en global marknad, ett ökat kunskapsutbyte ger mer global
medvetenhet bland annat om klimatförändringar. Globalisering gör oss också

259

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSHANDLING

24 (158)

mer sårbara, för exempelvis terrorism, pandemier, klimatförändringar och
finansiella kriser. Europas, Sveriges och Stockholmsregionens framtida
konkurrenskraft och utveckling är avgörande för den ekonomiska, sociala
och miljömässiga utvecklingen även i Danderyds kommun.
I en föränderlig värld är det viktigt att förstå trender för att kunna anpassa sin
verksamhet efter förändrade förutsättningar. Förändringar i omvärlden
påverkar och skapar långsiktiga konsekvenser på global, europeisk, nationell,
regional & lokal nivå. De globala megatrender som kan påverka Danderyds
utveckling i framtiden är exempelvis ett förändrat klimat, en globaliserad
värld, en urbaniserad värld och en digitaliserad värld.

2.4.1. FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) antogs 2015.
Agendan utgår från definitionen av hållbar utveckling som ”utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillfredsställa sina behov”. Agenda 2030 innefattar alla aspekter
av hållbarhet: sociala, miljömässiga och ekonomiska.
I agendan formuleras 17 mål och 169 delmål för en hållbar utveckling. Alla
målen är lika viktiga för att uppnå en hållbar utveckling på en global och
vidare ner till en lokal nivå. Målen är integrerade och odelbara, vilket innebär
att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Danderyds kommun ska
främja en långsiktigt hållbar utveckling med fokus på att behoven hos
människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov äventyras (se vidare under
generationsmålet).

Bild ovan: FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030. Illustratör: Jakob
Trollbäck.
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2.5. Danderyd i Sverige
Även nationellt och regionalt finns det övergripande mål och strategier för
hållbart samhällsbyggande och planering. I översiktsplanen ska det gällande
den fysiska planeringen framgå hur kommunen tänker ta hänsyn och
samordna planen med nationella och regionala mål, planer och program som
är av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.
För att bidra till en hållbar utveckling tar kommunen stöd av globala,
nationella och regionala mål. Med stöd av Agenda 2030, ska kommunens och
översiktsplanens mål vara vägledande i arbetet med att uppnå bland annat
Sveriges klimat- och miljömål, folkhälsomål och regionala utvecklingsmål.
Kommunens mål ska vägleda såväl kommunens verksamheter som invånare
och aktörer verksamma i Danderyd att bidra till att uppfylla nationella och
regionala mål.
Boverket har tagit fram en Vision för Sverige 2025. Denna visar var Sverige
ska vara år 2025 för att nå målen om ett hållbart samhälle till år 2050. I
visionen beskrivs fyra megatrender som bedöms ha stor inverkan på vår
samhällsutveckling. Till megatrenderna finns tolv Sverigebilder som visar på
vilka rumsliga effekter som krävs för att nå visionen.

Bild ovan: Boverkets megatrender och Sverigebilder.

2.5.1. Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16
miljökvalitetsmål. Generationsmålet innebär att behoven hos människor som
lever idag tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov äventyras. Det anger inriktningen för vad som behöver
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ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Målet är därför
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
I Danderyd ska översiktsplanen och utvecklingen sträva mot att nå de
nationella miljökvalitetsmålen och klimatmålen. Det ska ske genom att ta stöd
av kommunens nyligen antagna miljö- och klimatprogram. Syftet med
programmet för Danderyds kommun är att styra mot en god och hälsosam
miljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Det visar vad vi ska göra på lokal
nivå för att bidra till att nå de nationella miljö och klimatmålen. Danderyds
kommuns miljö- och klimatprogram ska vara styrande för alla verksamheter
som finansieras av kommunen och underlätta miljöarbetet för de som lever,
bor och verkar i kommunen.
Mer information om Danderyds kommuns miljö- och klimatprogram 2030
finns på kommunens webbplats eller här.

Bild ovan: Generationsmålet och nationella miljömålen.

2.5.2. Folkhälsomål
Det övergripande nationella folkhälsomålet har ett tydligt fokus på jämlik
hälsa där syftet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen. Eftersom folkhälsoarbetet är brett har åtta
olika målområden formulerats för att ge vägledning. Inriktningen för nummer
fem: Boende och närmiljö är det som närmast ger vägledning för att genom
översiktsplanering skapa sunda, trygga och trivsamma boendemiljöer för alla.

2.5.3. Energi- och klimatmål
Sveriges klimatpolitiska ramverk består av tre delar: klimatlag, klimatmål och
ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen började gälla den 1 januari 2018. Det
nationella klimatmålet är att växthusgasutsläppen från verksamheter som inte
ingår i systemet för handel med utsläppsrätter ska vara noll (netto) år 2045.
Detta innebär att kompensationsåtgärder är tillåtna och att de direkta
utsläppen utanför EU:s utsläppshandelssystem ska minska med minst 63
procent till 2030, med 75 procent till 2040 och med 85 procent 2050, i
jämförelse med 1990. Ett specifikt mål är att utsläppen från inrikes transporter
(förutom inrikesflyg) ska ha minskat med 70 procent senast till år 2030, i
jämförelse med 2010 års nivå. Utöver det ska Sveriges elproduktion vara helt
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fossilfri år 2040. Danderyds åtgärder för att bidra till att de nationella energioch klimatmålen uppnås hanteras i kommunens miljö- och klimatprogram
samt trafikstrategi. Då den fysiska planeringen främst kan påverka
energianvändning och klimatpåverkan inom transport- och
bebyggelsesektorerna fokuserar översiktsplanen på dessa områden.

2.5.4. Riksintressen
Riksintressen ska redovisas i översiktsplanen. Detta är geografiska områden
som har pekats ut av statliga myndigheter med stöd av 3 och 4 kap.
miljöbalken, eftersom de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Av
planen ska det också framgå hur kommunen anser att de redovisade
riksintressena ska tillgodoses. Kommunen anser att ett riksintresse är
tillgodosett så länge det inte finns anspråk på förändringar i eller i närheten
av området. Skyddet för riksintressena blir aktualiserat vid ett anspråk på
förändrad markanvändning genom till exempel prövning enligt plan- och
bygglagen, miljöbalken eller övrig speciallagstiftning.
I Danderyds kommun finns Riksintresse för kulturmiljövård i Djursholm och
Stocksund, Riksintresse för väg, dvs E18 samt Riksintresse för järnväg, dvs
Roslagsbanan.
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Bild ovan: Karta som visar riksintressena i Danderyds kommun.

2.6. Danderyd i Stockholmsregionen
Danderyd är en av 26 kommuner i Stockholms län, som alla har så kallade
mellankommunala frågor att hantera gemensamt. Det som sker i en kommun
påverkar på många sätt angränsande och närliggande kommuner. Tydliga
exempel på detta är befolknings- och bebyggelseutvecklingen i
Stockholmsregionen som i hög grad påverkar resandemönster, inklusive
trafiken på E18 och Roslagsbanan genom Danderyds kommun med följande
trängsel-, miljö- och hälsoutmaningar. Tekniska försörjningssystem samt grön-
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och blåstruktur är exempel på viktiga resurser som Danderyd delar med andra
kommuner.
Danderyds goda kommunikationsläge ger upphov till stora
pendlingsströmmar både in i och ut från kommunen. Idag pendlar många
över kommungränserna. Av danderydsborna arbetar ungefär 12 000 personer
utanför kommunen, varav merparten pendlar till Stockholm stad. Cirka 3 500
arbetar inom kommunen och nästan 16 000 personer pendlar dagligen in till
Danderyd för att arbeta. Tillgången till en stor arbetsmarknad inom rimliga
avstånd ökar möjligheterna både för individer och arbetsgivare som får bättre
tillgång till rätt kompetens.
För att vägleda kommunerna i dessa mellankommunala och andra frågor har
Region Stockholm uppdraget som regionplaneorgan att ta fram en regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS). Där finns regionala mål
formulerade, vilka översiktsplanen behöver förhålla sig och bidra till.

2.6.1. RUFS 2050
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, ger vägledning
och långsiktig riktning för översiktsplaneringen och andra regionala
utvecklingsfrågor. Här finns mål, delmål och regionala prioriteringar. Den
rumsliga inriktningen som formuleras i följande punkter, är ett stöd för
kommunernas utvecklingsplanering:
•
•
•
•
•
•

Stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena
Sammanlänkade regionala stadskärnor
Resurseffektiva system för människor och gods
Sammanhängande grönstruktur och robust vattenmiljö
Starka kopplingar mellan stad och land
Tillgängliga innovations-, företags- och beslutsfattarmiljöer

I plankartan pekas prioriterade områden för bebyggelseutveckling ut. Dessa
befinner sig i strategiska lägen för gemensam resursanvändning och
kollektivtrafikförsörjning. I Danderyds kommun finns dessa främst i de
strategiska stadsutvecklingslägena runt E18-stråket och i de primära
bebyggelselägena i norra Djursholm.
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Bild ovan: Utklipp från Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS)
2050 – plankarta.

2.6.2. Eventuell avvikelse från regionplanen
Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen redovisa om den avviker från
regionplanen och varför den gör det. För Danderyds del föreligger en risk att
regionplanens uppsatta mål gällande årligt bostadstillskott inte kommer att
uppnås.
Danderyd är till ytan en av Sveriges minsta kommuner samtidigt som det är
en av de mest exploaterade kommunerna i landet i förhållande till ytan. I
dagsläget finns cirka 13 000 bostäder i kommunen. Delar av kommunen
består av naturreservat samt till ytan omfattande villabebyggelse i lägre
skala. Historiskt sett har exploateringen skett stötvis i Danderyd. Vissa år har
få nya bostäder färdigställts, och andra år har med Danderyds mått stora
projekt färdigställts.

Bild ovan: Färdigställda bostäder i Danderyds kommun.
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Danderyd kommun gör bedömningen att den regionala utvecklingsplanens
mål om ett årligt bostadstillskott om 170 till 350 bostäder i kommunen
(beroende på alternativen låg, bas och högt behov) per år fram till 2050 inte
kommer att uppnås då de är för högt ställda.
Under framtagandet av den regionala utvecklingsplanen var Danderyd
kommuns ställningstagande genomgående i samrådsprocess och dialog med
landstinget/regionen att detta inte var möjligt med nuvarande förutsättningar.
Detta skulle eventuellt kunna bli möjligt om E18 tunnelförläggs och ytan
exploateras med bostäder enligt förslag “lång tunnel” från utredningen
“Centrala Danderyd - program för fördjupning av översiktsplanen”.
Utredningen finns på kommunens webbplats eller här.
Det är Danderyds kommun som i slutändan måste avgöra vad som är en
rimlig ambition för kommunens bostadsbyggande och vilken typ av bostäder
som bör byggas. Målet om att 170 till 350 bostäder årligen ska byggas i
Danderyd riskerar att inte uppnås inom överskådlig framtid med nuvarande
förutsättningar. Därmed riskerar Danderyd att inte kunna följa den regionala
utvecklingsplanen gällande detta övergripande mål.

2.7. Danderyd i nordöstra Storstockholm
Danderyd ingår i Stockholmsregionen och i regionen finns flera
mellankommunala samverkansforum. Exempelvis samordnar både Region
Stockholm och Länsstyrelsen flertalet mellankommunala nätverk. Vidare sker
samarbete med olika myndigheter och andra kommuner som exempelvis
StoNo-samarbetet.

2.7.1. Stockholm Nordosts vision
Stockholm Nordost (StoNo) är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd,
Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Syftet med samarbetet
är att stärka regiondelens position som en del i Stockholmsregionen genom
att skapa och ta tillvara förutsättningar för utvecklingen i alla sex kommunerna
och ge nytta för invånare, verksamma och näringsliv.
Kommunerna arbetar, gemensamt och var för sig, för att utveckla regiondelen
med stöd av en gemensam vision som behandlar områdena stadsstruktur,
transportsystem, näringslivsutveckling och regional stadskärna.
Visionen syftar till att verka för 100 000 nya invånare fram till 2030. Därför ska
40 000 nya bostäder byggas och 50 000 arbetsplatser skapas i företag som
etablerar sig eller redan finns i regionen. För att detta ska uppnås är effektiva
färdmedel och ny infrastruktur en förutsättning. Visionen är inte nedbruten på
vad varje enskild kommun ska göra för att visionen ska nås.
Till visionen finns gemensamma frågor som kommunerna prioriterar. Exempel
på dessa är:
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Roslagsbanan förlängning till Arlanda.
Roslagsbanans förlängning till city.
Tvärförbindelser med kollektivtrafik västerut från Täbys regionala
stadskärna och Knutpunkt Danderyd.
Framkomlighet på E18, Norrortsleden och Arningevägen inklusive
Arninge station.
Centrala Danderyd; E18 och kollektivtrafikknutpunkt.

Bild ovan: Vision för StoNo - En vision för tillväxt 2010–2040.
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SAMRÅDSHANDLING 2021-05-03

Samsöviken - Fotograf Erik Somnäs 2020
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3.1. Befolkning

Bild ovan: Brudpar på slottsgården - Fotograf Talita Rocha.

Den 31 december 2020 bodde 32 712 invånare i Danderyd. Av dessa var
16 632 kvinnor och 16 080 män. Dessa var fördelade på 13 346 bostäder
vilket innebär att det bor cirka 2,5 personer per hushåll. Av kommunens
boende är 52 procent sammanboende, 39 procent ensamstående och 9
procent hör till övriga hushåll. Motsvarande siffror för riket är 46 procent
sammanboende, 47 procent ensamstående och 7 procent övriga hushåll.
Mellan år 2000 och 2020 har kommunens befolkning ökat med i genomsnitt
cirka 150 personer per år, dock minskade befolkningen både under 2019 och
2020.

Bild ovan: Befolkningsutveckling 1968–2020 och 2000–2020 i Danderyds kommun –
Källa SCB/Statistikdatabas.

Enligt Danderyds befolkningsprognos från 2021, som baseras på framtida
exploateringar och befolkningsförändringar gällande inflyttning, utflyttning,
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födsel och död, kan befolkningen i kommunen uppgå till 35 466 personer år
2035. Utan byggnation beräknas befolkningen uppgå till 32 493 personer år
2035.

Bild ovan: Befolkningsutveckling från 1980 samt prognos fram till 2035 med och utan
byggnation - Från Danderyds befolkningsprognos 2021 – 2035.

Danderyd har en högre andel äldre befolkning jämfört med många andra
kommuner. Det medför att kommunen har en hög försörjningskvot i
förhållande till andra kommuner i länet. Försörjningskvot innebär hur många
personer varje förvärvsarbetare måste försörja utöver sig själv. Detta beräknas
genom att dividera antalet personer i arbetsför ålder (20–64 år) med antal
personer i övriga åldrar. Denna modell tar inte hänsyn till hur sysselsättning
och välfärdsproduktion sker då exempelvis personer i åldern 20–64 kan stå
utanför arbetsmarknaden och personer under 20 år och över 64 år kan ingå i
arbetskraften. Försörjningskvoten ger en fingervisning om hur de kommande
behoven kommer att utvecklas men säger inget om hur välfärden kommer att
finansieras.
Enligt Danderyds befolkningsprognos uppgår försörjningskvoten idag till 0,92
och 2035 kan denna försörjningskvot minska till 0,84. Detta beror på om
byggnation sker såsom befolkningsprognosen bedömer fram till 2035. Om
byggnation ej sker kan dagens försörjningskvot komma att öka något fram till
2035.
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Bild ovan: Försörjningskvoter i Sveriges kommuner.

Enligt statistik från SCB 2019 är medelåldern i Danderyds kommun 41 år
vilket är samma som för riket. Medelåldern i Danderyd för kvinnor är 43 år
och 40 år för män. Av Danderyds invånare är 83 procent födda i Sverige och
17 procent födda utomlands. Motsvarande siffror för riket är 80 procent födda
i Sverige och 20 procent födda utomlands.

Bild ovan: Åldersstrukturen i Danderyd, länet och riket. Från Danderyds
befolkningsprognos 2021 – 2035.

Befolkningen i Danderyd har en hög utbildningsnivå. Här har 47 procent
minst tre års eftergymnasial utbildning (kvinnor 47 procent och män 48
procent). Motsvarande siffror för riket är 22 procent (kvinnor 26 procent och
män 19 procent).
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Danderydsbornas genomsnittliga inkomst är 581 500 kronor per person och
år (432 800 kronor per år för kvinnor och 742 800 kronor per år för män).
Motsvarande siffror för riket är 318 000 kronor per person och år (277 000
kronor per kvinna och år samt 366 000 kronor per man och år).
Arbetslösheten i kommunen är totalt 6,1 procent (kvinnor 5,9 procent och
män 6,2 procent). I riket är motsvarande siffror 6,8 procent (kvinnor 6,9
procent och män 6,7 procent).

3.2. Bebyggelse
Danderyds kommun består av fyra kommundelar: Enebyberg, Danderyd,
Djursholm och Stocksund. Bebyggelsen i kommunen utgörs dels av ett
centralt stråk längs med tunnelbanan och E18 med huvudsakligen högre
bebyggelse med flerbostadshus, arbetsplatser och service, dels av en
varierad småhusbebyggelse av trädgårdskaraktär med inslag av flerfamiljshus
och lokala servicecentra. Den täta bebyggelsen inom det centrala stråket
bidrar till att Danderyd är förhållandevis högt exploaterat. 2019 var
befolkningstätheten i kommunen 1 246 invånare per kvadratkilometer.
Samma år var befolkningstätheten i Stockholms län 360 invånare per
kvadratkilometer och 25 invånare per kvadratkilometer i Sverige.

3.2.1. Bostäder
Den 31 december 2019 fanns totalt 13 346 bostäder i kommunen. Av dessa
var 6 488 i småhus och 6 858 i flerbostadshus. Detta innebär att
bostadsbeståndet består av 49 procent småhus och 51 procent
flerbostadshus. Av bostäderna i flerbostadshus var 2 009 hyresrätter och
4 849 bostadsrätter.

Bild ovan: Antal och andel bostäder I Danderyds kommun 2019-12-31.
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3.2.2. Samhällsservice
Danderyds befolkningsprognos från 2021 visar på befolkningsförändringar
mellan 2021 och 2035 som exempelvis:
• Antalet barn i åldrarna 0–6 år ökar med 235 barn
• Antalet elever i åldrarna 7–15 år minskar med 346 barn.
• Antalet äldre 75+ ökar med 231 personer.
Merparten av den kommunala servicen riktar sig antingen till barn/elever eller
äldre inom äldreomsorgen. Befolkningssammansättningen i dessa
åldersgrupper är därmed central för en stor del av kommunens
investeringsbehov i nya verksamhetslokaler.
Förskolor och skolor
För att möta medborgarnas efterfrågan på småskalighet och närhet drivs
Danderyds förskolor och skolor i förhållandevis små enheter. I dagsläget finns
12 kommunala och 20 fristående förskolor samt två verksamheter som
bedriver pedagogisk omsorg. Dessa har en sammanlagd kapacitet om cirka
1 900 platser. Kommunen driver även en verksamhet för föräldralediga med
yngre barn. Elever pendlar både in till kommunen och ut från kommunen.
Detta gäller främst elever i gymnasieåldern.
I Danderyd finns två kommunala skolor och en fristående skola för årskurs F-3.
Det finns sex kommunala och tre fristående skolor för årskurs F-6, samt två
kommunala och en fristående skola med årskurser 7–9. Den sammanlagda
kapaciteten för elever från förskoleklass till årskurs 6 är cirka 3 600 platser och
för årskurs 7–9 cirka 1 700 platser.
En internationell skola för elever i ålder 3–18 år finns i kommunen. Skolan har
tillstånd av Skolverket för att bedriva utbildning med annan läroplan än den
svenska. De har idag cirka 400 elever som uppfyller kriterierna för att gå i en
internationell skola varav merparten av eleverna kommer från Danderyd.
Det är idag en viss överkapacitet av förskoleplatser i kommunen, vilket kan
ses i kommunens lokalförsörjningsplan. Det finns också ett överskott av
platser för elever upp till årskurs 6. Inom en snar framtid kommer även
skolor för årskurs 7–9 att ha ett platsöverskott om inte nya bostäder byggs
eller fler elever tillkommer från andra kommuner.
Det finns tre gymnasieskolor i Danderyds kommun. Danderyds gymnasium är
kommunalt medan Viktor Rydbergs gymnasium och Marina läroverket är
fristående skolor. Sammanlagt finns cirka 2 200 gymnasieelever varav cirka
1 250 elever går på Danderyds gymnasium.
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Bild ovan: Kartan visar samhällsservice i Danderyds kommun.

Särskilda boendeformer
Befolkningsprognosen är ett viktigt underlag vid bedömningen av framtida
behov av plats på vård- och omsorgsboenden, främst gäller det
åldersgruppen 75 år och äldre. Kommunens befolkningsprognos från 2021
visar att antalet personer som är 65 år och äldre kommer att öka med 715
personer under perioden 2020–2035, samt att åldersgruppen 75+ beräknas
öka med 231 personer mellan 2020 och 2035.
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I kommunen finns fem olika seniorboenden med seniorbostäder avsedda för
personer över 75 år. Seniorbostäderna, som finns både i flerbostadshus och
radhus, ligger vid Eneby torg, Kevinge, Stocksunds torg, Fafnersvägen och
Gripvägen.
Kommunen har sju vård- och omsorgsboenden varav tre drivs av privat
utförare och fyra i egen regi. Det finns åtta LSS-boenden där fem drivs med
privat utförare och tre i egen regi, samt två socialpsykiatriboenden som drivs
med privat utförare. Utöver detta finns vård- och omsorgsboenden för
personer med somatiska omvårdnadsbehov och personer med
demenssjukdom.
I dagsläget finns det behov av två nya vård- och omsorgsboende i
kommunen. Kommunen bygger ett korttidsboende på 27 platser. Intill detta
bygger en privat aktör ett vård- och omsorgsboende med 60 platser. Utöver
detta finns ytterligare planer på ett vård- och omsorgsboende med 60 platser
i Västra Danderyd.

Bild ovan: Vård- och omsorgsboende - Svalnäs gästhem - Fotograf Kristina Fischer
2020.

Vårdinrättningar
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus. Sjukhuset ägs av
Danderyds Sjukhus AB som är helägt av Region Stockholm. På sjukhuset
bedrivs universitetssjukvård, utbildning och forskning kring våra vanligaste
folksjukdomar. I Danderyd finns även vårdcentraler som drivs av region
Stockholm eller i privat regi.
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Bild ovan: Danderyds sjukhus - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

Kulturinrättningar
Danderyd har en lång tradition av kultur och kulturhistoria och det finns ett rikt
och varierat kulturutbud för alla åldrar. I kommunen finns flera kulturhistoriskt
intressanta miljöer. I Danderyd finns ett bibliotek i varje kommundel. Dessa är
centralt lokaliserade. Här arrangeras exempelvis föreställningar, utställningar
och barnteaterföreställningar.
Danderydsgården är kommunens kulturhus. Här arrangeras bland annat
konserter, disco, konst- och fotoutställningar, med fokus på kulturaktiviteter
riktade till barn.

Bild ovan: Danderydsgården.
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Träffpunkt Enebyberg vid Eneby torg är en mötesplats för olika åldrar och
intressen. Här finns café, bibliotek, kyrka, samt Seniorträffen och Fritidsträffen.
Danderyds kulturskola erbjuder kurser i musik, dans, teater och drama samt
bild och form för barn och ungdomar upp till 20 år. Det finns också flera
fristående kultur- och musikskolor som bedriver undervisning i Danderyd.
I Danderyd finns även kulturföreningar för alla åldrar. Det finns exempelvis
församlingar, hembygdsföreningar, studieförbund och professionella
utövare som dagligen arrangerar olika evenemang.

3.2.3. Näringsliv
I Danderyd finns cirka 6 000 företag och 18 000 arbetstillfällen varav hälften är
inom offentlig sektor. De flesta företag är småföretag med upp till fyra
anställda. Sammanlagt finns det cirka 2 500 företag som omsätter över 100
000 kronor per år och varje år startas cirka 250 – 300 företag i kommunen.
Detta innebär att Danderyd är bland de kommuner där flest företag startas
årligen, samtidigt som andelen kvinnliga företagare i kommunen är högre än
många andra kommuner i landet.
I Danderyd är Danderyds sjukhus och kommunen de största arbetsgivarna. De
privata företagen finns främst inom tjänstesektorn inom branscher som till
exempel juridik, ekonomi, vetenskap, handels- och fastighetsverksamhet.
Många av de befintliga lokalerna för arbetsplatser ligger i anslutning till större
vägar och kommunikationer.
I Mörby centrum finns ett brett och omfattande handels- och serviceutbud.
Detaljhandel och visst serviceutbud finns även i respektive kommundelscentra
samt vid etableringar längs E18 vid exempelvis Enebyängen och Trafikplats
Danderyds kyrka.
Att näringslivet trivs och utvecklas i Danderyds kommun är viktigt för
kommunens framtida utveckling och välfärd. De sex nordostkommunerna
(StoNo) har en gemensam vision som bland annat syftar till att gemensamt
skapa 50 000 nya arbetstillfällen inom dessa kommuner. Då Danderyds
näringsliv präglas av många småföretagare finns ett behov av mötesplatser
och arbetsplatser. Danderyds geografiska läge möjliggör nya mötesplatser
för coworking-ytor, nätverk och ömsesidigt utbyte för företag i hela
Stockholm Nordost.
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Bild ovan: Näringslivet i Danderyds kommun.

3.3. Trafik och transporter
I Danderyd är trafikförutsättningarna goda med snabba kommunikationer
både till centrala Stockholm och övriga regionen. Det finns ett bra
kollektivtrafikutbud samtidigt som E18 går genom kommunen och erbjuder
snabba transporter. E18, Roslagsbanan och tunnelbanan orsakar
bullerstörningar i kommunen och miljökvalitetsnormerna för partikelhalter
överskrids. Detta gäller främst vintertid vid barmark då dubbdäck fortfarande
används. Enligt Nationella emissionsdatabasen stod transporterna (exklusive
flygresor) för 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Danderyd
under 2018.

3.3.1. Gång- och cykeltrafik
Av det totala resandet i Danderyds kommun år 2018 var andelen cykelresor
11 procent. Enligt kommunens cykelplan från år 2014 är målet att öka
andelen cykelresor till 15 procent av det totala resandet år 2024.
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Bild ovan: Cykelbanan vid Danderyds sjukhus.

God kvalitet på drift och underhåll av gång- och cykelvägar året om är en
förutsättning för att skapa en säker miljö för oskyddade trafikanter, och
därigenom öka andelen som går eller cyklar. Kommunens regionala cykelstråk
har sopsaltats sedan vintern 2014–2015 och detta har varit positivt för
cyklandet i kommunen under vintertid.

Bild ovan: Antal cykelpassager vid Stocksundet under vinterhalvåret. Källa: Resvanor i
Danderyds kommun 2020.

I Danderyds kommun finns cykelparkering vid samtliga stationer utmed
Roslagsbanan och tunnelbanan samt vid vissa busshållplatser. Danderyds
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kommun bedriver arbete där tillgången till attraktiva cykelparkeringar i
kommunen kontinuerligt ses över.

Bild ovan: Cykelparkering - Mörby Centrum.

Under de senaste åren har olika typer av fordon blivit vanligare på gång och
cykelbanor, exempelvis elassisterade fordon, lånecyklar, sparkcyklar och
elsparkcyklar, elmopeder och lastcyklar. Dessa innebär nya utmaningar vad
gäller konflikt kring utrymme i trafiken, på allmänna platser och
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parkeringsmöjligheter. Dessa utmaningar behöver hanteras vidare i
kommande arbete med revidering av cykelplan.
I dagsläget prioriteras arbetet med säkra skolvägar, men kommunen har
ingen gångplan som visar på vilka åtgärder som behöver genomföras,
motsvarande cykelplanen.

Bild ovan: Kartan visar cykelinfrastruktur i Danderyds kommun.
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3.3.2. Kollektivtrafik
Danderyd har tillgång till tunnelbana, Roslagsbanan, buss och pendelbåt.
Tunnelbanans röda linje har god turtäthet och sin slutstation vid Mörby
centrum samt en hållplats vid Danderyds sjukhus. Roslagsbanan passerar
kommunen med två grenar. Stationerna Mörby, Djursholms Ösby,
Bråvallavägen, Djursholms Ekeby och Enebyberg finns på ena linjen och
Stocksund, Vendevägen, Östberga och Altorp på den andra. Det finns även
ett trettiotal busslinjer i Danderyds kommun, de största noderna är Danderyds
sjukhus och Mörby centrum, av dessa är tre busslinjer lokala. Pendelbåtlinjen
80 går mellan Nybroplan, Ropsten och Storholmen. Linjen trafikerar vid
Ekuddens brygga och Tranholmens brygga i Danderyd.

Bild ovan: Kollektivtrafik - Båttrafik vid Tranholmen - Fotograf Maria Djurskog.
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Kollektivtrafiken är effektiv för resor till och från kommunen även om brister
finns i busstrafikens framkomlighet och det är kapacitetsbrist i bussterminalen
vid Danderyds sjukhus. I dagsläget är kopplingen till Solna och Kista
bristfällig.
Kollektivtrafik används sällan vid resor inom kommunen, busstrafiken har lägre
turtäthet och restiderna upplevs som långa. Turtätheten för lokala busslinjer
och synkronisering mellan lokala busslinjer behöver förbättras.
Kommunen arbetar med att säkerställa att busstrafiken får god framkomlighet
på det kommunala vägnätet och att genomföra kampanjer och information
för att öka det kollektiva resandet.

Bild ovan: Kollektivtrafik – Roslagsbanan.

3.3.3. Bil- och godstrafik
Genom kommunen går E18 som är en motorväg av riksintresse.
Huvudvägnätet i kommunen består av Edsbergsvägen, Edsviksvägen,
Danderydsvägen, Stockholmsvägen, Vendevägen, Enebybergsvägen,
Näsbyvägen och Mörbygårdsvägen.
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Bild ovan: E18 - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

E18 innebär idag en barriär som delar kommunen i två delar där det dagligen
passerar nästan 80 000 fordon per dygn varav nästan 10 procent består av
tung trafik. Detta medför bland annat höga bullernivåer längs med E18.
Edsbergsvägen är en viktig förbindelselänk mellan E4 och E18. Vägen är högt
belastad vilket innebär långa köbildningar, speciellt i rusningstrafik i
korsningen med Enebybergsvägen.
Enligt resvaneundersökningen från 2018 är det mest förekommande
färdmedlet i Danderyds kommun bil. Bilresor utgör cirka hälften av de resor
som sker i kommunen. Färdmedelsfördelningen varierar beroende på var i
Danderyds kommun respondentens bostad är lokaliserad (se figur nedan). I
kommundelen Danderyd är det betydligt lägre andel av resorna som görs
med bil och i Djursholm betydligt högre andel som görs med bil jämfört med
genomsnittet i kommunen.
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Bild ovan: Färdmedelsfördelning för huvudsakligt färdmedel för vardagsresor
beroende på var i Danderyds kommun bostaden är lokaliserad. Källa: Resvanor i
Danderyds kommun 2018.

3.3.4. Parkering
I Danderyd regleras bilparkeringen i dagsläget genom en kombination av
tidsreglering och avgiftsreglering exempelvis för boendeparkering. Oftast är
det möjligt att parkera 24 timmar om dygnet om inget annat anges. På
många gator ska p-skiva användas och det är möjligt att ansöka om
boendeparkering. För att nyttja någon av kommunens fyra infartsparkeringar
behövs särskilt tillstånd.
Kommunens gällande parkeringstal ska omarbetas. Idag saknar dessa
flexibilitet vilket gör dem osmidiga att använda vid exempelvis
bygglovshantering. Det finns gott om bilparkering i Danderyd på både
kvartersmark och gatumark men brist på säker cykelparkering vid många
målpunkter i kommunen.
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Bild ovan: Bilparkering - Fotograf Maria Djurskog.
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Bild ovan: Kartan visar väg- och spårinfrastruktur i Danderyds kommun.

3.4. Teknisk infrastruktur
3.4.1. Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Varje år genomför Post- och telestyrelsen (PTS) en bredbandskartläggning. I
2019 års mätning hade 95 procent av Danderyds hushåll och arbetsställen
tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Samtidigt har 100 procent av Danderyds
hushåll och arbetsställen tillgång till 30 Mbit/s eller mer. Vid samma mätning
var andelen med 100 Mbit/s 85 procent för riket och 94 procent för
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Stockholms län.

Bild ovan: Bredbandskartläggning i Danderyds kommun. Källa: Post och
telestyrelsen, oktober 2019.
När det kommer till utbyggnaden av 5G-nät är det svårt att förutse hur
utbyggnadstakten kommer att ske. Staten ställer inga krav på detta och
kommunen kan inte heller ställa krav på att nätägare bygger 5G-nät.

3.4.2. Energi
El
Eon ansvarar för det lokala elnätet i kommunen. Svenska kraftnäts
stamnätsledning går genom kommunen i nord-sydlig riktning. Den förser hela
Storstockholm med el. Den tidigare luftburna stamnätsledningen har nu
förstärkts och förlagts under mark som en del av projektet Stockholms ström.
En ny transformatorstation har anlagts i Anneberg. En utmaning för
Stockholmsregionen är att få tillräcklig effekt och därför pågår ett omfattande
projekt för att stärka elförsörjningen i regionen. En ny kraftledningstunnel för
400 kV ledning drivs från Anneberg i Danderyd till Skanstull. Tunneln går
djupt under befintliga tunnelanläggningar. Arbetet med att driva tunneln
påbörjades i februari 2020 och beräknas pågå i sju år.

291

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSHANDLING

56 (158)

Bild ovan: Kraftledningstunnel.

Värme och kyla
Fjärrvärmen i Danderyd produceras av Norrenergi som ägs av Solna stad och
Sundbybergs stad. Den största delen av värmen produceras i Solnaverket.
Andelen förnybart bränsle i fjärrvärmen uppgår till mer än 99 procent under
ett normalår. Fjärrvärmenätet i Danderyd sträcker sig från Stocksund i söder
till Enebyängens handelsplats i norr med flest anslutningar längs E18-stråket.
Norrenergi levererar ungefär 80 GWh fjärrvärme per år i Danderyd till cirka
120 anläggningar, däribland Danderyds sjukhus, Mörby Centrum och
Danderyds gymnasium.
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Locum levererar kyla till Mörby centrum och kontorsfastigheterna vid
Vendevägen via ett mindre nät för fjärrkyla. Produktionsanläggningen ligger
vid Danderyds sjukhus och består av kylmaskiner och värmepump för
produktion av kyla och värme. Danderyds sjukhus har en egen luftkyld
anläggning för produktion av kyla.
Många småhus och flera kommunala förskolor värms med direktverkande el.
Kommunala byggnader konverteras successivt till annat uppvärmningssystem.
I Danderyd finns cirka 4 200 bergvärmepumpar (geoenergi) installerade.
Nästan 60 procent av hushållen i småhus värms med geoenergi.
I Danderyds kommun har det under de senaste åren installerats fyra
solvärmeanläggningar i tre skolor och i ett vård- och omsorgsboende. Dessa
anläggningar producerar årligen cirka 450 MWh energi till tappvarmvatten
och värmesystemet. Kommunen har också installerat solceller på sju
fastigheter på sammanlagt cirka 260 kW installerad effekt, två vård- och
omsorgsboenden, tre skolor, en förskola och en sporthall.

Bild ovan: Skogsgläntan - Förskola med solceller.

Laddinfrastruktur för elbilar
Danderyd är en av de elbilstätaste kommunerna i landet och har en relativt
väl utbyggd laddinfrastruktur. I oktober 2020 fanns det 117 publika
laddpunkter på elva ställen, varav en snabbladdare, i kommunen. Danderyds
kommun har sedan 2016 installerat laddstationer på nio platser, kommunens
fyra idrottsplatser, infartsparkeringen vid Danderyds sjukhus, Danderyds
gymnasium och Svanholmsparkeringen. Utvecklingen går mot en kraftig
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ökning av elbilar och laddinfrastrukturen behöver därför ytterligare byggas ut
för att möta behovet.
Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en Regional plan för infrastruktur för
elfordon och förnybara drivmedel under 2020. Där föreslås det att det ska
installeras 3 200 snabbladdare i Stockholms län fram till 2030, varav 140 i
Danderyds kommun. Kommunen har inte för avsikt att installera fler publika
laddstationer (både normalladdning och snabbladdning) utan överlåter det till
marknaden. I förslag till strategi för laddinfrastruktur i Danderyds kommun
föreslås att kommunen ska upplåta plats- och kvartersmark till externa aktörer
för installation av laddstationer.

3.4.3. Vatten och avlopp
Alla exploaterade områden i Danderyd med några få undantag ingår i
kommunens verksamhetsområden. Vatten- och avloppsnätet är fullt utbyggt
frånsett några enstaka undantag gällande dagvatten. Danderyds kommun är
medlem i två kommunalförbund, Norrvatten som förser kommunen med
renvatten samt Käppalaförbundet dit kommunen avleder spillvatten för
omhändertagande. Själva distributionsnätet med nödvändiga
pumpanordningar äger kommunen själv.
Kommunen avvattnas via ledningsnät för dagvattenhantering och dikessystem
samt diffust via ytlig markavrinning. Cirka 75 procent av Danderyds kommuns
yta avleds via dagvattenledningsnät. Resterande avleds via dikessystem eller
via diffus markavrinning. I Danderyds kommun finns det inget kombinerat
ledningsnät.
Ön Tranholmen har en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.
Förbindelsepunkter för vatten och avlopp är belägna på fastlandet.
Kommunen har endast ett knappt 20-tal enskilda avloppsanläggningar. På
dessa ställs krav för att inte förorena vattnet i recipienten eller bidra till
övergödning.

3.4.4. Avfallshantering
På strategisk nivå utgår avfallsarbetet från avfallsplanen 2021–2032.
Kommunen ansvarar för att samla in samt behandla kommunalt avfall från
hushåll och verksamheter, som i dagsläget hämtas av en upphandlad
entreprenör. Efter insamling skickas avfallet för behandling till det
kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB som tar hand om avfallet
för återbruk, materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
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Bild ovan: Återbruk - Fotograf Helena Eriksson.

Dessutom finns återvinningscentraler som är bemannade anläggningar där
privatpersoner kan lämna allt avfall förutom mat och restavfall, mediciner och
kanylburkar. Det finns ingen återvinningscentral i kommunen utan de närmsta
i SÖRAB:s regi finns vid Hagby i Täby kommun och Stockby Returpark på
Lidingö. Därutöver finns den mobila återvinningscentralen som besöker
ett flertal platser i kommunen utifrån ett rullande schema. Den består av ett
antal containrar som ställs upp tillfälligt. För återvinning av kläder och textilier
samarbetar kommunen med Human Bridge som har insamlingsbehållare
utplacerade på flera platser i kommunen.
I kommunen finns även 10 ordinarie förpackningsåtervinningsstationer samt
en ministation som FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ansvarar
för. Inom en snar framtid kan dock insamling av förpackningsavfall samt
returpapper förändras i och med lagförändringar på nationell nivå.
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Bild ovan: Återvinningsstation vid Djursholms slott.

3.5. Natur
3.5.1. Natur och biologisk mångfald
Naturmiljöer
Danderyd har ett rikt utbud av olika naturmiljöer. Stora delar av kommunen
utgörs av traditionell naturmark såsom skog, sjö, våtmark, betesmark och
jordbruksmark. Den sammanhängande skogen utgörs mestadels av
blandskog med rika inslag av ädellövmiljöer. De två största sammanhängande
skogarna är Rinkebyskogen och Altorpskogen, vilka är kopplade till
Rösjökilen. Ekebysjön, Nora träsk, Ösbysjön och Edsviken samt dess
intilliggande våtmarker hyser ett rikt fågelliv och utgör biologiskt rika miljöer.
I kommunens centrala delar finns ytor som är hårt betade av häst, men även
ytor där nötkreatur betar i traditionell hagmarksmiljö med glest spridda träd
och buskar. I flera av betesmarkerna trivs växter som annars är ovanliga.
Jordbruksmarken utgörs mestadels av gräsvall, där framför allt tillhörande
skogsbryn och åkerholmar utgör värdefulla naturmiljöer för växter och djur.
Danderyds branta klippor mot främst Edsviken utgör en speciell naturmiljö
med tunna jordar och många äldre träd. Stora delar av villabebyggelsen
utgörs av varierande trädgårdar, ofta med gles skog med gamla träd som
sträcker sig oavbrutet genom kommunens bebyggda områden. Ekarna är av
speciell betydelse eftersom Danderyd tillsammans med kungliga Djurgården
har ett av Europas få kvarvarande bestånd av fullvuxna äldre ekar. Danderyds
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parker, grönytor, vägkanter och trafikplatser utgör också viktiga naturmiljöer
där många växter och djur har sin uppehållsort i urbant landskap.

Bild ovan: Ängsslåtter på Altorps gärde - Fotograf Helena Eriksson.

Skyddade områden och objekt
Vissa områden och objekt med naturvärden och biologisk mångfald skyddas
idag genom lag mot exploatering. Bland annat finns naturreservat enligt 7
kap. 4 § MB. I Danderyd finns idag tre naturreservat: Öarna i Värtan,
Ekebysjön och Rinkebyskogen. Därtill finns fyra ekar som är klassade som
naturminnen, det vill säga ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas
enligt 7 kap. 11 § MB.
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Områden med särskilda naturvärden
Enligt 3 kap. 3 § MB ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur
ekologiska aspekter skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som kan
skada naturmiljön. Förutom naturreservaten är vattenområdena Nora träsk,
Ösbysjön och Edsviken ekologiskt känsliga områden. Dessa kan vara känsliga
för en alltför riklig näringstillförsel, vilket kan påverka naturmiljön och förändra
växt- och djurlivet. Andra områden som klassas som ekologiskt känsliga
områden är Svalnäs och Djursholms golfbana (äldre ekar), Altorpskogen (äldre
barrblandskog med nyckelbiotoper) och Sätra ängar (äldre ekar) samt
området kring Ösbysjön (flerhundraårig tallskog).

Bild ovan: Svalnäs gravfält - Fotograf Helena Eriksson.

Naturkuststräckan längs Danderyds kust innehåller ekokänsliga områden
framförallt de brant sluttande klipporna ned mot vattnet med biologiskt rika
naturmiljöer. En historisk trädgårdsanläggning med en unik trädsamling finns
vid Cedergrenska parken som anlades på 1890-talet.
Naturvärden utanför skyddade eller speciellt utsedda områden
Nationalstadsparken i Stockholms stad gränsar till Danderyds kommun och är
riksintresse enligt 4 kap. 7 § MB. Funktionellt är Danderyds ekbestånd en del
av samma glesa ekskog som skyddas i Nationalstadsparken, och hur de äldre
ekarna hanteras i Danderyd får konsekvenser för den långsiktiga
överlevanden av arter även i Nationalstadsparken. Det är viktigt att beståndet
av äldre träd inte minskar. De äldre trädens höga naturvärde beror på att
många djur kräver utvuxna träd som sin livsmiljö.
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Ekeby gård är kommunens enda kvarvarande levande jordbruk med hagar
som sommartid betas av nötboskap, får och häst. Vallfoder slås på vissa ytor.
Gällande detaljplan möjliggör ett fortsatt brukande av jorden.
Kommunens bebyggda delar blandas med flertalet park- och grönytor varav
många har en dokumenterad hög biologisk mångfald gällande både floran
och faunan. Genom att variera skötseln av grönytor bibehålls en hög
mångfald. Gräsmattor, ängsmark och betesmarker är exempel på olika
biotoper som möjliggjorts genom olika skötsel, och tillsammans ger de
upphov till en bred biologisk mångfald inom kommunen.

Bild ovan: Biologisk mångfald - Fjäril på rosa tistel
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Vägkanter och trafikplatser är ofta mycket artrika miljöer som betraktas som
en del av grönytesystemet. Exempelvis har trafikplatsen och området kring
Danderyds kyrkas stora ytor värdefull öppen gräsmarksmiljö med en hög
artrikedom däribland flera rödlistade arter.
Ett nätverk av våtmarker skapas genom att dagvattnet leds via öppna diken
genom kommunen. Kommunens vattenåtgärder för att minska
översvämningsriskerna och att fördröja vattnet ökar den biologiska
mångfalden hos våtmarkssystemet i kommunen. Även golfbanornas
vattendammar bidrar positivt till mångfalden. Sammantaget utgör de en
större samling små dammar varav många fungerar som uppehållsort för både
djur och växter.

Bild ovan: Kartan visar naturmiljöer i Danderyds kommun.
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3.5.2. Rekreation och friluftsliv
Nära och lättillgängliga grön- och naturområden ger möjlighet till spontan
fysisk aktivitet och motion, och har särskilt stor betydelse för barn och äldre
som inte har möjlighet att förflytta sig längre sträckor för dessa aktiviteter.
Detta, såväl som tillgängligheten till olika motionsanläggningar bidrar till att
uppnå folkhälsomålet om fysisk aktivitet.
Större grönområden
Stora sammanhängande grönområden är viktiga för människans
välbefinnande och behov av naturupplevelser och rekreation.
Den regionala grönstrukturen består bland annat av tio gröna kilar som är
definierade så att de följer bebyggelsestrukturen och har identifierats utifrån
sina värden för natur-, rekreation- eller kulturmiljö. Kilarna innehåller
kilområden, gröna värdekärnor – där flera höga värden inom grönstrukturen
sammanfaller – och gröna svaga samband. Kilarna behöver stärkas och
utvecklas i takt med att fler ska dela på resurserna. En av dessa kilar är
Rösjökilen, ett sammanhängande natur- och kulturlandskap som sträcker sig
från Sigtuna i norr till Danderyd i söder. Rinkebyskogen utgör en så kallad
värdekärna i Rösjökilen. RUFS2050 pekar därtill ut gröna svaga samband
(klass 3) mellan Rinkebyskogen-Rösjöskogen, RinkebyskogenAltorpsskogen samt Rinkebyskogen och över Edsviken mot Silverdal.

Bild ovan: Rinkebyskogen - Roslagsleden - Fotograf Maria Djurskog.
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Rinkebyskogen och Sätra ängar utgör kommunens största grönområde.
Området som helhet är viktigt för det rörliga friluftslivet och har många olika
upplevelsevärden, inklusive golf och bågskytte. På grund av närheten till E18
och Edsbergsvägen är vissa delar av området bullerstört.
I de nordöstra områdena av kommunen finns Altorpsskogen och Svalnäs som
har stora friluftsvärden, med både skogsområden och öppna marker. I de
centrala delarna av kommunen finns Ekebysjön och det öppna landskapet
runt Ekeby gård.

Bild ovan: Kartan visar grönstrukturkartan från RUFS2050, sid 101.

302

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSHANDLING

67 (158)

Parker och lekparker
I Danderyd finns många sammanhängande park- och naturområden. I varje
kommundel finns ett antal parkområden inom villabebyggelsen. Målet är att
varje kommundel ska ha en stor lekplats som är attraktiv för många, samt ett
antal mindre lekplatser.
Motionsspår
I Rinkebyskogen och Altorpsskogen finns två utbyggda och preparerade
spårsystem, med både elljusspår och naturspår. Även i anslutning till
Stockhagen i Stocksund finns ett motionsspår. Roslagsleden startar i
Rinkebyskogen och slutar i Grisslehamn. Under vintern iordningställs de
flesta motionsspåren, Djursholms Golfbana och gamla banvallen i Djursholm
för skidåkning. På Edsviken plogas en isbana för långfärdsskridskor vintertid.

Bild ovan: Skridskoåkning på vintern vid Ekebysjön - Fotograf Maria Djurskog.

Idrottsanläggningar
I kommunen finns idrottsanläggningar vid Enebybergs IP, Danderyds
gymnasium, Danderydsvallen, Djursholms IP och Stockhagen. Vid Enebybergs
IP och Stockhagen finns ishallar. En idrottsanläggning i respektive kommundel
ger kommuninvånarna värdefull närhet till idrottsplatserna. Sporthallar finns i
Norrängsgården, Danderyds gymnasium, Fribergaskolan samt vid
Mörbyskolan. Förutom de större sporthallarna nyttjar föreningslivet under
kvällar och helger i stort sett samtliga gymnastiksalar som finns i anslutning till
skolorna.
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Danderyds Tennisklubb, Djursholms Tennisklubb och Enebybergs IF driver
tennisanläggningar. Vid Danderyds gymnasium finns förutom Danderyds
Tennisklubbs anläggning även en curlinganläggning, som drivs av Stocksunds
och Djursholms curlingklubbar. I norra Rinkeby finns även en anläggning med
tennis- och padelbanor.

Bild ovan: Stockhagens IP - Fotograf Erik Somnäs.

Bad
Mörby- och Vasabaden är kommunens två inomhusbad. Mörbybadet är en
simhall som erbjuder många olika aktiviteter. Vasabadet är ett mindre skolbad
som används för simskole- och föreningsverksamhet. I Kvarnparken i västra
Danderyd finns ett utomhusbad som drivs av Föreningen Kvarnparksbadets
vänner.
Det finns goda möjligheter till friluftsbad i kommunen med exempelvis
kuststräckorna mot Edsviken och Värtan samt badsjöarna Rösjön och
Ösbysjön. Enklare badplatser finns vid Sätra Ängar i västra Danderyd,
Svanholmen i Stocksund och Germaniaviken samt Aludden i Djursholm.
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Bild ovan: Rösjön – Badplats.

Ridanläggningar
Djursholms Ridhus är kommunens största ridanläggning och hemvist för
Djursholms Ridklubb som bedriver en omfattande ridskoleverksamhet. Även
vid Ekeby Gård bedrivs ridverksamhet. I anslutning till Djursholms Ridhus
finns ett antal anlagda ridspår som kommunen ansvarar för. Spåren är
förlagda till den gamla banvallen i Djursholm samt inom Altorpskogen.

Bild ovan: Djursholms ridhus.
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Golfbanor
Det finns tre golfbanor och en separat driving range inom kommunen.
Djursholms golfklubb har två banor med nio respektive 18 hål, och
Stockholms Golfklubb samt Danderyds Golfklubb har varsin bana med 18
respektive nio hål.

Bild ovan: Stockholms golfklubb - Fotograf Erik Somnäs.
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Bild ovan: Kartan visar rekreation i Danderyds kommun.

3.5.3. Areell näring
Det finns en jordbruksverksamhet i kommunen. Danderyds kommun
arrenderar ut marken som nyttjas som åker, betesmark samt för naturarbeten.
Med Ekeby Gård omfattar detta cirka 60 hektar. Det finns även två större
stall/hästgårdar. Den ena är Djursholms ridskola och den andra Ekeby gård.
Anläggningar med djurhållning påverkar dagvattenkvalitet främst från

307

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSHANDLING

72 (158)

stallgödsel som hamnar på marken och kan orsaka utlakning och ytavrinning
av näringsämnena fosfor och kväve.

3.5.4. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
I översiktsplanen ges möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det
särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när dispenser prövar och
upphäver strandskyddet. Danderyds bedömning är att det inte finns några
områden som uppfyller denna möjlighet idag i kommunen.

3.5.5. Förekomst av vatten i kommunen
Norra Östersjöns vattendistrikt
Danderyds kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt, som innefattar
området mellan Dalälven, Bråviken, Kilsbergen och Stockholms skärgård och
omfattar cirka 2,9 miljoner invånare.
Åtgärdsprogrammet för åren 2016–2021, som är framtaget av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, innehåller åtgärder där
några riktar sig gentemot kommuner. Det innefattar exempelvis utökad tillsyn
för att minska näringsläckage och bekämpningsmedel från hästgårdar och
avloppsledningsnät. Andra åtgärder är exempelvis att kommuner ska upprätta
vatten- och avloppsplaner samt dagvattenplaner. En åtgärd riktas specifikt till
planering där ”kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering
samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas”. Vattenmyndigheten
samråder nu om ett nytt åtgärdsprogram som ska gälla för vattenarbetet
åren 2021–2027
Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd för att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt bevara goda livsmiljöer på
land och i vatten för växt- och djurlivet, och regleras i kap. 7 MB. Skyddet
omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddsområdet utökat till 300 meter.
Inom Danderyd gäller utökat strandskydd vid Sätra ängar och Rösjön. Där
strandskyddet gäller får inte nya byggnader uppföras samt åtgärder utföras
om det inskränker det rörliga friluftslivet eller väsentligen förändrar
livsvillkoren för växt- och djurlivet. Strandskyddet kan i enskilda fall ges
dispens från eller upphävas helt eller delvis i samband med
detaljplaneläggning.
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Recipienter och vattenförekomster
Dagvattnet i Danderyds kommun leds till fyra olika vattenförekomster: Rösjön,
Edsviken, Stora Värtan och Lilla Värtan. Vatten i Ekebysjön och Nora träsk
rinner slutligen ut i Edsviken. I östra Danderyd är den slutliga recipienten
(mottagande vattentäkten) Stora- respektive Lilla Värtan. En liten del av
kommunens dagvatten rinner ut i Rösjön vars vatten leder till Norrviken.

Bild ovan: Ekebysjön – Näckrosor.
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Bild ovan: Kartan visar avrinningsområde till recipient/mottagare i Danderyds
kommun.

I kommunens norra del finns ett registrerat grundvattenmagasin med
benämningen Täby-Danderyd vilket är en urbergsförekomst av typen
sprickakvifär. Danderyd angränsar i sydväst till grundvattenförekomsten
Stockholmsåsen-Solna. Båda förekomsterna har god kvantitativ och kemisk
status för grundvatten.
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Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade i december
2016 om kvalitetskrav för vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna anger
vilken status som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Detta innebär att det för
sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten har fastställts kvalitetskrav för
vattenmiljöerna samt att myndigheter och kommuner ska genomföra
nödvändiga åtgärder för att uppnå kvalitetskraven. Målet i
vattenförvaltningen är att vattnet ska uppnå god status och inte försämras.
Danderyds kommun har sju ytvattenförekomster, varav tre är kustvatten. Inget
av kommunens kustvatten klarar miljökvalitetsnormerna för vatten. Edsviken
och Lilla Värtan har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Stora Värtan har måttlig ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Rösjön har god ekologisk status men uppnår ej god kemisk
status.
Övriga sjöar är mindre och berörs därför inte av miljökvalitetsnormer för
ytvatten. Vattenprover som togs 2014 visade övergödningsproblematik vid
Ösbysjön och Ekebysjön medan Nora träsk hade kraftig
övergödningsproblematik med höga fosfor- och klorofyllvärden.

Bild ovan: Recipienter i Danderyds kommun.
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Bild ovan: Kartan visar ekologisk status i Danderyds fyra ytvattenförekomster.

Dagvatten
Dagvatten är tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan, såsom
regnvatten men det kan även vara smältvatten och tillfälligt framträngande
grundvatten. Dagvattnets påverkan på människan och miljön beror på varifrån
dagvattnet kommer, och vilka föroreningar det innehåller. Föroreningarna kan
komma från exempelvis trafikytor, koppartak och ridanläggningar.
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Då stora delar av kommunen består av bebyggd mark utgörs i princip all
avrinning efter regn som sker från denna mark per definition av dagvatten.
Dagvattnet i kommunen leds främst till Edsviken, via Ekebysjön och Nora
träsk, samt till Stora – respektive Lilla Värtan från östra Danderyd. En liten del
av kommunens dagvatten rinner ut i Rösjön och sedan vidare till Norrviken.
Grundvatten och dricksvatten
Inom kommunen finns ingen grundvattentäkt. Kommunen köper dricksvatten
av Norrvatten.
Kommunen har en dricksvattenplan för hantering av störningar i
dricksvattenleveransen, vilken uppdateras kontinuerligt. I norra kommundelen
och in över Täbys södra delar finns grundvattenmagasinet Täby-Danderyd.
Uttagsmöjligheten är inte bedömd och grundvattenförekomsten är inte
regionalt prioriterad som dricksvattentäkt.

3.6. Miljö, hälsa och risk
Det är viktigt att hantera risker tidigt i planeringen. Det är ofta svårt, kostsamt
och ibland omöjligt att göra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder sent i
processen eller i efterhand. Därför är det viktigt att identifiera och minimera
risker tidigt i den fysiska planeringen. I första hand bör kommunen avstå från
exploatering på riskutsatt mark genom god lokalisering och placering av
byggnationer.
Om dessa platser inte går att undvika eller om risker uppstår ändå, bör
utredningar göras för att identifiera riskerna. Genom att använda olika typer
av skyddsavstånd och minimera riskerna genom fysiska åtgärder är det
möjligt för kommunen att ta höjd för eventuella risker. I vissa fall bör
även skyddsavstånd tillämpas.

3.6.1. Vatten och klimatförändringar
Ökade vattenflöden
De globala klimatförändringarna förväntas medföra högre temperaturer, ökad
nederbörd och ändrade vattenflöden i Stockholmsregionen.
Temperaturökningen väntas vara störst under vinterperioden men framträder
under alla årstider. Förutom högre medeltemperatur kommer värmeböljor bli
vanligare. Årsmedelnederbörden förväntas öka med 20–40 procent mot slutet
av seklet, med störst ökning under vinter och vår.
I och med att temperaturen ökar kommer nederbörden under vintern i högre
grad att vara regn i stället för snö. Antalet snödagar och det maximala
snödjupet kommer att minska. När nederbörden under vintern faller som regn
istället för snö blir vattenflödena högre. Mot slutet av seklet förväntas
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vårfloden vara tidigarelagd och med lägre vattennivåer än i dagens klimat.
Även vattenflödena sommartid väntas bli lägre.
Havet förväntas stiga men till en början kompenseras den ökade havsnivån av
landhöjningen. I slutet av seklet beräknas medelvattennivån ha ökat med cirka
40 centimeter i Danderyd vid en global höjning av havets nivå på en meter.
Lufttryck, nederbörd och vindar kan emellertid tillfälligt ge mycket höga
vattenstånd.

Bild ovan: Kartan visar modellerat medelvattenstånd år 2100 (mörkblått) och
modellerat vattenstånd vid 100-årsnivå år 2100 (ljusblått).
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3.6.2 Klimatanpassning - effekter av ett förändrat klimat
Klimatförändringar märks redan idag och kommer att påverka samhället
framöver på många olika sätt och inom många olika sektorer såväl positivt
som negativt. Det framtida klimatet kommer att bli varmare och blötare.
3.6.2.1. Skyfall och översvämningar
Klimatförändringarna medför ökade vattenflöden. Vid extrema skyfall bildas
stora mängder dagvatten som inte alltid kan tas om hand i befintliga system
för dagvattenhantering. Vattenmassorna kan laka ur både föroreningar och
näringsämnen ur marken och föra dessa vidare till andra områden. Dessa
risker kan bli större i framtiden på grund av klimatförändringarna när
exempelvis ökade regnmängder utmanar befintliga vattensystem som är
dimensionerade för andra flödesstorlekar. Ökade vattenflöden och
översvämningar av markerna påverkar även risken för ras och skred samt
innebär större risk för översvämning och bortspolning av vägar. I Danderyd
finns flera områden som riskerar att översvämmas vid skyfall, exempelvis i
området runt Nora torg.
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Bild ovan: Kartan visar skyfallskartering i Danderyds kommun.

Den stigande havsnivån märks redan nu. Den genomsnittliga årliga ökningen
för havsnivåhöjningen var 3,6 mm/år för perioden 2006–2015. Hastigheten
har ökat de senaste decennierna, på grund av ökande bidrag från
inlandsisarna på Grönland och Antarktis. I Danderyd är den årliga
landhöjningen drygt 5 mm, vilket innebär att den relativa havsnivån
fortfarande sjunker hos oss. Enligt tidigare bedömningar av SMHI kan det
dröja till ca år 2050 innan vi får en nettoökning av havsnivån i Stockholm.
Nora strand har varit svårt drabbat av översvämningar då kustlinjen ligger lågt
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och vid vissa väderförhållanden har översvämningar skett. 2010 byggdes ett
översvämningsskydd vid strandområdet. När kajerna vid Framnäsviken,
Fyrstigen och Samsöviken renoverades under 2015–2019 försågs dessa med
översvämningsskydd. Genom dagvattenledningar och ledningsgravar tränger
högvatten även längre in i kommunens låglänta delar. När stora mängder
dagvatten läcker in i spillvattensystemet riskerar ledningarna att breddas,
varpå föroreningar släpps ut och utgör risker för människors hälsa såväl som
bidrar till övergödningen.

Bild ovan: Översvämning vid Framnäsparken.
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Bild ovan: Kartan visar simulering av vattennivå till +3 meter i RH2000 för Danderyds
kommun.

3.6.2.2. Ras och skred
Ras innebär att sten- och jordmassor faller fritt, medan skred innebär att en
sammanhängande jordmassa glider iväg. Förutsättningarna för ras och skred
är platsberoende. Temperatur och nederbörd påverkar markens hållfasthet,
men även lokala jordarter, terrängförutsättningar och exploatering har en
inverkan. Eftersom nederbörden väntas öka på grund av klimatförändringar
väntas även risken för ras och skred öka.
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Historiskt har Danderyd inte haft några större händelser med ras eller skred,
men det finns områden som utifrån jordart och lutning identifierats som
potentiell risk för skred redan idag och som behöver studeras vidare i
samband med eventuell utveckling. I och med ett förändrat klimat, med
förändrade flöden och vattennivåer i mark, sjöar och vattendrag, kan
områden som idag inte innebär en potentiell risk komma att göra det i
framtiden. Kartan nedan visar områden där det finns förutsättningar för skred
i finkorniga jordar (gul) och motsvarande i strandnära områden (gula streck).
3.6.2.3 Erosion
När exempelvis vind, vatten eller gravitation drar med sig fina
materialpartiklar från en plats kallas det för erosion. Erosion är en naturlig
process, men kan påverkas av mänskliga aktiviteter. En framtida ökad
nederbörd, höjda vattennivåer och högre vindhastigheter innebär även en
högre erosionshastighet. En ökad erosion inverkar på markens stabilitet och
risken för ras och skred ökar.
En viss stranderosion förekommer redan idag och kan komma att öka i och
med höjda havs- och vattennivåer och förändrade flöden i vattendrag. Vissa
områden har hög potential för stranderosion, bland annat längs med Stora
Värtan.
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Bild ovan: Kartan visar stränders eroderbarhet och förutsättningar för skred i
Danderyds kommun.

3.6.2.4. Ökande temperaturer
Högre temperaturer i kombination med nederbörd och höga flöden påverkar
kommunens utomhusbad genom ökad risk för föroreningar (ökad bakteriehalt)
och ökad risk för algblomning. Högre frekvens av värmeböljor riskerar att
drabba främst äldre och sjuka. Även spridningen av sjukdomar ökar vid högre
temperaturer, vilket kan innebära en större belastning på sjukvården. En
längre växtsäsong kan innebära bättre odlingsmöjligheter, samtidigt som
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värme i kombination med ökad nederbörd gynnar vissa skadedjur såsom
mygg och fästingar.

3.6.3 Klimatrelaterade risker för den byggda miljön
Kommuner ska enligt tillägget i 3 kap. 5 § PBL från 2018 hantera
klimatrelaterade risker för den byggda miljön inom ramen för
översiktsplanen. Syftet med tillägget är att skapa en samlad bild av
klimatrelaterade risker i kommunen, skapa förståelse för sårbarheter och
konsekvenser samt att skapa ett underlag för riskacceptans eller plan för
åtgärder.
Enligt lagen ska kommunerna identifiera potentiella riskområden för den
byggda miljön orsakade av översvämning till följd av nederbörd,
översvämning från stigande hav, sjöar och vattendrag samt ras, skred och
erosion, och därtill ge sin syn på hur sådana risker kan minska eller upphöra. I
detta kapitel återfinns Danderyds kommun analys av klimatrelaterade
risker.
Följande underlag har använts för analysen:
•

•
•

En kommunövergripande kartering av riskområden för översvämning
till följd av skyfall som genomförts av Länsstyrelsen i Stockholm under
2020.
Kartunderlag om ras, skred och erosion, SGI, Statens geotekniska
Institut.
Översvämningskartor till följd av höjd havsnivå.

Analyser har skett med utgångspunkt från dimensionerande händelser för
skyfall med 100 års återkomsttid (klimatfaktor 1,25), samt 100-årsnivå i havet
år 2100.
Skyfall och översvämning
Skyfall och översvämningar kan leda till risker för människor och miljö.
Anläggningar för teknisk försörjning kan slås ut och vägar svämmas över med
risk för att räddningstjänstens framkomlighet hindras.
För att hantera stora mängder nederbörd behöver lågpunkter reserveras.
Tillräckligt stora ytor behöver reserveras och arbetet bör samordnas med
behovet av rening och hantering av dagvatten. Reserverade lågpunkter, så
kallade skyfallsytor, kan med fördel samutnyttjas med andra funktioner inom
tätortsområden. Dessa ytor, tillsammans med behov av dagvattendammar,
redovisas i kommunens kommande vattenplan och dagvattenplan.
Ökade nederbördsmängder och förändrade temperaturer riskerar också att
orsaka höjda vatten- och flödesnivåer i sjöar och vattendrag. Även höjda
havsnivåer kan i framtiden bidra till att strandlinjen kan komma att förskjutas
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upp mot land, vilket påverkar bebyggda områden. I vissa fall kan
översvämningsskydd byggas för att hindra översvämning från stigande
havsnivåer. Ny bebyggelse ska följa Länsstyrelsens rekommendation om
lägsta grundläggningsnivå 2,7 m. Detta kan dock vara svårt i befintlig
bebyggelse där gammal detaljplan medger en lägre grundläggningsnivå. Det
är rekommenderat att anlägga nya byggnader i dessa områden med en
lägsta grundläggningsnivå på 2,7 m eller konstruera byggnaden så att det tål
att översvämmas.

Bild ovan: Lägsta grundläggningsnivå 2,7 meter. Illustration länsstyrelsen.

Ras, skred och erosion
I samband med planering för bebyggelse och ny infrastruktur ska potentiella
riskområden samt geotekniska förutsättningar utredas och hanteras. Behov av
stabilitetsförstärkande åtgärder, naturligt erosions- och rasskydd i form av
markvegetation och träd samt andra skyddsåtgärder ska identifieras. Påverkan
på grundvattennivåer och risk för spridning av markföroreningar mellan
jordlager och till grundvattnet kan också behöva utredas.
Områden med potentiellt hög risk för ras och skred bör utredas för att
undvika olyckor och höga kostnader. Även läckage av närsalter, farliga ämnen
och partiklar kan riskera att läcka ut och försämra ytvattenkvaliteten i sjöar,
vattendrag och kustområde vid extrema vattentillstånd.
Översvämning i kombination med ras och skred
Det är viktigt att analysera risker som uppstår på de områden som både
riskerar att översvämmas vid skyfall och har förutsättningar för ras, skred och
erosion. Detta gäller för såväl för den befintliga byggnationen som för
översiktsplanens utpekade utredningsområden.
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Ökad risk för stormfälle kan innebära problem för luftburna ledningar, såsom
kraftmatning till järnväg, telekommunikation och elnätet, vilket indirekt kan
påverka radio- och tevesändningar. Nedgrävda ledningar skyddar från
stormfälle, men måste istället säkras från kabelbrott orsakat av skred. Flera
stora kraftledningar är redan tunnelförlagda eller håller på att tunnelförläggas.
Fjärrvärmenätet måste på samma sätt säkras för att inte skadas av
markförskjutningar. Ökade regnmängder leder till större flöden som måste tas
om hand. En analys behöver göras för att identifiera om fjärrvärmenätet går
igenom områden som har förutsättningar att drabbas av ras och skred och
dessutom vara lågpunkt och inrymma vattenmängder vid skyfall.
Värmeöar och ökad temperatur
Mycket varma platser, så kallade värmeöar, kan komma att uppstå allt oftare i
stadsmiljöer till följd av ett varmare klimat i kombination med en stor andel
hårdgjord yta, mindre vegetation och tät bebyggelse. Det är framförallt för
riskgrupper (till exempel barn, sjuka och äldre) som det kan innebära en fara.
Värmeöar riskerar att uppstå i centrala Danderyd, där det finns få reglerande
ekosystemtjänster och liten möjlighet till temperaturutjämning under varma
sommardagar. De flesta bostadsområden i Danderyd skyddas genom natur
och trädgårdar. I samband med planering behöver tillräckliga ytor för
vegetation och trädplanteringar bevaras eller tillkomma för att bidra till att
sänka temperaturen. Beakta även placering av byggnaderna då detta kan
påverka luftens rörelse och temperatur. Ökad temperatur i kombination med
nederbörd och höga flöden påverkar kommunens utomhusbad. Det blir ökad
risk för föroreningar (ökad bakteriehalt) och ökad risk för algblomning.

3.6.4. Klimatpåverkande utsläpp
Enligt uppgifter från Nationella emissionsdatabasen var växthusgasutsläppen i
Danderyd drygt 42 000 ton koldioxidekvivalenter år 2018. Detta motsvarar
cirka 1,27 ton per kommuninvånare. Av dessa utsläpp stod transporter
(exklusive flyg) för 70 procent och uppvärmning och elanvändning för
byggnader 7 procent. Utsläppssiffrorna inkluderar dock inte konsumtion och
resor med flyg vilket ger betydligt högre nivåer. De konsumtionsbaserade
växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen ligger på cirka 8 ton per
person och år, dessa kan dock variera kraftigt beroende på livsvillkor.

3.6.5. Luft
Enligt Världshälsoorganisationen dödar luftföroreningar cirka 7 miljoner
människor världen över varje år, varav cirka 8 000 i Sverige, och utgör därmed
världens och Sveriges överlägset största enskilda miljörisk. Luftföroreningar
orsakar besvär i luftvägarna samt innebär ökad risk för sjuklighet och
dödlighet i lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.
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Trafiken står för kommunens mest betydande miljöpåverkan där
luftföroreningar och buller är främst utmärkande. Störst belastning orsakas av
genomfartstrafiken på E18 med stora luftföroreningar som följd. Uppkomsten
av luftföroreningar i Danderyds kommun kommer främst från slitage av
dubbdäck, dammbildning och vedeldning.
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i utomhusluft finns för kvävedioxid,
kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid samt fina
partiklar (PM2,5). Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) är den svåraste att
uppnå. Östra Svealands luftvårdsförbund gör löpande kontroller av
partikelhalterna för att skapa underlag för ett effektivt minskande av dessa.
Hastighetssänkningar har genomförts på såväl E18 samt på det kommunala
vägnätet vilket har förbättrat såväl bullersituation som luftpåverkan.

3.6.6. Buller
Danderyds kommun utsätts för många bullerkällor från trafik. Det är buller
från kommunala och statliga vägar, men även buller från tunnelbanan och
Roslagsbanan.
Den dominerande bullerkällan är väg E18 (statlig), men även väg 262 (statlig)
samt kommunala vägar såsom Stockholmsvägen, Edsviksvägen, Vendevägen,
Danderydsvägen och Enebybergsvägen är stora bullerkällor. Buller från
Roslagsbanan (regional) påverkar enbart bostäder i direkt anslutning till
spåret. Särskilt bullerutsatta områden finns där flera bullerkällor ligger tätt,
exempelvis i närhet av Stocksundsbron där spårtrafik och E18 går parallellt.
Trafikförvaltningen (Region Stockholm) har utfört järnvägsnära
bullerskyddsåtgärder vid Roslagsbanan med syftet att samtliga bostäder ska
klara riktvärden enligt program Roslagsbanan. Trafikverket och Danderyds
kommun har uppfört bullerskydd längs bullerutsatta partier av bland annat
E18, Edsviksvägen och Enebybergsvägen.
En bullerkartläggning av vägtrafik och spårtrafik i Danderyds kommun
utfördes år 2019. Den visar att drygt 20 procent (6 740 personer) av
kommunens invånare bor i områden nära vägar där de ekvivalenta ljudnivåerna
över ett dygn ligger över 55 dBA och att 2,4 procent (910 personer) bor i
områden nära spårvägar där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dBA.
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Bild ovan: Antal boende i Danderyds kommun som var exponerade av
buller från statliga och kommunala vägar samt spårtrafik 2019 från kommunens
bullerkartläggning.

Enligt förordning (2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för
bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad
är istället 65 dBA.
Trafikverket tillämpar Proposition 1996/97:53 där följande riktvärden för
trafikbuller normalt inte bör överskridas vid nybyggnad eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur:
•
•
•
•

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad

Vid åtgärder på järnvägar eller andra spåranläggningar avser riktvärdet för
buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A)
ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.
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Bild ovan: Kartan visar bullerkartläggning av väg- och spårtrafik i Danderyds kommun
2019.
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Bild ovan: Kartan visar maxnivåer för buller kring samtliga spår och vägar i Danderyds
kommun 2019.

3.6.7. Radon
Radon är en radioaktiv ädelgas som kan frigöras från ämnen som innehåller
uran och kan därför förekomma både i mark, vatten och byggmaterial. Radon
kan tränga in i byggnader och vid långvarig exponering orsaka lungcancer
hos människor.
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Inom Danderyd finns några områden med hög risk för markradon, främst i de
östra delarna av Enebyberg och i några få områden i Svalnäs. Risk för
exponering av höga radongashalter från markradon kan dock även
förekomma på andra ställen. Det finns också lokala förekomster av hög
markradon.
Enligt översiktliga mätningar gjorda på 1980-talet av Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU) består cirka 500 hus i kommunen företrädesvis av
blåbetong, och har därmed förhöjd gammastrålning. Statliga radonbidrag kan
sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Eventuell förekomst av
radon och därmed val av byggmetod tas upp vid byggsamråd då man söker
bygglov.
Det finns inget radon i kommunens dricksvatten. Höga radonhalter i vatten
kan dock förekomma i bergborrade brunnar. Privatpersoner med enskilda
brunnar bör kontrollera radonhalten i sina brunnar, eftersom dricksvattnet
annars kan avge radon till luften. Det är sällan farligt att dricka radonhaltigt
vatten.

Bild ovan: Berg med utsikt över vatten.

3.6.8. Elektromagnetiska fält
Elektrisk ström i ledningar, transformatorer och liknande ger upphov till
magnetfält. Forskning om eventuella hälsorisker på grund av påverkan av
elektromagnetiska fält har pågått sedan slutet av 1970-talet. Man vet
fortfarande lite om hur magnetfälten påverkar människan.
Folkhälsomyndigheten hänvisar till försiktighetsprincipen i kap. 2 MB om att
långvarig exponering nära starka källor som kraftledningar bör undvikas.
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I Danderyd har större kraftledningar inom senare år markförlagts, vilket
minskar risken för påverkan av magnetfälten. Transformatorstationer finns i
Anneberg samt i Rinkeby.

3.6.9. Förorenade områden
Inom Danderyds kommun finns flera platser där marken kan vara eller är
dokumenterat förorenad. I synnerhet området vid Danderyds sjukhus utgör
ett stort riskområde på grund av de verksamheter som pågått där.
En inventering och riskklassning av verksamheter i olika branscher som kan ha
medfört markföroreningar har genomförts av miljö- och
stadsbyggnadskontoret enligt ”metodik för inventering av förorenade
områden” (MIFO). Arbete fortsätter enligt en handlingsplan för förorenade
områden för att få till stånd undersökningar och vid behov åtgärder för
prioriterade områden. Vissa prioriterade områden ligger i låglänta och
strandnära områden som exempelvis båtuppställningsplatser och deponier.
Dessa kan innebära speciellt stor risk för spridning av föroreningar i ett
framtidsscenario med ökade vattenflöden till följd av klimatförändringar.
3.6.10. Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana
farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller
egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.
Skyddsavstånd kan behöva beaktas vid planering av ny bebyggelse. Det
primära vägnätet används för genomfartstrafik och det sekundära vägnätet är
främst avsett för lokala transporter från det primära vägnätet och leverantör
till mottagare av farlig verksamhet. E18 är primär transportled för farligt
gods. Edsbergsvägen (väg 262), Vendevägen, delen Danderyds sjukhus
trafikplats (E18) - Auravägen/ Danderydsvägen är sekundär transportled.
Eftersom Danderyd har en lång kuststräcka, och angränsar till stora nationella
farleder finns risk att bli utsatt för oljeutsläpp.
3.6.11. Räddningstjänst och beredskap
Alla kommuner är skyldiga att ha en räddningstjänst. Räddningstjänsten
ansvarar för att hantera olyckor och kriser som kräver snabba beslut och
effektiva insatser. I räddningstjänstens uppgifter ingår att upprätta en
beredskap för att begränsa skador på människor, egendom och miljö när en
olycka eller kris inträffar.
Danderyd ingår som en av tio kommuner i kommunförbundet Storstockholms
brandförsvar. Närmaste brandstation för Danderyd finns i Roslags Näsby i
Täby, alternativt i Helenelund i Sollentuna. Räddningstjänstens insatstider vid
brand och olyckor i Danderyd uppnår mycket god status.
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Bild ovan: Kartan visar förorenad mark och vägar för farligt gods i Danderyds
kommun.

3.7. Kulturmiljö
3.7.1. Kulturmiljöer i Danderyd
Kulturmiljöer kallas de områden där det är möjligt att se hur tidigare
generationers strävanden och ideal format byggnader och landskap.
Kulturmiljön kan spegla de första invånarnas liv som till exempel vid
gravfälten i Ekeby, Svalnäs, Ösby och Kevinge. Byggnader som Danderyds
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kyrka och Djursholms slott vittnar om stormaktstidens andliga och världsliga
makt. 1700- och 1800-talens Danderyd var en lantlig miljö med torp, gårdar
och herrgårdar samlade kring slottet.
I slutet av 1800-talet påbörjades anläggandet av landets första villastäder i
Stocksund och Djursholm. De olika kommundelarna är uppbyggda utifrån sina
speciella förutsättningar. I Djursholm och Stocksund finns en stor andel
arkitektoniskt värdefulla byggnader från det tidiga 1900-talet. Många
byggnader har kvar mycket av det ursprungliga utseendet. Byggnadsstil och
arkitektur speglar tydligt de stilströmningar som rådde när husen byggdes.
De är ofta skapade av välkända arkitekter och är fina exempel på hur
villastaden vuxit fram. Den individualistiska villatraditionen under tidigt 1900tal skapade en mycket heterogen stadsbild. Den individualistiska traditionen
har fortlevt och varje ny arkitekturstil finns representerad i villabebyggelsen.
Enebyberg är ett villasamhälle av förortskaraktär, grundat på enskilt initiativ
och som i planläggning och bebyggelseutformning bland annat representerar
egnahemsbyggandet i början av 1900-talet. Många arbetare, hantverkare och
lägre tjänstemän förverkligade här drömmen om ett eget hem.
Västra Danderyd är också ett villasamhälle av förortskaraktär med flera
bebyggelsekärnor grundade på privata initiativ. Utbyggnaden av den tidigare
lantbruksmarken i Västra Danderyd tog fart när tomtförsäljningen i Nora
trädgårdsstad inleddes 1926. Västra Danderyd med Klingsta, Kevinge och
Nora är den sist utbyggda kommundelen i Danderyd och innehåller bland
annat representativ funktionalistisk arkitektur från 1930-talet.

3.7.2. Riksintresse för kulturmiljövården
Områden vars kulturhistoriska värde anses vara så högt att dess bevarande är
av nationell betydelse kan enligt kap 3. MB utnämnas till riksintresse för
kulturmiljövården.
Danderyd har sedan 1997 två större områden av riksintresse för
kulturmiljövården. Dessa är Djursholms villastad och Stocksunds villastad.
1997 års revidering av riksintresset gäller idag. En översyn av Länsstyrelsen
pågår för närvarande.
Motivering och uttryck för området i Djursholm.
Området utgör landets första som förort anlagda villastad, grundad på privat
initiativ, och utgör förebild för flera liknande efterföljande samhällen.
Villastaden är en föregångare beträffande planutformning och individuellt
utformad bebyggelse för ett högborgerligt och intellektuellt samhällsskikt.
Bebyggelsen speglar framför allt perioden 1890–1930. Uttryck för riksintresset
är det oregelbundna planmönstret uppbyggt kring Djursholmsbanan
(Roslagsbanan) som huvudstråk, med stora naturtomter och stora villor där
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stilidealen kan följas från de första enkla trävillorna till nationalromantik,
jugend och funktionalism. Skolor, stationer, parker och andra anläggningar
finns för gemensamma funktioner.
Motivering och uttryck för området i Stocksund
Området är en villastad av förortskaraktär, grundad på privat initiativ och som
i planläggning och bebyggelse representerar sekelskiftets och 1900-talets
första två decennier och boende för ett välbärgat tjänstemannaskikt. Uttryck
för riksintresset är planmönstrets oregelbundna karaktär, anpassat till
Djursholmsbanan (Roslagsbanan) och den kuperade terrängen. Flertalet villor
i Mörbyområdet har utformats av stadsarkitekten D Melin och därmed bildat
en relativt enhetlig bebyggelsegrupp företrädesvis i nationalromantik och
senjugend.
Bevarandeområden
För att skapa en bättre förståelse för kommunens kulturmiljöer och tydliggöra
specifika värden har kommunen pekat ut olika bevarandeområden. Av dessa
bevarandeområden ligger flera inom gällande riksintresseområden. Totalt
finns det idag 63 bevarandeområden runt om i hela kommunen.
Beskrivningarna för dessa kan användas som grund för vilka förändringar som
kan tillåtas utifrån kraven på anpassning och varsamhet vid ändring.

3.7.3. Övriga kulturhistoriskt värdefulla områden
Byggnadsminnen
En byggnad eller anläggning som anses vara synnerligen märklig med
avseende på sina arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter kan förklaras
som byggnadsminne av länsstyrelsen. I Danderyd är sex byggnader klassade
som byggnadsminne: Djursholms kapell (1), Villa Lagercrantz (2), Villa Tallom
(3), Villa Lorride (4), Villa Snellman (5) och Villa Örvang (6). Samtliga
byggnadsminnen i Danderyds kommun redovisas på kartan nedan.
Fornlämningsområden
Fornlämningar är skyddade i enlighet med bestämmelser i kulturminneslagen
och får inte skadas. De äldsta fornlämningar som finns i Danderyd är i första
hand gravfält från senare delen av järnåldern. Gravfälten från den tiden låg
nära bebyggelsen och visar därför hur bygden växte fram. Bevarade gravfält
finns intill gårdarna Svalnäs, Ekeby och Kevinge. Vid gravfältet i Ösby har
också funnits en gård från den tiden. I Danderyd finns tre kända runristningar.
Samtliga kända fornlämningar i kommunen är inventerade och redovisade på
den ekonomiska kartan.
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Bild ovan: Kartan visar riksintressen för kulturmiljövården.
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4. Översiktsplanens mål
Här presenteras översiktsplanens fyra målområden, med tillhörande målbilder
och övergripande mål för Danderyds framtida rumsliga utveckling och fysiska
planering. Målen utgår från kommunens vision och baseras även på
information som hämtats in från olika källor som dialoger med medborgare
och förtroendevalda, kommunala styrdokument samt regionala, nationella
och globala mål och styrmedel.
Översiktsplanens fyra målområden beskrivs i tillhörande målbilder och
övergripande mål. Dessa ligger till grund för översiktsplanens förslag på hur
mark- och vattenområden ska utvecklas. Detta redovisas i den långsiktiga
utvecklingsinriktningen och riktlinjer för planeringen samt mark- och
vattenanvändningskarta med utredningsområden.

Bild ovan: Översiktsplanens målområden.

Till respektive målbild redovisas hur dessa förhåller sig till generationsmålet,
Sveriges miljökvalitetsmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Generationsmålet
är kopplat till miljökvalitetsmålen och innebär den samhällsomställning som
krävs inom en generation för att dessa ska nås.
Vissa av målen är inte relevanta för Danderyds kommun som exempelvis
miljökvalitetsmål 14 om storslagen fjällmiljö. Vidare saknar vissa mål en
koppling till kommunens markanvändning. I flera fall där översiktsplanens
målbilder och övergripande mål inte uppfyller miljökvalitetsmålen eller de
globala målen sker arbete genom översiktsplanens strategier som bidrar till
att uppfylla målen. Översiktsplanen har främst beaktat de 17 globala
hållbarhetsmålen och tagit hänsyn till de 169 delmålen varav en avvägning
har gjorts huruvida målen uppnås inom respektive område.
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Bild ovan: FN:s globala hållbarhetsmål, Illustratör: Jakob Trollbäck, samt
generationsmålet och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.1. Bygga och bevara för idag och imorgon
Målbild
I Danderyd har vi en inspirerande hållbar och grön livsmiljö med högkvalitativ
arkitektur från både igår och idag då den gamla villastaden möter den nya
trädgårdsstaden. Kulturmiljön är en resurs som tas tillvara. Här kan man bo
kvar i sitt närområde där man känner sig hemma och har sina vänner, även om
situationen förändrats under olika skeden av livet.
Övergripande mål
•
•
•

•
•

Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer längsmed E18-stråket och i
kollektivtrafiknära lägen.
Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer bevaras och tas tillvara.
Tillkommande bebyggelse har hög arkitektonisk kvalitet och har
anpassats till omkringliggande bebyggelsemiljöer och Danderyds
gröna stadslandskap.
Här finns ett brett och blandat bostadsutbud i alla kommundelar för
livets olika behov, skeden och situationer.
Bidra till energieffektiv samt miljö- och klimatsmart bebyggelse och
infrastruktur

Bild ovan: Hur “Bygga och bevara för idag och imorgon” förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.2. Grön och hälsosam livsmiljö för alla
Målbild
I Danderyd har vi en grön och hälsosam livsmiljö som erbjuder varierande
naturupplevelser och återhämtnings- och rekreationsmöjligheter. Här finns en
rik och varierad livsmiljö för djur- och växtlivet såväl i naturen som bland
bebyggelsen. I Danderyd har boende och verksamma god tillgång till olika
slags grönområden, stränder och fritidsanläggningar som underlättar en aktiv
och hälsosam livsstil.
Övergripande mål
•
•
•
•
•

Tillgången till större sammanhängande naturområden,
strandpromenader och mindre lokala park- och naturområden är god.
Bullerstörningar från väg- och spårtrafik minskar.
Kvaliteten på luft och vatten ökar.
Ekologiskt känsliga områden värnas och den biologiska mångfalden
stärks.
Markytor i strategiska lägen kan hantera stora vattenflöden.

Bild ovan: Hur “Grön och hälsosam livsmiljö för alla” förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.3. Hållbara transporter och resor
Målbild
I Danderyd är det lätt, tryggt och säkert att förflytta sig till och från viktiga
målpunkter inom och utanför kommunen oavsett färdsätt.
Kommunikationsstråk och trafikmiljöer är attraktiva och inbjudande vilket
uppmuntrar till att många går, cyklar eller åker kollektivt.
Övergripande mål
•
•
•
•
•

Transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan gällande
klimatpåverkan, luftkvalitet, vattenkvalitet och buller minskar.
Gång- och cykelmiljöer är inbjudande, gena, trygga och säkra för att
underlätta ett aktivt och hälsosamt vardags- och fritidsliv.
Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer i kollektivtrafiknära lägen
med bra gång- och cykelförhållanden.
Det är lättare och tryggare att ta sig mellan de olika kommundelarna.
Utbyggd kollektivtrafik förbättrar kommunikationerna till viktiga
målpunkter inom och utanför kommunen.

Bild ovan: Hur “Hållbara transporter och resor” förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.4. Trygga och inbjudande utemiljöer och
mötesplatser
Målbild
I Danderyd har vi en attraktiv och inbjudande livsmiljö som uppmuntrar till
vistelse i det offentliga rummet. Tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk,
parker, naturområden, idrottsplatser och mötesplatser underlättar
hälsosamma och aktiva livsstilar samt möjlighet att mötas, se och synas. Här är
det säkert och tryggt att leva, bo och verka.
Övergripande mål
•
•
•
•

Bostäder och arbetsplatser har god tillgänglighet till inbjudande
utemiljöer med hög kvalitet.
Utemiljöer och viktiga gång- och cykelstråk är tillgängliga för alla och
säkert utformade samt upplevs som trygga dygnet runt och året om.
I alla kommundelar kan invånarna ta del av olika idrotts-, friskvårdsoch kulturaktiviteter.
Kommundels- och lokala centra är inbjudande mötesplatser med
trevliga utemiljöer och har ett bra vardagsutbud av varor och tjänster

Bild ovan: Hur “Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser” förhåller sig till
de globala hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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Cedergrenska tornet – Fotograf Erik Somnäs 2020
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5 Utvecklingsinriktning
Utvecklingsinriktningen redovisar kommunens långsiktiga intentioner för
mark- och vattenanvändningen i grova drag och lyfter fram
utvecklingsinsatser som är särskilt viktiga för kommunens utveckling på längre
sikt. Utvecklingsinriktningen redovisar prioriteringar mellan de viktigaste
strategiska sambanden som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. Här
visas de övergripande strukturerna för bebyggelse, kommunikationer samt
natur och friluftsliv med ställningstaganden för hur dessa strukturer bör
utvecklas, även i ett mellankommunalt och regionalt sammanhang.

Bild ovan: Kartan visar utvecklingsinriktning för Danderyds kommun. Obs. Gränser i
kartan ska inte tolkas exakt.
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5.1 Utvecklingsinriktning för bebyggelse
Bebyggelseutvecklingen tar höjd för det regionala behovet av nya bostäder
och arbetsplatser i norra Storstockholm. Större delen av
bebyggelseutvecklingen i Danderyd föreslås även fortsättningsvis ske längs
E18-stråket i nord-sydlig riktning.
En eventuell framtida tunnelförläggning av E18-trafiken genom kommunen
(scenario lång tunnel) skulle förbättra möjligheterna att skapa en hälsosam
och attraktiv funktionsblandad bebyggelse med fler bostäder, arbetsplatser
och service längsmed stråket, samt knyta ihop kommunens fyra kommundelar
och förbättra kopplingen mellan dessa (se Program för fördjupning av
översiktsplanen för centrala Danderyd, 2016). En eventuell framtida
tunnelförläggning av E18 är kostsam och förutsätter en omfattande och tät
bebyggelseutveckling längs dagens E18-stråk.
Mörby centrum förväntas fortsätta utvecklas som kommunens starka centrum
för handel och service, kombinerat med bostäder och arbetsplatser inom
tjänstesektorn. Knutpunkt Danderyd (inklusive Danderyds sjukhus) förväntas
även fortsättningsvis vara ett större besöksmål och en viktig nod i regionens
vård- och hälsosystem och kollektivtrafiksystem. Vid Knutpunkt Danderyd
finns även möjlighet att skapa plats för och utveckla näringslivsverksamheter
kopplade till vårdsektorn. Bebyggelseutvecklingen förväntas på sikt koppla
Mörby centrum och Knutpunkt Danderyd närmare varandra till ett
gemensamt centrumområde för kommunen.
Vid en framtida utbyggnad av det regionala kollektivtrafiknätet förväntas den
spårbundna kollektivtrafiken mellan Stockholm/Solna och Täby byggas ut.
Med en ny kapacitetsstark kollektivtrafiknod i Rinkeby skapas möjlighet för ett
nytt centrumområde i Danderyd. En ny nod med goda regionala kopplingar
skapar möjlighet att utveckla en relativt tätbebyggd funktionsblandad
stadsdel med plats för bostäder, kontor, handel och service. Stadsdelen kan
växa västerut, i mindre skala, mellan Edsbergsvägen (väg 262) och Rinkeby
naturreservat förutsatt att kollektivtrafikutbudet mellan den nya noden i
Rinkeby och Sollentuna förbättras.
Kommunens fyra kommundelscentra (Djursholms torg, Enebytorg, Mörby
centrum och Stocksunds torg) är viktiga lokala platser för såväl sociala möten
som kommersiell och offentlig service inom respektive kommundel. Dessa
centra föreslås ges möjlighet att utvecklas och kompletteras vad gäller både
utemiljö och serviceutbud samt vid behov även bebyggelse.
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Bild ovan: Mörby centrum - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

5.2 Utvecklingsinriktning för kommunikationer
Bebyggelseutvecklingen och befolkningstillväxten i kommunerna norr om
Danderyd innebär att fler kommer passera genom Danderyds kommun. För
att bidra till ett hållbart resande behöver ny kollektivtrafik med god
tillgänglighet och framkomlighet utvecklas i Danderyd och kringliggande
kommuner. På E18 säkerställs utrymme för busskörfält. Befintlig spårbunden
kollektivtrafik kompletteras med ny spårinfrastruktur i Danderyd till
Solna/Kista i sydväst, samt till Täby och Arlanda i norr. En ny kollektivtrafiknod
vid Rinkeby knyter ihop den nya spårbundna trafiken med utvecklad lokal och
regional busstrafik. Roslagsbanans omdragning till Odenplan och Stockholm
City medför en bättre koppling till centrala Stockholm och det regionala
kollektivtrafiknätet. Den förutsätts även innebära fortsatta trafiksäkerhets- och
bulleråtgärder längsmed spåret samt uppgradering av stationerna.
Gång- och cykeltrafiken stärks genom förbättringsåtgärder inom både de
lokala och regionala gång- och cykelnäten, både för pendling och för
rekreation. Västerut stärks förbindelsen mot Sollentuna med en ny gång- och
cykelväg längsmed Edsbergsvägen. En ny gång- och cykelförbindelse över
Edsviken underlättar gång- och cykeltrafik mot Solna och Kista i väster. En
snabb cykelpendlingsväg genom kommunen mot Stockholm/Solna i söder
och Täby i norr gör det säkrare och attraktivare för fler att cykla till arbete,
skola och andra målpunkter.
Möjligheten att båtpendla söderut från Danderyd till Ropsten, Frihamnen och
Nacka underlättas genom att nya hållplatser skapas inom kommunen. En ny
förbindelse mellan Långängen och Tranholmen förbättrar tillgängligheten för
boende på Tranholmen.
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Trots förstärkt kollektivtrafik beräknas trafiken på E18 fortsätta öka, till stor del
i form av genomfartstrafik. En eventuell tunnelförläggning av E18 skulle
medföra mer hälsosamma livsmiljöer (buller och luftkvalitet) och mindre
barriäreffekter för människor och djur. Dessutom skulle omvandlingen av E18
till stadsgata göra det möjligt att lokalisera en omfattande ny bebyggelse i
E18-området längsmed denna gata. Program för fördjupning av
översiktsplanen för centrala Danderyd finns på kommunens webbplats eller
här.

Bild ovan: E18 från Mörby centrum och norrut - Fotograf Maria Djurskog.

5.3 Utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv
Danderyds gröna karaktär bevaras och möjligheter till ett aktivt frilufts- och
fritidsliv utvecklas. Fysiska åtgärder för att förbättra gröna kopplingar och
samband kombineras med driftåtgärder som bevarar och stärker den
biologiska mångfalden.
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Den regionalt viktiga Rösjökilen förstärks. Dels genom att naturreservaten
Rinkebyskogen och Ekebysjön bevaras och förvaltas så att dess kvaliteter för
människor, djur och växtliv bevaras och utvecklas. Dels genom bättre gröna
kopplingar över/under E18, Enebybergsvägen och Roslagsbanan. På så sätt
kan Rinkebyskogen-Altorpsskogen utvecklas till ett större sammanhängande
naturområde som stärker Rösjökilens regionala och lokala sociala och
ekologiska funktioner med gröna promenadstråk, delvis genom villakvarter
som knyter samman Altorpsskogen med Näsbyviken och Stora Värtan. Via
Sätra ängar knyter Rinkebyskogen an till Edsviken i sydväst.
Genom att utveckla Noragårdsstråket skapas ett grönt, attraktivt och
sammanhängande promenadstråk som knyter ihop Edsviken, Nora träsk och
Nora torg i väster med området kring Danderyds kyrka och Ekebysjön i öster.
Bättre gröna kopplingar över/under E18 vid Knutpunkt Danderyd (sjukhuset)
och österut via Stockhagen kan skapa ett attraktivt och grönt promenadstråk
från Edsviken i väster till Lilla Värtan i öster.
Förbättrade gröna stråk och kopplingar underlättas och förstärks om E18
förläggs i tunnel.
Kommunens långa strandlinje är viktig för människor, djur och den biologiska
mångfalden. De offentliga strandpromenaderna utvecklas så de är trygga,
tillgängliga och attraktiva för fler målgrupper under dygnet och året. Där så är
passande kompletteras badplatser med fler funktioner för att stärkas som
sociala mötesplatser för olika åldrar.
Idrottsplatser och andra rekreationsanläggningar i kommunens stadsdelar
bibehålls för att även nya generationer ska ha nära till lokalt idrottsutövande.
Mark säkerställs för fortsatta goda möjligheter att rida, spela golf och utföra
andra idrotts- och rekreationsaktiviteter i Danderyds kommun.
Obebyggda lågpunkter i terrängen bevaras och utvecklas för att kunna
fördröja och rena dagvatten vid snösmältning och omfattande nederbörd.
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Bild ovan: Klipporna längs Nora strand - Fotograf Ida Haglund - Vinnare av
fototävling för översiktsplanen 2020.

350

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSHANDLING

115 (158)

SAMRÅDSHANDLING 2021-05-03

Nora torg – Fotograf Erik Somnäs 2020

351

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSHANDLING

116 (158)

Innehållsförteckning
6. Mark- och vattenanvändning ......................................................... 117
6.1 Mark- och vattenanvändningskarta för kommunens utveckling .................... 117

6.1.1. Utredningsområden .......................................................... 118
6.2 Riktlinjer för planeringen av mark och vattenområden ................................. 120

6.2.1 Bebyggelse ........................................................................ 121
6.2.2 Trafik och transporter ......................................................... 123
6.2.3 Teknisk infrastruktur ........................................................... 128
6.2.4 Natur .................................................................................. 131
6.2.5 Miljö, hälsa och risk ............................................................ 134
6.2.6 Kulturmiljö .......................................................................... 144

352

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSHANDLING

117 (158)

6. Mark- och vattenanvändning
I detta kapitel redovisas Danderyd kommuns syn på hur användningen av
mark- och vattenområden ska utvecklas i hela kommunen.
I den första delen redovisas en mark- och vattenanvändningskarta med
tillhörande text som beskriver hur användningen av mark- och vattenområden
föreslås bevaras och utvecklas de kommande åren. I kartan redovisas till
största del områden där befintlig markanvändning föreslås fortsätta på
liknande sätt som tidigare, men här föreslås även särskilda
utredningsområden där användningen av mark och vatten kan komma att
ändras.
I den andra delen redovisas riktlinjer för planeringen av mark- och
vattenanvändning kopplat till särskilda sakområden, men som inte är knutna
till särskilda geografiska platser.

6.1 Mark- och vattenanvändningskarta för
kommunens utveckling
I kartan för mark- och vattenanvändning nedan redovisas kommunens
ställningstagande till hur användningen av mark och vatten ska utvecklas.
Huvuddelen av markområden där befintlig markanvändning föreslås fortsätta
ingår i användningskategorierna mångfunktionell bebyggelse respektive
sammanhängande bostadsbebyggelse. Kategorin mångfunktionell
bebyggelse omfattar bebyggelse med stads- och tätortsmässig karaktär och
används huvudsakligen för bostäder, kontor, handel, parker eller annan
verksamhet som är förenlig med bostäder. Kategorien sammanhängande
bostadsbebyggelse består huvudsakligen av bostäder, men här kan även
vissa kompletterande servicefunktioner förekomma, exempelvis skolor, lokal
handel och service samt fritidsanläggningar.
Utredningsområdena redovisas i kartan med symboliska ringar som visar läge
och ungefärlig utbredning. För respektive utredningsområde redovisas
kortfattat tilltänkt framtida användning. En övergripande analys gällande
potentiella risker och störningar redovisas i tabellen 6.1 längre ned. Den
efterföljande planeringen kräver djupare utredningar för att analysera
potentiella riskers faktiska omfattning och hur de kan hanteras, samt avgränsa
planområden, konkretisera lämplig användning, karaktär, skala,
bebyggelsetyper, placering, bevarande med mera. Påbörjat och framtida
arbete med sektorsvisa planer, program och strategier kommer bidra med
mer fördjupat underlag för planeringen.
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Bild ovan: Kartan visar markanvändningskartan med 15 utredningsområden i
Danderyds kommun. Obs. Gränser i kartan ska inte tolkas exakt.

6.1.1. Utredningsområden
E-18-stråket
1. Knutpunkt Danderyd: Förtätning vid kollektivtrafiknod (tunnelbana,
Roslagsbanan, bussar). Framtida utvecklingsmöjligheter för Danderyds
sjukhus samt andra vård- och omsorgsrelaterade verksamheter. Högre
stadsbebyggelse för vård, kontor och service längsmed E18 kan fylla en
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bullerdämpande funktion för bakomliggande befintlig och tillkommande
bostadsbebyggelse samt park- och naturområden. Potential att bättre knyta
samman sjukhusområdet med Mörby- och Stocksundssidan och skapa
säkrare, tryggare och attraktivare stads- och trafikmiljöer för gående, cyklande
och kollektivtrafikresenärer.
2. Mörby centrum: Förtätning vid kollektivtrafiknod (tunnelbana, bussar) och
kommersiellt centrum. Högre stadsbebyggelse för handel, service, badhus
och kontor längsmed E18 kan fylla en bullerdämpande funktion för
bakomliggande befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse.
Djursholm
3. Danderyds gymnasium med omnejd: Utveckling av utbildnings-, fritids- och
idrottsområde, eventuellt med inslag av bostäder.
4. Östberga: Komplettering och förtätning av stationsnära mindre
verksamhetsområde (trävaror m m). Blandning av bostäder, handel och
service.
5. Djursholms torg: Centrumutveckling och bostadskomplettering i
kollektivtrafiknära läge.
Stocksund
6. Stråk: Gränsgärdet-Stockhagen med omnejd: Grönt promenadstråk med
öppen dagvattenhantering och mindre inslag av ny bostadsbebyggelse.
7. Svanholmsparkeringen: Omvandling av parkering och omgivning,
komplettering med ny bostadsbebyggelse. Parkering i utredningsområdet
utreds i kommande planering.
8. Förbindelse till Tranholmen: Förbindelse med exempelvis bro eller färja till
Tranholmen.
9. Stocksunds torg: Centrumutveckling
10. Banvakten vid Stockholmsvägen/Bengt Färjares väg: Ny
bostadsbebyggelse med inslag av handel.
Västra Danderyd
11. Nora torg: Centrumutveckling och komplettering med bostäder.
12. Kraftledningen vid Skogsviksvägen: Förtätning med ny
bostadsbebyggelse vid det tidigare kraftledningsstråket.
13. Sätraängsvägen: Centrumutveckling och eventuellt mindre inslag av nya
bostäder.
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Enebyberg
14. Enebyängen: Utveckling av handelsområde till bostäder med inslag av
handel.
15. Östra Enebytorg: Centrumutveckling. Komplettera befintligt torg öster
om Enebybergsvägen och bostadskomplettering med flerbostadshus.

Bild ovan: Potentiella risker och störningar för respektive utredningsområde. Dessa
frågor behöver studeras djupare i efterföljande planering.

6.2 Riktlinjer för planeringen av mark och
vattenområden
Denna del innehåller riktlinjer för planeringen av mark- och vattenanvändning.
Dessa allmänna tematiska riktlinjer kompletteras med områdesspecifika
riktlinjer för mark- och vattenanvändning som finns i mark- och
vattenanvändningskartan. Riktlinjerna utgår från översiktsplanens målområden
och övergripande mål som redovisas i kapitel 4.
Danderyd är till ytan en liten kommun som till stor del redan är bebyggd.
Planeringen och utvecklingen av mark- och vattenområden i kommunen
behöver ta hänsyn till och balansera olika behov som bostadsbrist, breddat
bostadsutbud inom kommundelar (komplettering), arbetsplatser,
kulturmiljövärden, naturvärden, friluftsliv, hållbart resande, klimatpåverkan
med mera. Planeringen bör eftersträva en utveckling där olika intressen kan
tas hänsyn till och samexistera, men i vissa fall kan planeringsriktlinjer vara
motstridiga och svåra att kombinera. Vilka värden som ska prioriteras behöver
utredas och tas ställning till i det enskilda fallet i efterföljande planering.
De tematiska planeringsriktlinjerna redovisas i följande sex underkapitel:
•

Bebyggelse
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Trafik och transporter
Teknisk infrastruktur
Natur
Miljö, hälsa och risk
Kulturmiljö

6.2.1 Bebyggelse
Planeringen i Danderyd behöver tillgodose både den regionala och lokala
efterfrågan på bostäder, arbetsplatser och andra typer av bebyggelse.
Genom ett varierat utbud kan olika individers, gruppers och organisationers
behov tillgodoses. Samtidigt behöver denna utveckling balanseras med
behovet av att skydda och utveckla de kulturhistoriska, arkitektoniska,
miljömässiga och friluftrelaterade värden som finns i kommunen.
Riktlinjer för planeringen
Variation
•
•

Planeringen ska bidra till ett varierat utbud av bostäder, service,
arbetsplatser, idrott och kultur i alla kommundelar.
En variation av bostadsutbudet (bebyggelsetyper, upplåtelseformer,
storlekar, prisnivåer) i alla kommundelar ska prioriteras för att
underlätta kvarboende i sin närmiljö om livssituationen förändras.

Lokalisering
•
•

•

•
•

•

Ny bebyggelse ska främst lokaliseras i anslutning till befintlig
bebyggelse.
Nya bostäder ska lokaliseras i lägen med god tillgänglighet till
grönområden, inom en radie av cirka 200 meters från lokalt
naturområde eller park.
Nya bostäder i form av komplettering och förtätning i befintliga
bebyggelseområden prioriteras inom en radie av cirka 500 meter från
Roslagsbane- och tunnelbanestation respektive busshållplats, samt i
nära anslutning till lokala torg/centra.
Bostäder för personer med särskilda bostadsbehov ska integreras med
övrig bostadsbebyggelse.
Bostäder för studenter och äldre ska prioriteras. Bostäder för äldre ska
i första hand lokaliseras inom en radie av cirka 300 meter från
kollektivtrafikstation/hållplats, om möjligt i närheten av lokala
torg/centrum.
Större arbetsplatser ska lokaliseras inom en radie av cirka 500 meter
från Roslagsbane- eller tunnelbanestation eller hållplats för
stombusslinje.
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Vid avetableringar av exempelvis kommersiella ytor och kontor ska
eventuell omvandling utredas för den kommande markanvändningen.
Högre och tätare bebyggelse koncentreras till E18-stråket.
Ny bebyggelse ska inte förhindra en tunnelförläggning av E18 inom
kommunen.

Kulturmiljö och gestaltning
•

•

•

•
•

Den byggda miljön i Danderyd ska ge skönhetsupplevelser och
trevnad. De historiska och kulturella värden som skapar identitet och
karaktär ska bevaras och utvecklas.
Nya byggnader och bebyggelsemiljöer ska ha hög arkitektonisk
kvalitet och tillföra området estetiska och arkitektoniska värden.
Hänsyn ska tas till kulturhistoriska bebyggelse- och miljövärden.
Tillkommande bebyggelse kan ha en egen identitet och samtidigt visa
hänsyn till kringliggande bebyggelsemiljöers kvaliteter och
kulturvärden.
Kompletterings- och förtätningsbebyggelse ska ta hänsyn till den
omgivande bebyggelsemiljöns karaktär, skala, volymer och placering
av byggnader.
Kompletterings- och förtätningsbebyggelse i villaområden ska utföras
med trädgårdsstadens gröna ideal som utgångspunkt.
Stor restriktivitet gäller för avstyckning av småhusfastigheter i
kommunens villaområden. Bestämmelser i gällande detaljplaner och
tomtindelningar/fastighetsplaner bör vara vägledande i bedömningen
om en detaljplan ska ändras. I särskilda fall kan undantag tillåtas,
exempelvis att nya förutsättningar tillkommit på platsen.

Energi och resurshushållning
•
•
•

Nya byggnader bör uppföras så energieffektivt som möjligt.
Kommunen ska vara ett föredöme inom energismart byggande.
Möjligheter att utnyttja passiv och aktiv solenergi samt fjärrvärme bör
beaktas i tidigt skede.
Nya bostäders avfallshantering bör planeras så att de boendes
källsortering av avfall kan tas om hand på eller i närheten av
fastigheten.

Skolmiljöer
•

Skolor och förskolor ska ha hälsosamma och miljövänliga lokaler, stora
skolgårdar med goda möjligheter för lek och aktiviteter samt säkra och
miljöanpassade trafikmiljöer.
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6.2.2 Trafik och transporter
Med viktiga trafikstråk som E18 och Roslagsbanan behöver transport- och
bebyggelseplaneringen i Danderyd hantera stora trafikflöden både inom och
genom kommunen. Genom kloka prioriteringar av infrastruktursatsningar och
placering av ny bebyggelse kan Danderyd fortsätta vara en kommun med hög
tillgänglighet där arbetsplatser, serviceutbud med mera kan nås på kort tid.
En tät kommun där avståndens betydelse minimeras skapar förutsättningar för
mer hållbara transporter.
I Danderyd ska valfrihet råda men kommunen ska underlätta och uppmuntra
hållbara resalternativ. Ambitionen är att planeringen ska bidra till att ökningen
av transporter i kommunen främst sker inom gång-, cykel- och kollektivtrafik.
De infrastruktursatsningar som görs bör prioritera hållbara transporter där
såväl standard som attraktivitet för gång- och cykelnätet prioriteras.
Kollektivtrafiken bör utvecklas med tätare avgångar och med bra kopplingar
till gång- och cykelvägnätet. Biltrafiken bedöms fortfarande vara en viktig del
av transportsystemet, främst där kollektivtrafik och cykel inte är tillräckligt
starka alternativ.
Riktlinjer för planeringen:
•
•

•
•

Kommunens trafiksystem ska utvecklas parallellt med utveckling av
markanvändning och övrig fysisk planering.
Danderyds kommuns trafiknät ska utformas så att alla trafikanter,
oberoende trafikslag, ges möjlighet att få tillgång till Danderyds och
regionens utbud och aktiviteter.
Planeringen ska leda till att risken att dödas eller skadas i trafiken
minimeras.
Planeringen ska bidra till bättre tvärförbindelser för gång-, cykel och
kollektivtrafik mellan kommundelarna Djursholm, Enebyberg,
Danderyd och Stocksund.

6.2.2.1. Gång- och cykeltrafik
Riktlinjer för planeringen:
•
•
•

Gång- och cykelvägar ska utformas och förläggas med hög standard
så att trygga och säkra miljöer skapas.
Vid gång- och cykelbanors korsning med huvudvägnätet ska
hastighetsdämpande eller andra säkerhetshöjande åtgärder vidtas.
På det regionala vägnätet och på kommunens huvudleder prioriteras
bil- och busstrafikens behov av hög framkomlighet. Utmed dessa
vägnät ska gång- och cykelbanor separeras så att den oskyddade
trafiken på ett säkert och tryggt sätt kan ta sig fram.
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Gångförbindelser ska kunna användas av personer med nedsatt
rörelseförmåga, syn, hörsel eller annan orienteringsförmåga.
Cykelbanor i lokalnät ska vara användbara för cyklister i alla
åldersgrupper.
Bättre tvärförbindelser mellan kommundelarna bör skapas genom
sammanhängande gång- och cykelstråk samt trygga och säkra gångoch cykelmiljöer över/under E18.

Bild ovan: Kartan visar cykelinfrastruktur i Danderyds kommun.
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Bild ovan: Karta från FÖP Centrala Danderyd (sid 24, Scenario ingen tunnel,
nollalternativ) med bildtext: Exempel på nya eller upprustade förbindelser över E18
(orangea pilar). Lägen, åtgärder och prioriteringar behöver utredas vidare.

6.2.2.2. Kollektivtrafik
Riktlinjer för planeringen:
•
•

Kollektivt resande ska utgöra stommen i ett miljöanpassat
trafiksystem.
Kommunen tillsammans med Region Stockholm samverkar för ett
utvidgat system av kollektiva tvärförbindelser mellan kommundelarna.
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Kommunen ska verka för att utveckla goda regionala
kommunikationer: utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik till Arlanda
samt mellan Solna och Täby med ny kollektivtrafiknod vid Rinkeby,
utökad stombusstrafik samt utvecklad kollektiv båttrafik.
Framkomlighet och tillgänglighet ska förbättras för kollektivtrafiken,
både lokalt och regionalt.

Bild ovan: Stocksundet i Inverness - Fotograf Ann-Catrine Torstensson - Vinnare av
fototävling för översiktsplanen 2020.

6.2.2.3. Bil- och godstrafik
Riktlinjer för planeringen:
•
•
•
•

På det regionala vägnätet och på kommunens huvudleder prioriteras
bil- och busstrafikens behov av hög framkomlighet.
Huvudvägnät ska utformas och dimensioneras för alla typer av normalt
förekommande typgodkända fordon.
Planeringen ska skapa goda förutsättningar för utryckningsfordons
framkomlighet och olycksförebyggande riskhantering.
Högsta tillåtna hastighet ska vara 30 km/tim dygnet runt vid skolor och
bostadsområdenas lokalgator.
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•

Förändringar i markanvändningen får inte förhindra en framtida
utbyggnad av E18 eller en tunnelförläggning av E18 inom kommunen.

•

Bullerbegränsande åtgärder fortsätter vidtas längs E18 för att minska
störningar för boende och verksamsamma i närområdet.
Kommunen ska verka för att Vendevägen avklassificeras som
rekommenderad transportled för farligt gods mellan Mörbyleden och
Auravägen.
Utbyggnad av vägnätet ska inte försämra för gång, cykel och
kollektivtrafik.

•

•

Bild ovan: kartan visar regionalt vägnät (E18 och riksväg 262) och kommunens
huvudvägnät.
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6.2.2.4. Parkering
Riktlinjer för planeringen:
•

•
•

Cykelparkering av god standard ska finnas vid stora målpunkter och i
nära anslutning till kollektivtrafik där många byten mellan cykel och
kollektiva färdmedel sker.
Infartsparkering bör finnas vid större kollektivtrafiknoder.
Kommunen ska uppmuntra och underlätta för externa aktörer att
bygga ut laddinfrastrukturen för eldrivna fordon i lämpliga lägen.

6.2.3 Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv och en
god livskvalitet. Infrastrukturen finns både ovan och under mark. För att
minimera onödiga kostnader, störningar och inverkan på miljön är det viktigt
att försöka samlokalisera olika tekniska infrastrukturer med varandra, såväl
befintlig som planerad infrastruktur.
6.2.3.1. Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
I Danderyd råder en marknadsdriven bredbandsutbyggnad där ett neutralt
och öppet stadsnät under fri konkurrens ska främjas. Det är inte kommunen
som bygger ut bredbandsinfrastrukturen, men kommunen ska eftersträva att
det fasta och mobila (5G) bredbandsnätet byggs ut i alla delar av kommunen.
Kommunen ska vara en samverkanspart för kommuninvånare, näringsliv,
fiberföreningar, grannkommuner, regionen, länet samt marknadens aktörer.
Riktlinjer för planeringen:
•

•

•

Utbyggnad av fiber och bredband ska finnas med i planeringen för ny
bebyggelse, men även för framtida behov för exempelvis transporter,
parkering, belysning med mera.
Kommunen ska verka för kanalisation och att fiber samförläggs med
annan infrastruktur alternativt planera för att möjliggöra en senare
installation av fiber. Vid behov ska kommunen stötta marknadsaktörer
i utvecklingsarbetet.
Kommunen ska samordna utvecklingen av fiber med den befintliga
planeringen av om- och utbyggnad av vägar, energisystem, vattenoch avlopp, och planera för nuvarande och kommande behov.

Mer detaljerad information om bredband och fiber finns att läsa i
Bredbandspolicy för Danderyds kommun som finns på kommunens
webbplats eller här.
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6.2.3.2. Energi
Danderyds utveckling mot en hållbar samhällsstruktur och stadsmiljö innebär
att energianvändningen ska vara så effektiv, tillförlitlig och klimatneutral som
möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Det innebär bland annat att
använda el så exergieffektivt som möjlig genom exempelvis att minimera
elanvändningen för uppvärmning och kylning av byggnader så att elen istället
kan användas för transporter, belysning och maskiner. Vidare behöver
planeringen säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar
och modern energi för alla.
Riktlinjer för planeringen:
•

•

•
•

Kommunen ska vara föregångare inom energieffektivt och klimatsmart
byggande samt uppmuntra andra byggaktörer att bygga
energieffektivt och klimatsmart, exempelvis genom materialval samt
utnyttjande av solenergi.
Kommunen ska verka för att fjärrvärme- och fjärrkylnätet byggs ut.
Detta kan exempelvis ske genom dialog och informationsinsatser med
Norrenergi och fastighetsägare. Kommunen ska inte medverka till
bortkoppling av fjärrvärme.
Vid försäljning eller upplåtande av mark i fjärrvärmenära områden ska
kommunen främja anslutning till fjärrvärme.
I områden där fjärrvärme saknas eller är svårt att bygga ut ska
kommunen underlätta för fastighetsägare att etablera bergvärme.

Mer detaljerad information finns att läsa i Miljö- och klimatprogram 2030 på
kommunens webbplats eller här.
6.2.3.3. Vatten och avlopp
Hantering av dagvatten är en stor utmaning vid förtätning och ställer krav
både på kommunen och andra fastighetsägare. Frågan behöver hanteras
både med tekniska lösningar och säkerställandet av plats för
dagvattenhantering, vilket kommer konkretiseras i den kommande
vattenplanen.
Riktlinjer för planeringen:
•
•
•

Vid planering av ny bebyggelse bör befintliga ledningssystem och
annan infrastruktur utnyttjas där så är möjligt.
Vid nybyggnation och omfattande ombyggnation ska kommunen
ställa krav på hållbar dagvattenhantering.
Förorenat dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt, till
exempel genom infiltrationsanläggningar på tomtmark.
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För att minska belastningen av näringsämnen och föroreningar till
vattendrag, sjöar och kustvatten ska mängden spillvatten till dag- och
spillvattennätet minska, exempelvis genom anläggning av våtmarker
där naturliga saknas samt genomsläppliga parkeringsytor istället för
hårdgjorda.
Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras.
Ytlig dagvattenhantering med översvämningsytor, dammar och diken
som fördröjer och renar vatten genom infiltration ska förordas framför
kulvertering.
Kommunen bör upplåta mark som är lämplig för dagvattenhantering
för att möjliggöra rening innan dagvatten släpps till VA-nät och leds
till recipient.

6.2.3.4. Avfallshantering
Danderyds kommun ingår tillsammans med flera andra kommuner ett
samarbete med SÖRAB. Under 2020 togs en gemensam avfallsplan fram.
Planen har ett tydligt fokus på cirkulär ekonomi och syftet är att minimera
negativ klimatpåverkan, främja hållbara val, minimera avfallsmängderna,
sortering av avfall och att kretsloppen av giftfria. Vid placering av
avfallshantering är Danderyd kommuns ambition att följa Avfall Sveriges
handbok där krav, riktlinjer och rekommendationer finns.
Riktlinjer för planeringen:
•

•
•
•

•

Vid planering av ny bebyggelse ska god tillgänglighet och plats för
sortering och återvinning av kommunalt avfall och andra material
säkerställas.
Kommunens lokala avfallsföreskrifter ska följas, exempelvis vad gäller
dragväg/transportväg.
Återvinningsstationer för förpackningar ska placeras i lägen där de är
lättåtkomliga för alla trafikslag.
Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för olyckor
begränsas vid tillträde, transporter samt användning, kontroll och
underhåll av utrymmena och deras installationer.
I planeringsfasen ska mekaniska lösningar såsom bottentömmande
behållare och sopsugar beaktas. Manuell hantering ska minimeras så
långt det är möjligt.

För mer detaljerad information, se Avfallsplan 2021–2032 – lätt att göra rätt
på kommunens webbplats eller här samt Avfallsföreskrifter på kommunens
webbplats eller här.
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6.2.4 Natur
Danderyds natur i form av stora sammanhängande grönområden och en lång
kuststräcka är en betydande kvalitet som bidrar till kommunens attraktivitet.
Danderyds kommun har en rik natur (framförallt ek- och tallskogsområden)
som finns både bland bebyggelse och i naturområden. I Danderyds erbjuds
goda möjligheter till promenader, rekreation och varierande naturupplevelser
i skog och vid stränder.
Naturen och jordbrukslandskapen med dess djur- och växtliv är en
förutsättning för fungerande ekosystem. Dessa ekosystem levererar olika
slags ekosystemtjänster åt människan, till exempel pollinering och
vattenreglering samt naturupplevelser, rekreation och avkoppling som är
viktiga för folkhälsan. Men naturen har även ett egenvärde i sig själv. Genom
bevarande av viktiga naturområden och genomtänkt och miljöanpassa skötsel
kan natur- och friluftsvärdena i Danderyds kommun säkerställas.
6.2.4.1 Naturområden och friluftsliv
Tillgången till sammanhängande naturområden och rekreationsstråk utmed
kustlinjen har mycket stora värden för Danderydsborna. Här finns möjligheter
till spontanidrott, motion och friluftsliv. De sammanhållna skogarna som är
tillgängliga för allmänheten, är viktiga för det storstadsnära friluftslivet.
Naturen i Danderyd och grönområdena utgör en del av den regionala
grönstrukturen i länet och är ett viktigt regionalt och mellankommunalt
intresse att värna om.
Riktlinjer för planeringen:
•

•
•

•

•

I Danderyd ska ekologiskt känsliga områden värnas. Natur- och
vattenområdena ska skötas så att naturvärdena och friluftsvärdena
säkerställs.
Naturmark och gröna ekologiska samband bör stärkas så att den
biologiska mångfalden främjas.
Nybyggnation, upprustningar och skötsel av park- och naturmark ska
bidra till att bevara och stärka biologisk mångfald och tillgänglighet till
naturupplevelser. Både rekreationsmöjligheter och värdefulla miljöer
med barrskog, ek och andra ädellövträd ska värnas. Värdefulla träd
såsom äldre ekar, ädellövträd och tallar ska så långt som möjligt
bevaras.
I Danderyd ska naturområdena ge invånarna tillgång till varierande
naturupplevelser. Naturmiljön ska tillgodose invånarnas behov av
närrekreation i trivsamma, levande och naturliga miljöer.
Danderyds strandområden ska vara tillgängliga för invånarna och
erbjuda skönhetsvärden samt möjlighet till bad- och båtliv.
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Placering och utformning av ny bebyggelse ska ske på ett sätt att det
inte hindrar det rörliga friluftslivet utan istället bidrar till utvecklade
rekreationsstråk.
Med stöd av översiktsplanen ska natur- och grönområden kunna pekas
ut i den efterföljande planeringen, vilka reserveras för utveckling av
större dagvattendammar och/eller fördröjningsmagasin. Ytorna ska
kunna hantera kraftiga regn och översvämningar som annars kan ge
skador på den byggda miljön. Dessa är även en tillgång för att
möjliggöra rening av normala dagvattenflöden.
Vid exploatering i anslutning till trafikplatser behöver den artrika
miljön hanteras, till exempel genom att se till att de arter som finns
representerade här också finns i andra delar av kommunen.

De kommunala naturreservaten Ekebysjön, Rinkebyskogen och Öarna i Stora
Värtan skyddas av föreskrifter och skötselplaner. För mer information om
detta hänvisas till respektive naturreservats föreskrifter.
•
•
•

Ekebysjön - Naturreservatsbeslut från 2008 inklusive föreskrifter finns
här.
Rinkebyskogen - Naturreservatsbeslut från 2013 inklusive föreskrifter
finns här.
Öarna i Stora Värtan - Naturreservatsbeslut från 2001 inklusive
föreskrifter finns här.

6.2.4.2 Grönområden och parker
Grönområden och bostadsnära natur har en stor bidragande del i människors
hälsa och välmående. Dessa områden kan ge utrymme för social samvaro,
avkoppling och motion. Att planera grönområden integrerat med
bebyggelsen är viktigt för att skapa närhet till natur för människor, men också
för att koppla ihop den lokala grönstrukturen med de omgivande större
naturområdena, via biologiska spridningsmöjligheter. Parker och grönytor kan
utformas för att rymma olika funktioner såsom lek, rekreation och
ekosystemtjänster. Grönområden och parker behöver också finnas med god
kvalitet, till exempel storlek, innehåll och placering, för att
ekosystemtjänsterna ska uppfylla önskad funktion. Detta är särskilt angeläget
för anpassning till ett förändrat klimat.
Riktlinjer för planeringen:
•

•

Lokala parker bör utvecklas för nära rekreation, lek och
ekosystemtjänster i den täta bebyggelsen så att god tillgång uppnås.
Parkutveckling och närnatur ska prioriteras nära skolor och förskolor.
Grönstrukturen bör stärkas genom ett sammanhängande nät av
parker, gröna stråk, alléer och gröna gator som skapar närhet för
människor och hållbara ekosystem. Den lokala grönstrukturen bör
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även kopplas ihop med den omgivande regionala och
mellankommunala grönstrukturen.
I den sammanhängande gröna infrastrukturen, bör funktionella
samband säkerställas för att ge förutsättningar för viktiga
ekosystemtjänster, såsom exempelvis vattenrening och
dagvattenhantering samt temperaturreglering.
Ekosystemtjänster ska integreras vid stadsutveckling och
mångfunktionell grönstruktur ska i möjligaste mån bevaras. Stödjande
verktyg som grönytefaktor ska användas vid planering och
exploatering.
Intrång i grönområden och natur för exploatering ska undvikas i
möjligaste mån.
I varje kommundel ska det finnas goda möjligheter för olika slags
idrotts- och motionsaktiviteter.
Varje kommundel ska ha en större välutrustad lekplats, gärna i ett
närbeläget grönområde. De mindre lekplatserna bör kompletteras.

Mer detaljerad information om park- och naturområden samt jordbruksmark
finns i kommunens Miljö- och klimatprogram 2030 som finns på kommunens
webbplats eller här.
6.2.4.3 Areella näringar
Av kommunens mark är andelen jordbruksmark förhållandevis liten då det
endast finns en jordbruksverksamhet i kommunen. Vidare pågår inget aktivt
skogsbruk i kommunen utan endast gallring i samband med naturskötsel.
Förlusten av värdefulla ängs- och betesmarker är ett av de större hoten mot
odlingslandskapets biologiska mångfald. Genom att nyanlägga våtmarker i
lämpliga lägen kan viktiga ekosystemtjänster återskapas och biologisk
mångfald gynnas. Att främja hela landskapets naturligt vattenhållande
förmåga är angeläget både för den biologiska mångfalden och för att minska
översvämningsrisker.
Riktlinjer för planeringen:
•
•

•

Våtmarker och vattenmiljöer i odlingslandskapet bör bibehållas och
återskapas i strategiskt viktiga lägen.
Vid bedömningen av vilka marker som kan vara lämpliga för
återskapande av våtmarker ska avvägning göras mot de samhällsnyttor
som är kopplade till fortsatt jordbruksproduktion på åkermark. Både
jordbruksproduktionens behov av en bibehållen väl fungerande
markavvattning och samhällets behov av att fördröja avrinning för att
minska översvämningsrisker ska beaktas.
Ett aktivt och miljömedvetet jordbruk ska värnas och bidra till ett
öppet kulturlandskap som främjar biologisk mångfald och inte
försämrar vattenkvaliteten.
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6.2.5 Miljö, hälsa och risk
Översiktsplanen beaktar miljö- och riskfaktorer för att ge möjlighet att ange
lämpligaste lokalisering och struktur för bebyggelse, anläggningar samt
verksamheter och exempelvis skyddsavstånd till bostäder. Detta är
nödvändigt för att upprätthålla en god säkerhet för kommunens invånare och
besökare samtidigt som bebyggelsen samt infrastrukturen kan fortsätta
utvecklas och säkras. Den fysiska planeringen kan således bidra till att
förebygga störningar och risker som redan finns men som även uppstår i
kommunen.
I översiktsplanen redovisas principer och riktlinjer för hantering av risk och
säkerhet. Översiktsplanen beskriver konsekvenser när det gäller hälsa och
säkerhet samt risker för exempelvis olyckor, översvämningar och erosion.
6.2.5.1. Vatten
Danderyds kommuns ambition är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer har goda livsförhållanden.
Kommunens omgivande vatten uppnår inte miljökvalitetsnormer för ytvatten.
De främsta utmaningarna kommer från föroreningar och övergödning. Dessa
områden är prioriterade i det pågående arbetet med framtagande av en
vattenplan och en dagvattenplan som beräknas vara klar under 2021.
Planerna innehåller förslag på fysiska åtgärder som exempelvis dammar,
översvämningsytor, fördröjningsmagasin och öppning av kulvertar.
Riktlinjer för planeringen:
• All planläggning och prövning ska ske så att det bidrar till att
vattenkvaliteten förbättras och att miljökvalitetsnormerna för vatten
uppnås.
• För nya detaljplaner ska alltid en dagvattenutredning tas fram och
plats avsättas för dagvattenhantering.
• Vid ny- och ombyggnation ska det säkerställas att dagvatten
omhändertas lokalt med fördröjning och rening enligt intentioner i
kommunens dagvattenplan.
• Markytor ska löpande reserveras för att kunna översvämmas, genom
exempelvis anläggande av dammar, återskapande av våtmarker och
öppning av kulvertar.
• För att minska risk för att ny bebyggelse ska ta skada av översvämning
ska planeringen anpassas till 100-årsregn med klimatfaktor 1,25.
• Ny bebyggelse bör undvikas i lågpunkter där risk för översvämning
föreligger.
• Undvik där möjligt hårdgjorda ytor till förmån
för genomträngliga material och grönska.
• Dagvatten bör användas som en resurs för att skapa attraktiva inslag i
miljön.
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Ytlig dagvattenhantering med översvämningsytor, dammar,
multifunktionella ytor och diken som fördröjer och renar vatten genom
infiltration ska förordas framför kulvertering.
Vid planläggning ska byggnads- och anläggningsmaterial förordas
som är miljöklassade och hindrar utsläpp av miljöskadliga ämnen till
dagvatten.

Bild ovan: Kartan visar föreslagna åtgärder från den kommande vattenplanen.
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6.2.5.2. Luft
Luftkvaliteten i Danderyds kommun behöver förbättras. Luften ska vara så ren
att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Danderyds kommun ska arbeta aktivt för att begränsa utsläppen av
luftföroreningar.
Det gäller särskilt utsläppen från trafiken som står för kommunens mest
betydande miljöpåverkan. Särskilt utmärkande är luftföroreningar från E18 där
gränsvärden för partiklar har överskridits. Möjligheten att förbättra
luftkvaliteten längs de stora trafikstråken i kommunen är till mycket avhängt
på hur användningen av dubbdäck ser ut framöver samt trafikvolym och vilka
emissioner fordonen avger.
Riktlinjer för planeringen:
• Kommunen ska verka för att luftkvaliteten längs E18 och större vägar
förbättras.
• Kommunen ska verka för att E18 på sikt tunnelförläggs.
• Ny bebyggelse ska placeras och utformas så att
miljökvalitetsnormerna för luft uppnås.
• För att undvika hälsoproblem från luftburna allergener bör nya
bostäder, skolor och förskolor placeras minst 200 meter från
hästgårdar och ridanläggningar, eller enligt rekommendationer från
särskild utredning.
6.2.5.3. Buller
År 2019 gjordes en bullerkartläggning för trafiken i kommunen. Analysen visar
på bullerstörningar från framför allt vägar och spårtrafik. Det påverkar
människors hälsa och livskvalitet samt möjligheten att utveckla Danderyds
fysiska miljö. Därför behöver negativ påverkan från bullerkällor minska. Det är
viktigt att hänsyn tas till bulleraspekten i tidiga planeringsskeden och att
frågan får genomsyra hela planeringsprocessen.
En ökad täthet och bebyggelse utmed vägar och spårvägar innebär att både
befintliga och nya bostadskvarter kan utsättas för buller. Ny bebyggelse
inducerar även mer trafik som är bullerpåverkande. I en tät bostadsstruktur
finns dock goda möjligheter att skapa tysta sidor, dessutom kan
kompletterande bebyggelse innebära en förbättrad ljudnivå för befintlig
bakomliggande bebyggelse.
Genomförande av åtgärder för minskat transportberoende och ett bilsnålt
samhälle kan förbättra bullersituationen. Exempelvis pågår elektrifiering av
fordonsparken vilket bidrar till minskad bullerpåverkan där
hastighetsbegränsningen är låg. Ökad trafik på Roslagsbanan och
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tunnelbanan kan dock leda till ökade bullerstörningar trots förbättrade
spårfordon.
Riktlinjer för planeringen:
• Kommunen bör ta fram en bullerstrategi med handlingsplan med
syftet att minska bullret i kommunen.
• Hänsyn ska tas till det sammanvägda bullret från samtliga trafikslag
och bullerkällor i ett område.
• I områden med en god ljudmiljö bör i första hand bostäder prioriteras.
I bullerexponerade lägen kan mindre bullerkänsliga funktioner som
arbetsplatser placeras.
• I de fall där bostäder på grund av förutsättningar behöver planeras i
bullerutsatta områden ska bebyggelse utformas och placeras så att en
så god ljudnivå som möjligt uppnås, exempelvis genom bostadsrum
mot skyddad sida samt bostadsutformning och kvartersstruktur med
skyddade innergårdar.
• Placering och utformning av ny bebyggelse nära bullerkällor ska verka
för förbättrade ljudmiljöer i omgivningen.
• Boendemiljöer, förskolor och skolors inne- och utomhusmiljö samt
park- och rekreationsområden ska prioriteras vid bullerreducerande
åtgärder. Exempel på åtgärder är hastighetsbegränsningar,
ljuddämpande vägbeläggning, vägutformning, överdäckning,
fönsteråtgärder och byggande av bullerskydd.
• En utveckling mot utökad användning av miljövänligare transportsätt
såsom gång, cykel och kollektivtrafik och elfordon främjar både den
lokala luftmiljön och bullersituationen.
• Kommunen strävar efter att parker och grönområden ska skyddas mot
buller. Exempelvis genom bullerskyddande placering av
nytillkommande bebyggelse i närområdet och uppförande av
bullerskärmar.
• Aktiviteter som alstrar störande buller bör lokaliseras till redan
bullerpåverkade områden.
• Störande verksamhet bör företrädesvis lokaliseras till
arbetsplatsområdet vid Rinkebyvägen.
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Bild ovan: Kartan visar bullerkartläggning av väg- och spårtrafik i Danderyds kommun
2019.
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Bild ovan: Kartan visar maxnivåer för buller kring samtliga spår och vägar i Danderyds
kommun 2019.

6.2.5.4. Radon
Radon är en gas som kan orsaka skador på lungor och luftvägar. Radon finns
överallt, men marken är den vanligaste radonkällan. Höga halter av
markradon kan orsaka förhöjda radonhalter inomhus, därför är det viktigt att
bygga radonsäkert eller genomföra åtgärder i befintliga byggnader med
höga radonvärden.
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Riktlinjer för planeringen:
• I områden med risk för förhöjda markradonhalter bör eventuella
radonförekomster undersökas inför detaljplaneläggning och
utbyggnad av bostäder.
• Vid förhöjda radonhalter ska radonsäkert byggande tillämpas.
Gällande gränsvärden för radon i inomhusluft och vatten får inte
överskridas.
6.2.5.5. Risker och riskhantering
I Danderyd finns vissa miljö- och hälsostörande verksamheter, farligt gods
som framförallt transporteras på E18 samt Roslagsbanans trafik. Dessa medför
risker för olyckor och skador på människor, egendom och miljö. Vid
omfattande skyfall, höjda havsnivåer samt värmeböljor och torka riskerar
skador att uppstå.
6.2.5.6. Risker och riskhantering - Klimatanpassning
Det framtida klimatet kommer att bli varmare och blötare och det ställs krav
på att vi planerar samhället mer hållbart och flexibelt så att vi står rustade för
ett förändrat klimat. Det är viktigt att beakta klimatanpassningsaspekter vid
planering av bebyggelse och infrastruktur då dessa ska hålla många årtionden
framöver. Den fysiska planeringen ska bidra till åtgärder för att förhindra,
minimera och begränsa risker kopplade till ett förändrat klimat. Det
kommunövergripande arbetet behöver planeras på kort och lång sikt samt
genomföras samordnat mellan kommunens verksamheter och bolag,
myndigheter och civilsamhället.
Riktlinjer för planeringen:
• I samband med att nya områden och bebyggelse planeras ska hänsyn
tas till Länsstyrelsens rekommendationer för placering av bebyggelse
längs med Östersjökusten.
• I de utredningsområden som riskerar att drabbas av översvämning
eller ras och skred ska extra utredningar göras. Behov av förstärkande
åtgärder för markstabiliteten ska identifieras.
• Detaljplaner ska utformas med framtidens förutsättningar i åtanke för
att skydda framtida bebyggelse.
• Planering av ny bebyggelse och infrastruktur bör undvikas i låglänta
områden och i områden som ligger inom framtida riskzoner för
översvämning.
• I de undantagsfall bebyggelse sker i låglänta områden ska dess
funktion medge att den tål att översvämmas alternativt att
skyddsåtgärder vidtas.
• Lågpunkter kan betraktas som en resurs dit man kan styra dagvatten
för tillfällig magasinering och fördröjning.
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I samband med planering av ny bebyggelse och ny infrastruktur i
potentiella riskområden ska geotekniska förutsättningar utredas och
hanteras.
Vid nybyggnation av äldreboende, vårdboende, förskolor, skolor och
liknande ska dessa lokaliseras och anpassas för att minska hälsorisker
under värmeböljor.
Risker för befintlig bebyggelse ska beaktas genom uppströmsåtgärder
exempelvis genom att anlägga dammar och peka ut
översvämningsytor. Dessa ytor redovisas i kommunens kommande
vattenplan och dagvattenplan.
Identifiera behov av översvämningsskydd i områden med befintlig
bebyggelse som riskeras att översvämmas på grund av stigande
havsnivå.

Klimatrelaterade risker i byggd miljö och i föreslagna utredningsområden
För de utpekade utredningsområdena (se tidigare i detta kapitel) har en
översiktlig analys gjorts som beskriver potentiella klimatrelaterade risker som
ras, skred och översvämning vid skyfall (se nedan). I tabellen nedan listas olika
potentiella risker för de föreslagna utredningsområdena. Det behöver utföras
djupare bedömningar för respektive område. Om det föreligger risk för både
skyfall och ras och skred utgör detta en extra risk då skyfall kan utlösa ras och
skred. Åtgärder som kan genomföras är exempelvis dagvattendammar,
multifunktionella ytor och skyfallsytor. Det är också möjligt att konstruera
delar av byggnader så att de kan översvämmas.

Bild ovan: Potentiella risker i de föreslagna utredningsområdena.

6.2.5.7. Risker och riskhantering – Farligt gods
Det är Länsstyrelsen som beslutar om rekommenderade vägar för transport av
farligt gods.
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Det rekommenderade vägnätet för transport av farligt gods är uppdelat på
primär och sekundär transportled. Det primära vägnätet används för
genomfartstrafik och det sekundära vägnätet är främst avsett för lokala
transporter från det primära vägnätet och leverantör eller mottagare av farlig
verksamhet.
Eftersom Danderyd har en lång kuststräcka och angränsar till stora nationella
farleder finns risker för oljeutsläpp. Kommunen har ingen skyldighet att
upprätta ett handlingsprogram för sanering efter ett oljepåslag, dvs en
oljeskyddsplan, men en god beredskap med i förväg fastställda rutiner för
organisation, ansvar, åtgärder för både räddningsinsats och saneringsfas ökar
möjligheten för en lyckad och effektiv insats.
Riktlinjer för planeringen:
• Vid planering och exploatering intill lederna för farligt gods ska en
riskanalys genomföras.
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Bild ovan: Kartan visar primär och sekundär transportled för farligt gods samt
nedlagda deponier.

6.2.5.8. Risker och riskhantering - Förorenade områden
Miljögifter från förorenade områden kan sprida sig. Att minska och förebygga
den kemiska påverkan på vattnet är därför ett viktigt skäl för arbetet med
efterbehandling av förorenade områden. Förorenade områden kan läcka
miljö- och hälsofarliga ämnen om flöden ökar och vattennivåer
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förändras. Analyser behöver genomföras för att se om de identifierade
områdena med markföroreningar kan läcka miljöfarliga ämnen.
Riktlinjer för planeringen:
• I områden som identifierats eller misstänks ha förorenad mark behöver
analyser genomföras för att se om marken kan läcka miljöfarliga
ämnen.

6.2.6 Kulturmiljö
I Danderyds kommun finns ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer som
berättar om tidigare generationers livsvillkor och ideal samt utgör en del av
vår gemensamma identitet och vårt kulturarv som alla har ansvar att tillvarata.
Ett bevarande av den kulturhistoriska miljön i Danderyd utesluter inte
förändringar. Utgångspunkten ska vara att hantera värdefulla miljöer varsamt,
samtidigt som den moderna arkitekturen ska ges möjligheter att sätta spår i
kommunens utveckling.
Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun är vägledande vad gäller
utveckling och bevarande av kulturmiljöer. Den pekar ut kommunalt utvalda
bevarandeområden och värdefulla byggnader utanför bevarandeområdena.
Den innehåller särskilda riktlinjer för respektive utpekat delområde, men även
allmänna riktlinjer för alla delområden gällande underhåll, om- och
tillbyggnader, tomter och nytillkommande bebyggelse. Handboken revideras
och kompletteras parallellt med översiktsplanen och kommer i framtiden att
innehålla ett kulturmiljöprogram. Gällande kulturmiljöhandbok inklusive
bevarandeområden finns på kommunens webbplats eller här.
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Bild ovan: Kartan visar riksintressen för kulturmiljövården, bevarandeområden,
byggnadsminnen samt fornlämningar.

Riktlinjer för planeringen:
•

De historiska och kulturella värden som skapar Danderyds identitet
och karaktär ska bevaras och utvecklas. Estetiska och arkitektoniska
värden ska ha hög prioritet vid planering och bygglovhandläggning av
ny- och ombyggnad.
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Kulturmiljöhandbokens riktlinjer ska vara vägledande vid åtgärder
inom riksintresseområde samt särskilt utpekade områden och
byggnader.
Större kulturhistoriskt värdefulla öppna landskapsrum bör hållas fria
från bebyggelse så långt det är möjligt.
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada kulturvärdena. Om kulturvärdena hotas bör nya
detaljplaner med bestämmelser till skydd för kulturvärdena utarbetas.

6.2.6.1 Riksintresse kulturmiljövården
Inom de två områden av riksintresse för kulturmiljövården i kommunen,
Djursholms och Stocksunds villastäder ställs särskild höga krav på anpassning
och hänsynstagande till kulturhistoriska värden. Riksintresset kan påverkas av
flera faktorer. Eventuell påverkan bedöms i samband med planerad
förändring i och i anslutning till ett område av riksintresse för
kulturmiljövården. Krav på anpassning och varsamhet bedöms i
bygglovsskedet.
Riktlinjer för planeringen:
•

•

•

•

Förändringar inom riksintresseområde för kulturmiljöer ska utgå från
de områdesspecifika och allmänna rekommendationer som
presenteras i Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun.
Inom riksintresseområden för kulturmiljöer ska inga övergripande
förändringar i planmönstret göras då detta kan påverka upplevelsen
av områdets helhet.
Avstyckningar och ändringar av kvartersbilden inom
riksintresseområden för kulturmiljöer ska undvikas då det kan påverka
riksintressets värden.
Inom de bevarandeområden som utpekas i kulturmiljöhandboken
ställs särskilt höga krav på varsamhet och förvanskningsförbud vid
ändring, exempelvis ökning av våningsantal eller ändring av material
vid renovering, för att undvika att dessa områden förvanskas.

6.2.6.2 Bebyggelse inom bevarandeområden
Andra kulturhistoriskt viktiga bevarandeområden inom kommunen hanteras i
kulturmiljöhandboken. Här motiveras varför de bör bevaras och vad som
särskilt behöver tas hänsyn till inom det aktuella området.
Riktlinjer för planeringen:
•

Förändringar inom övriga viktiga bevarandeområden ska utgå från de
områdesspecifika och allmänna rekommendationer som presenteras i
Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun.
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SAMRÅDSHANDLING 2021-05-03

Utsikt över Danderyd och Stocksund från Cedergrenska tornet - Fotograf Maria Djurskog
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7. Genomförande och konsekvenser av
planeringen
Genomförandet av översiktsplanen bygger på en kontinuerlig
översiktsplanering som samordnar kommunens strategiska viljeinriktning och
är kopplad till kommunens budget och verksamhetsplanering. Kommunens
verktyg för att genomföra översiktsplanen är exempelvis genom efterföljande
processer som detaljplaner, bygglov, förvaltning och tillsyn.
För genomförandet av översiktsplanen utgör markägarförhållandet i
kommunen en förutsättning. Kommunen har planmonopol men på privatägd
mark är det markägaren som tillsammans med kommunen avgör när ett
genomförande kan ske.

Bild ovan: Kartan visar markägarförhållande i Danderyds kommun.
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7.1. En kontinuerlig översiktsplanering
Översiktsplanen bör uppdateras varje mandatperiod för att fortsättningsvis
vara aktuell och förhålla sig till globala, nationella och regionala mål samt
kommunens vision, strategier och övriga kommunala styrdokument då dessa
kan förändras över tid. Vid behov är det möjligt att komplettera
översiktsplanen genom fördjupningar av olika geografiska områden, eller
tematiska tillägg för olika sektorsfrågor. Genom plan- och bygglagens krav på
att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod
kommer översiktsplaneringen bli aktiv och kontinuerlig.

7.2. Hur kommunen ska arbeta med översiktsplanen
I genomförandet av översiktsplanen ska kommunen beakta de olika
dimensionerna av hållbar utveckling som den sociala, ekonomiska och
ekologiska dimensionen. Genom att samordna dessa dimensioner skapas en
helhet för den bebyggda miljön kopplat till det rumsliga perspektivet. För att
översiktsplanens genomförande ska vara hållbart är utmaningen att hitta en
balans mellan dessa dimensioner.

Bild ovan: Stora Skraggen i månsken - Fotograf Jane Orgna - Vinnare av fototävling
för översiktsplanen 2020.

386

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSHANDLING

151 (158)

7.2.1. Sociala dimensionen
Den sociala dimensionen innebär att alla människor ska ha lika villkor och
erbjudas en livsmiljö för att tillgodogöra sig kunskap, utvecklas, ha en god
hälsa och tillgång till service. Alla individer ska få sina rättigheter
respekterade och ha möjlighet till goda livsvillkor genom demokratiska och
transparanta processer för att kunna påverka och bestämma. Genom att
arbeta med exempelvis demokrati, medborgarinflytande, trygghet,
tillgänglighet, folkhälsa, mångfald, jämställdhet och barns rättigheter kan den
sociala dimensionen beaktas.

7.2.2. Ekonomiska dimensionen
Den ekonomiska dimensionen innebär att skapa stabila och sunda
ekonomiska förhållanden. Ekonomi är en förutsättning för välfärd och behövs
för att exempelvis säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet.
Ekonomisk tillväxt ska inte ske genom exempelvis en ökad miljöbelastning
utan planeringen bör anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål för
att ta vara på mänskliga och materiella resurser.

7.2.3. Ekologiska dimensionen
Den ekologiska dimensionen ligger till grund för mänskligt liv och innebär att
långsiktigt behålla och skydda ekosystemens funktioner samt att livsmiljön ska
utvecklas utan att miljö och klimat tar skada. Det handlar exempelvis om att
vårda naturresurser som den biologiska mångfalden och skapa goda
förutsättningar för bland annat energi, rent vatten och rekreation.
Genom att beakta dimensionerna för hållbarhet tas hänsyn till den enskilde
människans frihet för att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden med en god och långsiktig hållbar livsmiljö för
människor i dagens samhälle och för kommande generationer.
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Bild ovan: Kevinge strandpromenad - Fotograf Caroline Yilmaz - Vinnare av
fototävling för översiktsplanen 2020.

7.3. Konsekvenser av planeringen Hållbarhetsbedömning
Hela hållbarhetsbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa
på kommunens webbplats eller här. Nedan beskrivs den samlade
bedömningen av planförslaget.
För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras.
Syftet med en sådan bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att
en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen genomförs parallellt med,
och integrerat i, planprocessen. Danderyds kommun har valt att utvidga
bedömningen till att också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser.
Detta avsnitt sammanfattar konsekvensbeskrivningen för Danderyds kommuns
nya översiktsplan så här långt, inför samråd. Texten utgör en icke-teknisk
sammanfattning av arbetet.
I planförslaget definieras fyra målområden, med tillhörande målbilder och
övergripande mål för hela kommunens framtida rumsliga utveckling och
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fysiska planering. Dessa ligger till grund för planens förslag på hur mark- och
vattenområden ska utvecklas.
Planförslaget är i första hand inriktat på utveckling av ny eller ändrad
bebyggelse inom 15 områden för vilka fördjupade utredningar ska klargöra
behov och möjligheter till nybyggnation. I övrigt ska utvecklingen i redan
byggda områden bidra till ett varierat utbud, samtidigt som kulturhistoriska,
arkitektoniska, miljömässiga och friluftsrelaterade intressen bevaras och/eller
utvecklas. Kommunen har inget uttalat mål för vilken befolkningstillväxt som
planen ska möjliggöra.
Den exakta omfattningen av den föreslagna tillkommande bebyggelsen är
inte beskriven. Sammantaget medger planen en relativt försiktig utveckling av
kommunens markanvändning. Omfattningen av negativa miljökonsekvenser
till följd av ändrad markanvändning bedöms generellt sett som liten.
Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska enligt plan-och bygglagen
(PBL) vara lämplig utifrån beskaffenhet, läge och behov. Frågor kopplat till
hälsa, säkerhet och risk ska vara centrala vid en sådan prövning. I
planförslaget föreslås ny bebyggelse i flera utredningsområden med
jämförelsevis dåliga förutsättningar vad gäller t.ex. buller, luftkvalitet,
markföroreningar och klimatrelaterade risker. Det är angeläget att dessa
förutsättningar klarläggs i mer detalj och att det finns en öppenhet för att
undanta områden från vidare utredning om de inte visar sig klara PBL:s
lämplighetskrav.
Kommunens demografi är en förutsättning som utgör grund för kommunens
planarbete. Kommunen gör bedömningen att befolkningens sammansättning
över tid kommer att påverka försörjningskvoten negativt och att ett överskott
på t.ex. skolor kommer att uppstå. Kommunalekonomin kan dessutom
påverkas påtagligt. Planförslaget hanterar inte denna fråga strategiskt –
varken markanvändning eller planeringsriktlinjer är utformade för att möta
framtidens demografi. Översiktsplanen skulle bättre kunna bidra till
kommunens samlade utveckling med en tydligare koppling mellan demografi,
hushållens sammansättning, och planering för bostadsutbud för olika typer av
behov i olika kommundelar.
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Bild ovan: Samlad bedömning av planförslaget. Från hållbarhetsbedömningen.

7.3.1. Miljökonsekvenser
Danderyds ambition är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och att deras variationsrika livsmiljöer ska ha goda livsförhållanden.
Dagvattenhantering och påverkan på ytvatten lyfts fram som de stora
utmaningarna kopplat till kommunens vatten. Utifrån den begränsade
exploatering som planen medger, kombinerat med de åtgärder för rening
och fördröjning av dagvatten som beskrivs bedöms planförslaget
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sammantaget innebära positiva konsekvenser för kommunens ytvatten och
möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna. Planförslagets hantering av
grundvatten är inte lika omfattande och medför en risk för att viktiga frågor
som rör kommunens grundvatten missas.
Danderyd har flera områden med höga naturvärden. Ett av de övergripande
målen i planen är att kommunen ska ha en grön och hälsosam livsmiljö för
alla. Nybyggande ska koncentreras till kollektivtrafiknära lägen och anpassas
till Danderyds gröna stadslandskap. Ekologiskt känsliga områden ska värnas
och den biologiska mångfalden stärkas. Planförslaget pekar ut kustlinjen, de
större sammanhängande skogsområdena, ek-, ädellöv- och barrskogsmiljöer
men även naturen i villa- och trädgårdsstaden med ett särskilt värde som ska
värnas. De övergripande målen samt de åtgärder som presenteras i
planförslaget är ambitiösa. Viljeriktningen är att stärka naturvärden och
ekologiska samband. Konkreta riktlinjer eller krav knutna till de föreslagna
utredningsområdena saknas dock. Planförslaget medger sammantaget att en
mycket liten del naturmark tas i anspråk, och varken grönstruktur eller
biologiska mångfald bedöms påverkas i någon betydande utsträckning.
Planförslaget har en hög ambitionsnivå för att tillvarata och bevara
kulturhistoriska värden. Historiska och kulturella värden som skapar identitet
och karaktär ska bevaras och utvecklas. Planförslagets riktlinjer vägleder
fortsatt planering och pekar ut att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska
bevaras. Ny bebyggelse ska vid förtätning ta hänsyn till den befintliga
byggda miljön och stor restriktivitet ska gälla vid förtätning och avstyckning
inom villaområden. Planförslaget innebär att en stor del av kommunens
kulturhistoriska värden bevaras och det bedöms ge tillräcklig vägledning för
att i efterföljande planering skydda och utveckla dessa värden.
Planförslagets konsekvenser i termer av klimatpåverkan är svårbedömda.
Bilens framkomlighet beskrivs som en fortsatt prioriterad fråga. Samtidigt
presenteras flera inriktningar för att uppmuntra eller på annat sätt påverka
invånarna mot mindre klimatpåverkande beslut i vardagen, framförallt kopplat
till hållbara transporter. Åtgärder för att nå målet är bland annat att minska
transporternas negativa klimatpåverkan samt att vid nybyggnation prioritera
kollektivtrafiknära lägen med tillgång till goda gång- och cykelförhållanden.
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Bild ovan: Bedömning av miljömålen. Från hållbarhetsbedömningen.

7.3.2. Sociala konsekvenser
Buller och dålig luftkvalitet är allvarliga problem i många tätbebyggda miljöer
med mycket trafik. En övergripande inriktning i planförslaget är att luften i
Danderyd ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas. Boendemiljöer, förskolor och skolors inne- och
utomhusmiljö samt park- och rekreationsområden ska prioriteras vid
bullerreducerande åtgärder. Planförslagets inriktning med
bebyggelseutveckling längs E18-stråket bedöms dock öka risken att
människor utsätts för buller över riktvärden samt ohälsosamma
luftföroreningar. Utformningen av en tillkommande bebyggelse kan påverka
situationen på enskilda platser positivt. En tunnelförläggning av E18 skulle
förbättra luftkvalitet och bullernivåer avsevärt längs hela korridoren lokalt.
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Trygghet och trivsel är viktiga för människors välbefinnande och för
kommunens attraktivitet. Planförslaget har inriktningar bl.a. för att utveckla
och bevara viktiga rekreationsstråk, säkerställa att det i varje kommundel finns
en stor lekplats som är attraktiv för många, samt att placering och utformning
av ny bebyggelse sker så att det inte hindrar det rörliga friluftslivet utan
istället bidrar till utvecklade rekreationsstråk. Det finns också riktlinjer för
trygghet i utemiljön, men enskilda platser som idag är otrygga identifieras
inte. Sammantaget bedöms planen bidra till att stötta en trygg och trivsam
utveckling.
Planförslaget har bedömts utifrån hur väl det möjliggör ett Hållbart vardagsliv
och levande samhällen. Relevant riktlinje i planförslaget är t.ex. att en
variation av bostadsutbudet i alla kommundelar ska prioriteras för att
underlätta kvarboende i sin närmiljö. Hur behov av olika typer av bostäder ser
ut i enskilda kommundelar klargörs dock inte. Att placera huvuddelen av ny
bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen som planförslaget lyfter bidrar till goda
förutsättningar för ett hållbart vardagsliv. Det gör även satsningar på att
stärka gång- och cykeltrafiken vilket gör det säkrare och attraktivare för fler att
gå eller cykla till arbete, skola och andra målpunkter. Möjligheterna att, inom
ramen för den fysiska planeringen, möta de demografiska utmaningarna tas
inte tillvara. Detta påverkar möjligheterna att i enskilda områden långsiktigt
bibehålla ett befolkningsunderlag som medger fortsatt hög tillgänglighet till
service, förskolor, skolor och andra offentliga tjänster.
All planering bör bidra till inkludering och social sammanhållning.
Bebyggelsen i kommunen utgörs dels av ett centralt stråk med huvudsakligen
högre bebyggelse med flerbostadshus, arbetsplatser och service, dels av en
varierad småhusbebyggelse av trädgårdskaraktär med inslag av flerfamiljshus
och lokala servicecentra. Planförslaget vill knyta samman kommunen med
bättre förbindelser mellan kommundelarna. I varje kommundel ska det finnas
goda möjligheter för olika slags idrotts- och motionsaktiviteter och finnas en
större välutrustad lekplats. Lokaliseringen av sådana målpunkter kan bidra till
att knyta samman olika bostadsområden genom att gemensamma
mötesplatser för boende inom olika kommundelar skapas. Skolor kan fungera
på samma sätt. Sammantaget bedöms planförslaget presentera ambitioner,
mål och planeringsinriktningar som kan bidra till en utveckling mot en mer
sammanhållen utveckling. En tydlighet i hur behoven ser ut i och mellan
enskilda delområden och vilka insatser som rekommenderas skulle ge ökat
stöd i den fortsatta planeringen.
Planförslaget uppmärksammar ett antal risker som är förknippade med
områden föreslagna för vidare utredning. Det handlar om klimatrelaterade
risker som ras, skred och översvämning vid skyfall, men också förorenad mark
eller radon. Det är positivt att en riskkartläggning genomförts men det
framgår inte av planen hur resultaten omhändertagits, hur riskerna ska mildras
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eller om kartläggningen på något vis påverkat valet av lokaliseringar. Det går i
nuläget inte att bedöma hur allvarliga riskerna sammantaget är. Det är därför
angeläget med tydliga och transparenta motiv till varför utredningsområden
lokaliserats till platser där det finns identifierade risker.

7.3.3. Ekonomiska konsekvenser
I termer av hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön har
planförslaget små konsekvenser. Ny bebyggelse planeras i första hand i
områden intill E18 eller i anslutning till annan bebyggelse. Genom att bygga
tätt i kollektivtrafiknära redan ianspråktagna områden bidrar planen till att
hushålla med marken i den fysiska planeringen. Ingen jordbruksmark
påverkas.
Planförslaget innehåller förhållandevis få konkreta förslag som direkt påverkar
den kommunala ekonomin. Ingen större utveckling av nya bostadsområden
pekas ut. Sådan utveckling kan annars vara förenad med stora kommunala
kostnader för iordningställande av allmän platsmark, förbättring av gator och
vägar samt komplettering av teknisk försörjning. Den demografiska
utvecklingen kan på sikt påverka kommunens ekonomi avsevärt.
Planförslaget har relativt lite innehåll som direkt påverkar näringslivets
förutsättningar i kommunen. Inget av de övergripande målen är inriktat på
näringslivets behov, men inriktningen på tillgänglighet, attraktiva stadsmiljöer
och goda kommunikationer gynnar nuvarande verksamheter i kommunen och
kan bidra till att attrahera nya. Läget i regionen och tillgången på kvalificerad
arbetskraft borde ge goda förutsättningar för näringslivet också framöver.
Planen skulle kunna lyfta fram de speciella lägesegenskaper som framför allt
knutpunkt Danderyd och Danderyds sjukhus har, och sätta områdets möjliga
utveckling i ett regionalt perspektiv.
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SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGET
För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Syftet med en sådan
bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.
Miljöbedömningen genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Danderyds kommun har
valt att utvidga bedömningen till att också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta
avsnitt sammanfattar konsekvensbeskrivningen för Danderyds kommuns nya översiktsplan så här
långt, inför samråd. Texten utgör en icke-teknisk sammanfattning av arbetet.
I planförslaget definieras fyra målområden, med tillhörande målbilder och övergripande mål för hela
kommunens framtida rumsliga utveckling och fysiska planering. Dessa ligger till grund för planens
förslag på hur mark- och vattenområden ska utvecklas.
Planförslaget är i första hand inriktat på utveckling av ny eller ändrad bebyggelse inom 15 områden för
vilka fördjupade utredningar ska klargöra behov och möjligheter till nybyggnation. I övrigt ska
utvecklingen i redan byggda områden bidra till ett varierat utbud, samtidigt som kulturhistoriska,
arkitektoniska, miljömässiga och friluftsrelaterade intressen bevaras och/eller utvecklas. Kommunen
har inget uttalat mål för vilken befolkningstillväxt som planen ska möjliggöra.
Den exakta omfattningen av den föreslagna tillkommande bebyggelsen är inte beskriven.
Sammantaget medger planen en relativt försiktig utveckling av kommunens markanvändning.
Omfattningen av negativa miljökonsekvenser till följd av ändrad markanvändning bedöms generellt
sett som liten.
Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska enligt plan-och bygglagen (PBL) vara lämplig utifrån
beskaffenhet, läge och behov. Frågor kopplat till hälsa, säkerhet och risk ska vara centrala vid en
sådan prövning. I planförslaget föreslås ny bebyggelse i flera utredningsområden med jämförelsevis
dåliga förutsättningar vad gäller t.ex. buller, luftkvalitet, markföroreningar och klimatrelaterade risker.
Det är angeläget att dessa förutsättningar klarläggs i mer detalj och att det finns en öppenhet för att
undanta områden från vidare utredning om de inte visar sig klara PBL:s lämplighetskrav.
Kommunens demografi är en förutsättning som utgör grund för kommunens planarbete. Kommunen
gör bedömningen att befolkningens sammansättning över tid kommer att påverka försörjningskvoten
negativt och att ett överskott på t.ex. skolor kommer att uppstå. Kommunalekonomin kan dessutom
påverkas påtagligt. Planförslaget hanterar inte denna fråga strategiskt – varken markanvändning eller
planeringsriktlinjer är utformade för att möta framtidens demografi. Översiktsplanen skulle bättre
kunna bidra till kommunens samlade utveckling med en tydligare koppling mellan demografi,
hushållens sammansättning, och planering för bostadsutbud för olika typer av behov i olika
kommundelar.

Miljökonsekvenser
Danderyds ambition är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att deras
variationsrika livsmiljöer ska ha goda livsförhållanden. Dagvattenhantering och påverkan på ytvatten
lyfts fram som de stora utmaningarna kopplat till kommunens vatten. Utifrån den begränsade
exploatering som planen medger, kombinerat med de åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten
som beskrivs bedöms planförslaget sammantaget innebära positiva konsekvenser för kommunens
ytvatten och möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna. Planförslaget hantering av grundvatten är
inte lika omfattande och medför en risk för att viktiga frågor som rör kommunens grundvatten missas.
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Danderyd har flera områden med höga naturvärden. Ett av de övergripande målen i planen är att
kommunen ska ha en grön och hälsosam livsmiljö för alla. Nybyggande ska koncentreras till
kollektivtrafiknära lägen och anpassas till Danderyds gröna stadslandskap. Ekologiskt känsliga
områden ska värnas och den biologiska mångfalden stärkas. Planförslaget pekar ut kustlinjen, de
större sammanhängande skogsområdena, ek-, ädellöv- och barrskogsmiljöer men även naturen i villaoch trädgårdsstaden med ett särskilt värde som ska värnas. De övergripande målen samt de åtgärder
som presenteras i planförslaget är ambitiösa. Viljeriktningen är att stärka naturvärden och ekologiska
samband. Konkreta riktlinjer eller krav knutna till de föreslagna utredningsområdena saknas dock.
Planförslaget medger sammantaget att en mycket liten del naturmark tas i anspråk, och varken
grönstruktur eller biologiska mångfald bedöms påverkas i någon betydande utsträckning.
Planförslaget har en hög ambitionsnivå för att tillvarata och bevara kulturhistoriska värden. Historiska
och kulturella värden som skapar identitet och karaktär ska bevaras och utvecklas. Planförslagets
riktlinjer vägleder fortsatt planering och pekar ut att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska bevaras.
Ny bebyggelse ska vid förtätning ta hänsyn till den befintliga byggda miljön och stor restriktivitet ska
gälla vid förtätning och avstyckning inom villaområden. Planförslaget innebär att en stor del av
kommunens kulturhistoriska värden bevaras och det bedöms ge tillräcklig vägledning för att i
efterföljande planering skydda och utveckla dessa värden.
Planförslagets konsekvenser i termer av klimatpåverkan är svårbedömda. Bilens framkomlighet
beskrivs som en fortsatt prioriterad fråga. Samtidigt presenteras flera inriktningar för att uppmuntra
eller på annat sätt påverka invånarna mot mindre klimatpåverkande beslut i vardagen, framförallt
kopplat till hållbara transporter. Åtgärder för att nå målet är bland annat att minska transporternas
negativa klimatpåverkan samt att vid nybyggnation prioritera kollektivtrafiknära lägen med tillgång till
goda gång- och cykelförhållanden.

Sociala konsekvenser
Buller och dålig luftkvalitet är allvarliga problem i många tätbebyggda miljöer med mycket trafik. En
övergripande inriktning i planförslaget är att luften i Danderyd ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Boendemiljöer, förskolor och skolors inne- och
utomhusmiljö samt park- och rekreationsområden ska prioriteras vid bullerreducerande åtgärder.
Planförslagets inriktning med bebyggelseutveckling längs E18-stråket bedöms dock öka risken att
människor utsätts för buller över riktvärden samt ohälsosamma luftföroreningar. Utformningen av en
tillkommande bebyggelse kan påverka situationen på enskilda platser positivt. En tunnelförläggning av
E18 skulle förbättra luftkvalitet och bullernivåer avsevärt längs hela korridoren lokalt.
Trygghet och trivsel är viktiga för människors välbefinnande och för kommunens attraktivitet.
Planförslaget har inriktningar bl.a. för att utveckla och bevara viktiga rekreationsstråk, säkerställa att
det i varje kommundel finns en stor lekplats som är attraktiv för många, samt att placering och
utformning av ny bebyggelse sker så att det inte hindrar det rörliga friluftslivet utan istället bidrar till
utvecklade rekreationsstråk. Det finns också riktlinjer för trygghet i utemiljön, men enskilda platser som
idag är otrygga identifieras inte. Sammantaget bedöms planen bidra till att stötta en trygg och trivsam
utveckling.
Planförslaget har bedömts utifrån hur väl det möjliggör ett Hållbart vardagsliv och levande samhällen.
Relevant riktlinje i planförslaget är t.ex. att en variation av bostadsutbudet i alla kommundelar ska
prioriteras för att underlätta kvarboende i sin närmiljö. Hur behov av olika typer av bostäder ser ut i
enskilda komundelar klargörs dock inte. Att placera huvuddelen av ny bebyggelse i kollektivtrafiknära
lägen som planförslaget lyfter bidrar till goda förutsättningar för ett hållbart vardagsliv. Det gör även
satsningar på att stärka gång- och cykeltrafiken vilket gör det säkrare och attraktivare för fler att gå
eller cykla till arbete, skola och andra målpunkter. Möjligheterna att, inom ramen för den fysiska
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planeringen, möta de demografiska utmaningarna tas inte tillvara. Detta påverkar möjligheterna att i
enskilda områden långsiktigt bibehålla ett befolkningsunderlag som medger fortsatt hög tillgänglighet
till service, förskolor, skolor och andra offentliga tjänster.
All planering bör bidra till inkludering och social sammanhållning. Bebyggelsen i kommunen utgörs
dels av ett centralt stråk med huvudsakligen högre bebyggelse med flerbostadshus, arbetsplatser och
service, dels av en varierad småhusbebyggelse av trädgårdskaraktär med inslag av flerfamiljshus och
lokala servicecentra. Planförslaget vill knyta samman kommunen med bättre förbindelser mellan
kommundelarna. I varje kommundel ska det finnas goda möjligheter för olika slags idrotts- och
motionsaktiviteter och finnas en större välutrustad lekplats. Lokaliseringen av sådana målpunkter kan
bidra till att knyta samman olika bostadsområden genom att gemensamma mötesplatser för boende
inom olika kommundelar skapas. Skolor kan fungera på samma sätt. Sammantaget bedöms
planförslaget presentera ambitioner, mål och planeringsinriktningar som kan bidra till en utveckling
mot en mer sammanhållen utveckling. En tydlighet i hur behoven ser ut i och mellan enskilda
delområden och vilka insatser som rekommenderas skulle ge ökat stöd i den fortsatta planeringen.
Planförslaget uppmärksammar ett antal risker som är förknippade med områden föreslagna för vidare
utredning. Det handlar om klimatrelaterade risker som ras, skred och översvämning vid skyfall, men
också förorenad mark eller radon. Det är positivt att en riskkartläggning genomförts men det framgår
inte av planen hur resultaten omhändertagits, hur riskerna ska mildras eller om kartläggningen på
något vis påverkat valet av lokaliseringar. Det går i nuläget inte att bedöma hur allvarliga riskerna
sammantaget är. Det är därför angeläget med tydliga och transparenta motiv till varför
utredningsområden lokaliserats till platser där det finns identifierade risker.

Ekonomiska konsekvenser
I termer av hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön har planförslaget små konsekvenser.
Ny bebyggelse planeras i första hand i områden intill E18 eller i anslutning till annan bebyggelse.
Genom att bygga tätt i kollektivtrafiknära redan ianspråktagna områden bidrar planen till att hushålla
med marken i den fysiska planeringen. Ingen jordbruksmark påverkas.
Planförslaget innehåller förhållandevis få konkreta förslag som direkt påverkar den kommunala
ekonomin. Ingen större utveckling av nya bostadsområden pekas ut. Sådan utveckling kan annars
vara förenad med stora kommunala kostnader för iordningställande av allmän platsmark, förbättring av
gator och vägar samt komplettering av teknisk försörjning. Den demografiska utvecklingen kan på sikt
påverka kommunens ekonomi avsevärt.
Planförslaget har relativt lite innehåll som direkt påverkar näringslivets förutsättningar i kommunen.
Inget av de övergripande målen är inriktat på näringslivets behov, men inriktningen på tillgänglighet,
attraktiva stadsmiljöer och goda kommunikationer gynnar nuvarande verksamheter i kommunen och
kan bidra till att attrahera nya. Läget i regionen och tillgången på kvalificerad arbetskraft borde ge
goda förutsättningar för näringslivet också framöver. Planen skulle kunna lyfta fram de speciella
lägesegenskaper som framför allt knutpunkt Danderyd och Danderyds sjukhus har, och sätta
områdets möjliga utveckling i ett regionalt perspektiv.
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1 INLEDNING
En översiktsplan beskriver en kommuns avsikter i fråga om mark- och vattenanvändning,
bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna intressen i övrigt. Alla kommuner ska ha en aktuell
översiktsplan. Danderyd kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 2006.
Sedan dess har kommunen utvecklats och behovet av en ny översiktsplan vuxit fram.
Kommunfullmäktige gav år 2018 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan (ÖP).
I arbetet med att ta fram översiktsplanen har kommunen deltagit i och fått stöd från länsstyrelsen i
Stockholm och Kungliga tekniska högskolan (KTH) genom EKLIPS-projektet (energi och klimat i fysisk
planering genom lokal och regional samverkan). Syftet med projektet var att lyfta energi- och
klimatfrågorna i den fysiska planeringen och öka kunskapen om dessa.
Parallellt med översiktsplanen har arbete pågått med framtagande av ett miljö- och klimatprogram för
Danderyds kommun 2021–2030. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2020. Det
ersätter tidigare miljöprogram och klimat- och energistrategi. Andra styrdokument som har relevans för
ÖP-arbetet och är under framtagande är exempelvis vattenplan och dagvattenplan, trafikstrategi samt
klimatanpassningsplan.
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan eller ett program som krävs i lag
eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet
eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En översiktsplan anses alltid medföra
sådan påverkan. Miljöbedömningsarbetet ska dokumenteras i en konsekvensbeskrivning.
I syfte att skapa ett bredare beslutsunderlag har Danderyds kommun valt att genomföra
miljöbedömningen som en del av en bredare hållbarhetsbedömning. I denna konsekvensbeskrivning
redovisas därför planens konsekvenser i termer av hållbar utveckling samlat, med de delar som utgör
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens krav tydligt markerade.
Rapporten har följande delar: I kapitel 2 beskrivs kortfattat planförslagets huvudsakliga innehåll.
Kapitel 3 redovisar förutsättningarna för planeringen i kommunen, och det efterföljande kapitlet de
riksintressen och andra områdesskydd som påverkar planeringen. Kapitel 5 summerar den metod som
använts i arbetet med hållbarhetsbedömningen och kapitel 6 den avgränsning som gjorts.
Planförslagets miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser redovisas i kapitlen 7-9. I vart och
ett av avsnitten i dessa kapitel ges konkreta förslag på hur planförslaget kan utvecklas och
kompletteras inför nästa skede.
Alternativ och miljöns sannolika utveckling om planen inte antas redovisas i kapitel 10. I kapitel 11 ges
en samlad bild av konsekvenserna, tillsammans med förslag på fortsatt arbete i planeringen i stort.
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2 PLANFÖRSLAGET
Danderyds nya översiktsplan utgår från Agenda 2030 och de 17 globala mål som FN:s medlemsländer
har enats om. Vidare utgår planen även från de 16 svenska miljömålen. Kommunens övergripande
vision är att Danderyd ska vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd ska möta
invånarnas behov genom hela livet. I Danderyd ska den moderna trädgårdsstaden kombineras med
hållbar stadsmiljö och kommunens utveckling ska kännetecknas av engagemang och delaktighet. I
arbetet med att nå sin vision har kommunen tagit fram fem strategier: hög tillgänglighet, stor valfrihet,
hög effektivitet, hög attraktivitet och stark utveckling.
I förslaget till ny översiktsplan definieras fyra målområden, med tillhörande målbilder och övergripande
mål för hela kommunens framtida rumsliga utveckling och fysiska planering. Målområdena ligger till
grund för planens förslag på hur mark- och vattenområden ska utvecklas. De är:
•
•
•
•

Bygga och bevara för idag och imorgon
Grön och hälsosam livsmiljö för alla
Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser
Hållbara resor och transporter

Målområdena redovisas i den långsiktiga utvecklingsinriktningen för kommunen, i de riktlinjer för
planeringen som presenteras samt i mark- och vattenanvändningskartan och dess
utredningsområden.
Planförslaget saknar mål för hur många bostäder eller arbetsplatser som den föreslagna
markanvändningen ska ge plats för.
Planförslagets utvecklingsinriktning redovisar kommunens långsiktiga intentioner och prioriteringar för
kommunens planering. Utvecklingsinriktningen beskriver de viktigaste strategiska sambanden som
påverkar kommunens långsiktiga utveckling med ställningstaganden för hur dessa strukturer bör
utvecklas, även i ett mellankommunalt och regionalt sammanhang. Utvecklingsinriktningen beskrivs
utifrån de övergripande strukturerna för kommunikationer, bebyggelse samt natur och friluftsliv.
Utvecklingsinriktningen för bebyggelse är att kommunen tar höjd för det regionala behovet av nya
bostäder och arbetsplatser i norra Storstockholm. Större delen av bebyggelseutvecklingen i Danderyd
föreslås även fortsättningsvis ske längs E18-stråket i nord-sydlig riktning. Kommunens fyra
kommundelscentra är viktiga lokala platser som föreslås ges möjlighet att utvecklas och kompletteras
vad gäller både utemiljö och serviceutbud samt vid behov även bebyggelse. Mörby centrum och
Knutpunkt Danderyd utvecklas och förväntas på sikt kopplas ihop till ett gemensamt centrumområde
för kommunen. Rinkeby lyfts som en möjlig ny kapacitetsstark kollektivtrafiknod med goda regionala
kopplingar vilket skapar möjlighet att utveckla en ny relativt tätbebyggd funktionsblandad stadsdel.
Utvecklingsinriktningen för kommunikationer beskriver hur den lokala och regionala kollektivtrafiken
byggs ut. Det ska ske genom utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik till centrala Stockholm och
Odenplan i söder, Solna/Kista i sydväst samt till Täby och Arlanda i norr. Utrymme för busskörfält ska
även säkerställs på E18. Utveckling av gång- och cykelvägnätet beskrivs med prioriteringar av stärkta
förbindelser västerut mot Sollentuna, Solna och Kista samt en snabb cykelpendlingsväg mot
Stockholm/Solna i söder och Täby i norr. Båtpendling ska även stärkas med fler hållplatser.
Utvecklingsinriktningen för natur och friluftsliv beskriver hur Danderyds gröna karaktär bevaras och
möjligheter till ett aktivt frilufts- och fritidsliv utvecklas. Områden där förbättrade gröna samband
prioriteras, huvudsakligen över/under E18, identifieras. Genom att förbättra kommunens gröna
samband stärks även de regionala ekologiska funktionerna. Kommunens strandlinje lyfts som en viktig
resurs att bevara och utveckla för såväl människor och djur som för den biologiska mångfalden.
Idrottsplatser och andra rekreationsanläggningar ska bibehållas i kommunens stadsdelar och mark
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ska säkerställas för fortsatt goda möjligheter att rida, spela golf och utföra andra idrotts- och
rekreationsaktiviteter. Obebyggda lågpunkter i terrängen bevaras och utvecklas för att kunna fördröja
och rena dagvatten vid snösmältning och omfattande nederbörd. Kommunens naturreservat bevaras.
I översiktsplanens markanvändningskarta pekas 15 st. utredningsområden ut. I kartan indikeras
områdena med symboliska ringar som visar läge och ungefärlig utbredning, se Figur 1 på sida 11. För
respektive utredningsområde redovisas kortfattat tilltänkt framtida användning. Utöver
utredningsområden föreslås befintlig markanvändning fortsätta inom områden markerade som
mångfunktionell bebyggelse eller sammanhängande bostadsbebyggelse. Kategorin mångfunktionell
bebyggelse omfattar bebyggelse med stads- och tätortsmässig karaktär och avser huvudsakligen
bostäder, kontor, handel, parker eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder.
Sammanhängande bostadsbebyggelse avser huvudsakligen bostäder men med vissa kompletterande
servicefunktioner som skolor, lokal handel och service eller fritidsanläggningar.
I slutet av 2019 genomfördes workshops för översiktsplanen med förtroendevalda och ledningsgrupp i
kommunen. Under sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog i form av en digital enkät.
Enkäten utgick från samma frågeställningar som workshopen. Resultatet av dessa aktiviteter
tillsammans med kommunens vision och övriga utredningar utgör grunden för planen.
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Figur 1. Markanvändningskarta, Danderyds översiktsplan.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR
Danderyds kommun är en kustkommun som ligger mindre än 1 mil norr om Stockholm. Kommunen
omges av vatten i alla väderstreck utom i norr där kommunen gränsar till Sollentuna och Täby.
Kommunens maritima gräns är mot Solna i sydväst, Sollentuna i väster, Stockholm i syd samt Lidingö,
Vaxholm, Österåker och Täby i öster. Danderyds kommun är en av landets till ytan minsta kommuner
med en areal på cirka 28 kvadratkilometer. I kommunen bor drygt 32 000 invånare1. Kommunen är av
historiska skäl uppdelad i fyra kommundelar: Enebyberg, Danderyd, Stocksund och Djursholm.
Alla kommundelar har ett eget centrum. I kommunens södra del ligger Danderyds sjukhus, en stor
arbetsplats, viktig regional målpunkt och omstigningsstation mellan buss, tunnelbana och
Roslagsbanan. De allmänna kommunikationerna inom kommunen består av bussförbindelser samt
Roslagsbanan genom Stocksund, Djursholm och Enebyberg. Tunnelbanas röda linje går även till
Mörby centrum, vilket är Danderyds kommuncentrum.

3.1 PLANER OCH GÄLLANDE BESTÄMMELSER
3.1.1

RUFS 2050

I Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, pekas området runt Danderyds sjukhus och
Mörby centrum ut som ett strategiskt stadsutvecklingsläge, se Figur 2. Resten av kommunen pekas ut
som primärt eller sekundärt bebyggelseläge. Med strategiskt stadsutvecklingsläge avses områden
med hög kollektivtrafiktillgänglighet med hög potential att utveckla täta och sammanhängande
stadsmiljöer. De primära bebyggelselägena har enligt RUFS 2050 potential att utvecklas till täta och
sammanhängande miljöer med vissa urbana kvaliteter. I sekundära bebyggelselägen finns potential
att komplettera och utveckla området, men ny bebyggelse bör lokaliseras till lägen med högre regional
tillgänglighet.
I RUFS 2050 markanvändningskarta identifieras även tillgänglighetsbehov. Tillgänglighetsbehovet
redovisas på ett övergripande sätt som behov som har identifierats för att utveckla det regionala
transportsystemet i ett 2050-perspektiv. I Danderyd är det sambandet i nordöst-sydvästlig riktning från
Täby genom Danderyd vidare mot Sollentuna som markerats som ett stråk där tillgängligheten kan
förbättras. Det identifierade
stråket löper genom
området utpekat som grön
värdekärna i grön kil.

Figur 2. Markanvändningskarta
från RUFS 2050 som visar
Danderyds kommun. Källa: RUFS
2050

1

Danderyds kommuns hemsida ”kommunfakta”
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3.1.2

Översiktsplan 2006

I gällande översiktsplan från 2006 presenteras en övergripande inriktning för utvecklingen i Danderyds
kommun. I den tillhörande markanvändningskartan illustreras inriktningen för framtidens
markanvändning, se Figur 3 Markanvändningskarta tillhörande Danderyds kommuns översiktsplan
2006. Källa: Danderyds kommun, 2006. I översiktsplanen presenteras även en övergripande vision att
Danderyds kommun ska utvecklas så att de olika kommundelarna sammanbinds. Utvecklingen av
attraktiv bebyggelse längs E18 ges som exempel på hur barriäreffekterna och därmed störningarna
från E18 kan minska.
Visionen är även att Danderyds identitet som bygger på trädgårdsstadens värden med en bebyggelse
integrerad i naturmiljön ska bevaras. Invånarna i Danderyd ska erbjudas ett varierat bostadsutbud i
boendemiljöer med speciella kvaliteter. I Danderyd ska även näringslivet ges förutsättningar till fortsatt
utveckling i goda kommunikationslägen. Det ska ﬁnnas konkurrenskraftig och varierad handel och
annan service i kommunen.
Se vidare kap. 10 Alternativ där skillnader mellan planförslaget och gällande ÖP beskrivs.

Figur 3 Markanvändningskarta tillhörande Danderyds kommuns översiktsplan 2006. Källa: Danderyds kommun, 2006.
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3.1.3

Vägledande och styrande dokument

Parallellt med översiktsplanen finns det flera program, planer och strategier som på olika sätt relaterar
till planens syfte och mål, och som tillämpas tillsammans med planen i olika beslutssituationer. Vilka
dessa vägledande och styrande dokument är illustreras i Figur 4 nedan.

Figur 4. Vägledande och styrande dokument av relevans för översiktsplaneringen i kommunen.
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4

RIKSINTRESSEN OCH ANDRA OMRÅDESSKYDD

I detta avsnitt beskrivs riksintressen och andra skyddade områden inom kommunen som bedöms vara
relevanta för hållbarhetsbedömningen.
Sedan år 2015 arbetar länsstyrelsen med en översyn av riksintressen för kulturmiljövården i länet.
Inom Danderyds kommun innebär det en översyn av kommunens två riksintressen för
kulturmiljövården, se avsnitt 4.1 nedan. Översynen innebär att nya kunskapsunderlag kommer att tas
fram och att värdetexter, urval och avgränsningar ses över. Det är Riksantikvarieämbetet som beslutar
om dessa och syftet med uppdraget är att minska den areella omfattningen för landet som helhet.
Danderyds kommun har tagit del av förslag på revidering och de två riksintresseområdena för
kulturmiljö i kommunen föreslås att öka i omfattning. Arbetet med översynen beräknas att vara klart
under våren 20212.
Sedan januari 2020 genomförs en nationell översyn av kriterierna för mark- och vattenområden av
riksintresse för bland annat naturvården, friluftslivet, kulturmiljövården och anläggningar för
kommunikationer. Det är de centrala myndigheterna Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket som genomför arbetet på uppdrag av regeringen.
Varje myndighet ska göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintressen och
Boverket är samordnande myndighet i uppdraget. Översynen delredovisades under november 2020
och ska slutredovisas senast den 15 september 20213.
I analysen i föreliggande rapport används de nu gällande gränserna för respektive riksintresse.

4.1 Riksintresse kulturmiljövård
I Danderyd finns två områden av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken:
Djursholm villastad och Stocksund villastad, se Figur 5. Djursholm villastad utgör landets första som
förort anlagda villastad, grundad på privat initiativ, och utgör förebild för flera liknande efterföljande
samhällen.

Figur 5 Visar kommunens två riksintresseområden för
kulturmiljövården. Källa: Boverket, 2020.

2
3

Länsstyrelsen i Stockholm: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/kulturmiljo/riksintressen-for-kulturmiljovarden.html
Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/antalet-riksintressen-ska-minska/
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4.2 RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATIONER
I Danderyds kommun finns två riksintressen för
kommunikationer utpekade av Trafikverket.
Dessa skyddas enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. E18
och Roslagsbanan löper i nord-sydlig riktning
genom kommunen se Figur 6. E18 löper centralt
genom kommunen och passerar bland annat
Mörby centrum.
Roslagsbanan består av totalt tre linjer vilka helt
delar spårlinje i den södra delen av kommunen
och in mot Stockholm. Norr om Djursholms Ösby
delar sig Roslagsbanan i två separata linjer
norrut. Den västra spårlinjen löper genom
Enebyberg (linjerna mot Kårsta och Österskär)
och den östra spårlinjen löper genom Djursholm
(linjen mot Näsbypark).

Figur 6 Riksintressen för kommunikation, E18 i brun,
Roslagsbanan i orange. Källa: Boverket, 2020.

4.3 RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIVET
Inom Danderyds nordvästra del finns ett litet område som ingår i utpekat riksintresse för friluftslivet
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 7. Riksintresset Rösjön-Vallentunasjön-Rönninge by FAB 12
utgörs av ett större område som sträcker sig över kommunerna, Danderyd, Sollentuna, Täby,
Upplands-Väsby, Vallentuna. Det är endast en liten del av riksintresseområdet som ligger inom
Danderyds kommun.

Figur 7 Område utpekat som
riksintresse för friluftslivet markerat i
blått skrafferat, kommungränsen
markeras i lila och den del som är
belägen i Danderyd inom svart
cirkel. Källa: Naturvårdsverket, 2020.

16 | 10313636 •

410

4.4 NATURRESERVAT OCH TILLTRÄDESSKYDD
I Danderyd finns två kommunala naturreservat som skyddas enligt 7 kap. 4 § miljöbalken, Ekebysjön
och Öarna i Stora Värtan. Tre av öarna i Stora Värtan omfattas även av tillträdesskydd, se Figur 8.
Tillträdesförbudet är tidsbestämt och infaller under en bestämd period varje år i syfte att bevara
fågelfaunan.
År 2014 beslutade kommunfullmäktige även att stora delar av Rinkebyskogen skulle vara skyddat
genom naturreservat. Innan naturreservatet Rinkebyskogen kan verkställas krävs ytterligare ett beslut
i kommunfullmäktige. Kommunen arbetar för närvarande med att ändra föreskrifterna för
naturreservatet så att det kan registreras av länsstyrelsen. I Figur 8 nedan illustreras kommunens
naturreservat Ekebysjön och Öarna i Stora Värtan samt Rinkebyskogen.

Rinkebyskogen

Öarna i
Stora Värtan

Ekebysjön

Figur 8. Till vänster en karta som visar kommunens naturreservat, till höger karta som visar de delar av öarna i Stora Värtan
som omfattas av tillträdesförbud (markeras med röd linje). Källa: Naturvårdsverket, 2020.

Sedan beslutet om att göra Rinkebyskogen till naturreservat har kommunen förvärvat mer av
skogsområdet i Rinkebyskogen. I nuläget utreder kommunen om tomten Danderyd 2:22 också ska
ingå i reservatet, se figur 9. Utredning är dock för närvarande i ett tidigt skede och inget beslut har
ännu fattats av kommunstyrelsen.

Figur 9. Karta över nordöstra
Danderyd med Rinkebyskogen, tomt
Danderyd 2:22 markerad i blått.
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4.5 STRANDSKYDD
Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd syftar till att hålla stränder fria från bebyggelse för att
trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv samt skydda värdefull ﬂora och fauna. Det
generella strandskyddet är 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet kan utvidgas
till 300 meter för stränder som är särskilt värdefulla. I Danderyd gäller strandskydd för mindre,
oplanerade områden vid Sätra äng, vid Rösjön och för de små öarna i Värtan samt inom detaljplan vid
Cedergrenska parken och Sätra ängar. Vid Rösjön och Sätra äng är strandskyddet utvidgat till 300
meter. I kommunens övriga strandområden är strandskyddet upphävt, se Figur 10. I samband med att
nya detaljplaner upprättas återinträder strandskyddet.

Rösjön

Sätra
ängar

Cedergrenska
parken

Figur 10. Karta som visar områden med utvidgat strandskydd i rosa och gällande strandskydd inom detaljplanelagt område i gult
skrafferat. Källa: Länsstyrelsen, 2020.

18 | 10313636 •

412

4.6 VATTENFÖREKOMSTER
I Danderyd finns totalt fyra ytvattenförekomster och två grundvattenförekomster (med definition enligt
EU:s vattendirektiv). Ingen av vattenförekomsterna ligger helt inom kommunens gränser. I Danderyds
kommun omfattas samtliga kustvatten av miljökvalitetsnormer för ytvatten men av kommunens sjöar är
det endast Rösjön som omfattas. Ytvattenförekomster i Danderyd är således sjön Rösjön samt
kustvattnen Edsviken, Stora Värtan och Lilla Värtan.
Grundvattenförekomsterna är Täby-Danderyd som delvis berör kommunens norra del och
Stockholmsåsen som angränsar kommunens del av Edsviken. Den nuvarande statusen samt
kvalitetskravet för samtliga vattenförekomster i kommunen presenteras nedan i Tabell 1.
Tabell 1 Statusklassning och kvalitetskrav för Danderyd vattenförekomster.
Ytvattenförekomst
Rösjön

Status

Ekologisk status

Kemisk status

Befintlig status

God ekologisk
status

Uppnår ej god status

God ekologisk
status

God kemisk status med
vissa undantag*

Befintlig status

Otillfredsställande
ekologisk status

Uppnår ej god status

Kvalitetskrav

God ekologisk
status år 2027

God kemisk status med
vissa undantag**

Befintlig status

Otillfredsställande
ekologisk status

Uppnår ej god status

Kvalitetskrav

Måttlig ekologisk
status år 2027

God kemisk status med
vissa undantag**

Befintlig status

Måttlig ekologisk
status

Uppnår ej god status

Kvalitetskrav

God ekologisk
status år 2027

God kemisk status med
vissa undantag***

Status

Kvantitativ
status

Kemisk status

Befintlig status

God status

God status

Kvalitetskrav

God kvantitativ
status

God kemisk
grundvattenstatus

Befintlig status

God status

God status

Kvalitetskrav

God kvantitativ
status

God kemisk
grundvattenstatus

Kvalitetskrav
Edsviken

Lilla Värtan

Stora Värtan

Grundvattenförekomst

Täby-Danderyd

Stockholmsåsen

*Undantag mindre stränga krav: bromerad difenyleter (PDBE) och kvicksilver och kvicksilverföreningar.
**Undantag mindre stränga krav: bromerad difenyleter (PDBE) och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Undantag tidsfrister: Tributyltenn
föroreningar (2027) och Antracen (2027).
***Undantag mindre stränga krav: bromerad difenyleter (PDBE) och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Undantag tidsfrister: Tributyltenn
föroreningar (2027).

4.7 ÖVRIGT SKYDDAT VATTEN
I hela kommunen råder det förbud mot markavvattning. Kommungränsen i Edsviken angränsar till
vattenskyddsområdet Ulriksdal som omfattar en stor del av Edsviken i Solna kommun.
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5 METOD
Syftet med hållbarhetsbedömning är att bidra till helhetssyn och kvalitetssäkring i framtagandet av
översiktsplanen. Arbetet med hållbarhetsbedömningen har samordnats och integrerats med
planarbetet så långt tidplanen tillåtit. Hållbarhetsbedömning utgör även strategisk miljöbedömning
enligt miljöbalkens krav. Syftet med att genomföra en sådan bedömning är enligt lagtexten i 6 kap ”att
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas”. Miljöbedömningen ska fungera
som stöd för, och ge underlag till, arbetet med att hitta en lämplig utformning av planen. Den ska
främja ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i planarbetet väga miljökonsekvenser mot
andra samhällsintressen.
Samråd med länsstyrelsen angående undersökning och avgränsning av betydande miljöaspekter har
genomförts och redovisas i länsstyrelsens yttrande 4.

5.1 ARBETSSÄTT
Genom att integrera mål för hållbarhet i den översiktliga fysiska planeringen ökar förutsättningarna för
ett framgångsrikt arbete med hållbar utveckling. Hela arbetet med hållbarhetsbedömningen görs med
de globala hållbarhetsmålen som fond. Utifrån detta har sedan en struktur för hållbarhetsbedömningen
tagits fram med preciserade rubriker, se Figur 11 nedan.
De avsnitt av konsekvensbeskrivningen som motiveras av krav i miljöbalken är markerade med ”MB” i
respektive avsnittsrubrik.
På samma sätt som MKB-delarna av hållbarhetsbedömningen avgränsas och fokuseras i samråd med
länsstyrelsen så har en avsmalning och prioritering gjorts av vilka sociala och ekonomiska perspektiv
som ska hanteras i hållbarhetsbedömningen, utifrån planförslagets syfte och inriktning.

Figur 11. Generell modell för hållbarhetskonsekvensbedömning.

4

Samrådsyttrande 2020-10-21. Beteckning 402-55611-2020.
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Beskrivningar och bedömningar har gjorts av WSP:s konsultgrupp med särskild kunskap om
konsekvensbedömningar. Arbetet har utförts med stöd av allmänt tillgängligt material (från exempelvis
myndigheter och kommunen själv) samt utredningar som tagits fram i arbetet med planförslaget.
Några fristående beräkningar eller modellkörningar har inte gjorts inom ramen för
hållbarhetsbedömningen.

5.2 VÄRDERING AV KONSEKVENSER
För att beskriva ett planförslags konsekvenser används ofta begreppen påverkan, effekt och
konsekvens.
•

Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som planens
genomförande medför.

•

Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av
värdefulla naturmiljöer, buller eller luftföroreningar.

•

Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till
exempel människors hälsa eller biologisk mångfald.

För att beskriva konsekvenserna används följande skala:
•
•
•

Stora, måttliga eller små negativa konsekvenser
Varken positiv eller negativ konsekvens
Stora, måttliga eller små positiva konsekvenser

Ett värde kan vara olika stort, vilket får betydelse för hur stor konsekvensen blir. Vid bedömning av
konsekvenser vägs ingreppets omfattning och det berörda objektets värde alternativt känslighet in.
Om ett område med högt värde/hög känslighet störs i stor omfattning innebär det stora negativa
konsekvenser medan små störningar i ett område med högt värde innebär måttliga negativa
konsekvenser.
Bedömningen av påverkan och konsekvens görs i förhållande till nuläget om inget annat anges.
En översiktsplan är ett planeringssteg som ligger tidigt i planprocessen och det är inte alltid möjligt att
bedöma konsekvenserna av de ställningstaganden som görs. För vissa aspekter har därför
bedömningarna delvis karaktären av riktningsanalyser som visar på en trolig utveckling.
Effekter och konsekvenser av planförslaget kan i vissa fall påverkas av utvecklingen i kringliggande
kommuner samt i regionen som helhet. Samlade effekter kan också uppstå när många var för sig små
bidrag samverkar och förstärker eller motverkar varandra över tid. I värsta fall kan enskilda
förändringar som var för sig uppfattas som ”små” samverka och tillsammans ger stora konsekvenser.
Sådana s.k. kumulativa effekter är svåra, men viktiga, att uppmärksamma i konsekvensbeskrivningen.

10313636 • | 21

415

6 AVGRÄNSNING
Avgränsningen av de delar av hållbarhetsbedömning som styrs av miljöbalken krav syftar till att
koncentrera arbetet till de frågor som är väsentliga för de val och beslut som behöver fattas för den
aktuella planeringsnivån. Avgränsningen redovisas nedan. Ett samråd om avgränsningen
genomfördes med länsstyrelsen 2021-01-27.

6.1 AVGRÄNSNING I TID
Horisontåret för hållbarhetsbedömning är satt till år 2040. Vid den tiden bedöms huvuddelen av den
utveckling som presenteras i planen genomförts och givit resultat. Planförslaget saknar horisontår.

6.2 AVGRÄNSNING I RUM
Den rumsliga avgränsningen utgörs huvudsakligen av kommungränsen. För exempelvis påverkan på
vatten kan beslut i översiktsplanen medföra effekter även för recipienter som delvis är belägna i
angränsande kommuner. Sociala och ekonomiska effekter av översiktsplanen har även dessa en
utbredning som skiljer sig från kommunens fysiska gräns. Frågan om en eventuell överdäckning eller
tunnelförläggning av E18 är ett exempel som skulle medföra påverkan även utanför kommungränsen.
Nyttan som detta skulle medföra kopplat till människors hälsa skulle få lokala positiva effekter.
Samtidigt är E18 en viktig transportled för så många fler än just kommunens invånare.
I konsekvensbeskrivningen varierar därför det geografiska område för vilka konsekvenserna beskrivs
beroende på vilken miljöaspekt som studeras.

6.3 AVGRÄNSNING I SAK
Planförslaget har konsekvensbedömts utifrån dess ställningstaganden och inriktningar för mark- och
vattenområden. Dessa har analyserats och konsekvensbedömts på en övergripande nivå. Utformning
och lokalisering av byggnader samt prövning av andra verksamheter som kan antas vara
miljöstörande prövas och bedöms i senare planeringsskeden och prövningsprocesser.
De miljöaspekter som bedöms vara betydande och som har konsekvensbedömts är:
•
•
•
•
•
•
•

Vatten (ytvatten, grundvatten)
Natur (bl.a. biologisk mångfald och ekologiska samband)
Bebyggelse, kulturmiljöer och landskap
Klimatpåverkan
Risk och klimatanpassning
Hälsa och livsmiljö (inkl. buller, luftkvalitet)
Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt

De övriga aspekter som konsekvensbedömts presenteras i Figur 11 i avsnitt 5.1. ovan. Frågor rörande
strålning (elektromagnetiska fält, markradon) bedöms inte vara relevanta för miljöbedömningen av
översiktsplanen då detta är aspekter som mer ändamålsenligt hanteras i kommande detaljplanering.
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6.4 EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för de funktioner hos naturen som ger människan nyttor
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar bland annat om förmågan att rena vatten, reglera
vattenflöden, rena luft och bilda bördiga jordar som ger oss nyttor som exempelvis vatten att dricka,
mat att äta och ren luft att andas. Ekosystemtjänster är beroende av levande organismer och
fungerande ekosystem. Tjänsterna delas vanligtvis in i kategorierna försörjande, reglerande, kulturella
och stödjande.
Ekosystemtjänster berör flertalet av hållbarhetsaspekterna som bedöms i detta dokument. För att
undvika upprepning konsekvensbedöms inte ekosystemtjänsterna separat utan de ingår i andra
rubriker i hållbarhetsbedömningen. Till exempel hanteras ekosystemtjänsterna:
•

biologisk mångfald/habitat och ekologiskt samspel i avsnittet natur (7.2),

•

rekreation i avsnittet hållbart vardagsliv och levande samhällen (8.3), och

•

klimatanpassning (skyfall och värmeöar) i avsnittet risk (8.5).

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden.
Särskilda regleringar med ekosystemtjänster som begrepp saknas i lagstiftningen. Flera av de
strukturer som ger upphov till ekosystemtjänster benämns dock i PBL som allmänna intressen som
alltid ska beaktas i planering och byggande. Exempel på sådana intressen är jord- och skogsbruk,
tillgång till parker, grönområden och natur. I miljöbalken nämns fler allmänna intressen som ska
beaktas, exempelvis ekologiskt särskilt känsliga områden, riksintressen och tätortsnära grönområden.
Inom det nationella miljömålsarbetet finns två etappmål som rör stadsgrönska. Boverket har tagit fram
en vägledning och metod för hur (bland annat) kommuner kan integrera stadsgrönska och
ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning. Statens målsättning är att kommunerna i
planering, byggande och förvaltning senast 2025 ska integrera och tillvarata ekosystemtjänster i
urbana miljöer.
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7 MILJÖKONSEKVENSER
7.1 VATTEN (MB)
Ytvattnet är det vatten som finns i hav, sjöar och vattendrag. Dagvatten är det vatten som tillfälligt
ansamlas på markytan till följd av nederbörd, is/snösmältning eller uppträngande grundvatten. Via
ytavrinning eller dagvattensystem kan dagvattnet nå våra ytvatten. Grundvatten bildas när nederbörd
tränger ner i marken. Gränsen där samtliga hålrum, sprickor och porer i marken är vattenfyllda kallas
för grundvattennivån. Inom ett avrinningsområde styrs grundvattennivån av ett antal olika faktorer
såsom marknivåns höjdskillnader, väderleksförhållanden, närliggande vattendrag samt lokala bergoch jordarter. I urbana miljöer påverkas grundvattenförhållandena även av hårdgjorda ytor, ledningar i
mark med mera.
Yt- och grundvatten ingår som en integrerad del av det hydrologiska kretsloppet och det sker också ett
ständigt utbyte mellan yt- och grundvatten. Avgörande för de olika vattnens kvalitet är deras naturliga
egenskaper samt den omgivningspåverkan de utsätts eller tidigare utsatts för. Påverkan på yt- och
grundvatten är starkt beroende av markanvändning. En ökad andel hårdgjorda ytor såsom asfalt
minskar infiltrationen till grundvattnet och ökar mängden dagvatten. Föroreningsmängden i dag- och
grundvatten är beroende av vilka verksamheter som finns.
Nuläge och förutsättningar
I Danderyd finns totalt sju ytvattenrecipienter: fyra mindre sjöar och tre kustvatten. Sjön Rösjön och
kustvattnen Edsviken, Stora Värtan och Lilla Värtan är ytvattenförekomster och omfattas av MKN. Alla
dessa delas med andra kommuner. Ytvattenrecipienterna Ösbysjön, Nora träsk och Ekebysjön ligger
helt inom kommunen.
Rösjön klarar i nuläget Vattendirektivets krav på god ekologisk men inte kemisk status. Inget av
kommunens kustvatten klarar kraven på god ekologisk och kemisk status. Det största miljöproblemet
är övergödning, syrefattiga förhållanden och miljögifter. Edsvikens dåliga vattenomsättning bidrar även
till syrebrist och begränsningar för växt- och djurliv.
I sjöarna Ösbysjön, Nora träsk och Ekebysjön finns också utmaningar kopplat till vattenkvalitet. Det
största problemet är övergödningsproblematik men även påverkade syreförhållanden och förhöjda
halter av metaller påverkar sjöarnas status. Övergödningen bedöms i första hand orsakas av tillförsel
av näringsämnen från dagvatten.
I Danderyd finns två grundvattenförekomster. Dessa är dock belägna vid kommunens gräns i norr
respektive söder och ligger huvudsakligen utanför kommungränsen. I norra kommundelen och in över
Täbys södra delar finns grundvattenmagasinet Täby-Danderyd. I sydväst angränsar Danderyd till
grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Solna. Båda förekomsterna har god kvantitativ och kemisk
status för grundvatten.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Miljökvalitetsnormer (MKN) för landets vattenförekomster är juridiskt bindande (5 kap. MB) och anger
den kvalitet som en vattenförekomst ska ha till ett visst år.
Tillstånd till ett projekt eller en verksamhet eller godkännande av detaljplan får inte ges om åtgärden,
verksamheten eller planen riskerar att orsaka en försämring av status eller äventyrar möjligheten att
en miljökvalitetsnorm uppfylls. Vattenförekomsterna omfattas även av ett icke-försämringskrav, vilket
innebär att mänskliga verksamheter inte får försämra statusen för en förekomst. I och med en
vägledande dom från EU-domstolen ska icke-försämringskravet gälla på kvalitetsfaktornivå. För
kvalitetsfaktorer som redan befinner sig i sämsta statusklass innebär all ytterligare belastning en
försämring av status oberoende om den sammanlagda bedömningen inte riskerar att försämras.
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Enligt EU:s vattendirektiv ska medlemsstaterna skydda, förbättra och återställa alla
ytvattenförekomster. Det finns alltså en skyldighet att bidra till en förbättring av recipientens status (det
s.k. förbättringskravet).
Vid alla planer eller projekt ska det redovisas om möjligheten att uppnå MKN äventyras eller om det
finns risk för statusförsämring.
Planförslagets konsekvenser
I planförslaget beskrivs en ambition att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att deras
variationsrika livsmiljöer ska ha goda livsförhållanden. Dagvattenhantering och påverkan på ytvatten
lyfts fram som de stora utmaningarna kopplat till kommunens vatten.
Enligt planförslaget ska all planläggning och prövning ske så att det bidrar till att vattenkvaliteten
förbättras och att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. Påverkan på ytvatten är starkt beroende
av intilliggande markanvändning. I planförslaget ges flera förslag på hur dagvatten ska omhändertas.
Vid ny- och ombyggnation ska det exempelvis säkerställas att dagvatten omhändertas lokalt med
fördröjning och rening enligt intentioner i kommunens dagvattenplan. I planförslaget ställs även krav
på att dagvattenutredningar ska tas fram vid framtagandet av nya detaljplaner och att plats ska
avsättas för dagvattenhantering. Dessa riktlinjer bedöms vara positiva och bidra till en hållbar
hantering av dagvatten i den kommande planeringen.
Våtmarker är viktiga för vattenrening. För att minska belastningen av näringsämnen och föroreningar
till vattendrag, sjöar och kustvatten i kommunen ska åtgärder för att minska mängden spillvatten till
dag- och spillvattennätet genomföras. Planförslaget pekar på möjligheterna att anlägga våtmarker där
naturliga saknas eller genomsläppliga parkeringsytor istället för hårdgjorda. Detta bedöms
sammantaget resultera i att arbetet för att förbättra statusen för kommunens vattenförekomster stärks
vilket är positivt.
Utifrån den begränsade exploatering som planen medger, kombinerat med de åtgärder för rening och
fördröjning av dagvatten som beskrivs bedöms planförslaget sammantaget innebära positiva
konsekvenser för kommunens ytvatten och möjligheterna att nå MKN.
Kommunens grundvattenförekomster är till största del belägna utanför kommunens gränser, men
bedöms ändå kunna påverkas av den utveckling som planen medger. I nuläget saknas helt riktlinjer
eller åtgärdsförslag kopplat till grundvatten i planförslaget. Att inte hantera planens eventuella
påverkan på grundvatten medför en risk för att viktiga frågor som rör kommunens grundvatten missas
och att MKN inte nås. Planförslaget innebär därför en risk för små negativa konsekvenser för
grundvatten. Sammantaget bedöms dock planförslaget medföra små positiva konsekvenser för
kommunens vatten som helhet.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
•

Tydliggör vilka mål och riktlinjer kommunen har kopplat till grundvatten.

•

Peka ut möjliga ytor för anläggning av våtmarksetablering i markanvändningskartan.
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7.2 NATUR (MB)
I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till att bevara eller stärka
förutsättningar för biologisk mångfald och ekologiska samband. Skyddet och vårdandet av naturmiljöer
är en förutsättning för att kunna bevara den biologiska mångfalden och i förlängningen allt biologiskt
liv, likaså de funktioner och processer som är viktiga för att ekosystem och livsmiljöer ska bestå och
utvecklas. Robusta ekosystem är en förutsättning för de tjänster och produkter – ekosystemtjänster –
som naturen bidrar med.
Nuläge
Danderyd har en rik variation av olika naturmiljöer. Stora delar av kommunen utgörs av naturmark
såsom skog, sjö, våtmark, betesmark och jordbruksmark. Kommunens sammanhängande park- och
naturområden utgör tillsammans med trädgårdsstadens villatomter stommen i Danderyds grönstruktur.
Rösjökilen, ett sammanhängande natur- och kulturlandskap av regional betydelse som är utpekat i
RUFS 2050, sträcker sig från Sigtuna i norr till Danderyd i söder. Den sammanhängande skogen
utgörs mestadels av blandskog med rika inslag av ädellövsmiljöer. E18 löper som en barriär från norr
till söder genom Danderyd och skiljer bland annat kommunens största skogar, Rinkebyskogen och
Altorpsskogen från varandra. I RUFS pekas svaga samband ut mellan Rinkebyskogen-Rösjöskogen,
Rinkebyskogen-Altorpsskogen samt Rinkebyskogen och över Edsviken mot Silverdal.
Vissa områden och objekt med naturvärden och hög biologisk mångfald skyddas idag genom lag mot
exploatering men stora delar av kommunens värdefulla naturområden saknar juridiskt skydd. I
Danderyd finns idag tre naturreservat: Öarna i Värtan, Ekebysjön och Rinkebyskogen. Fyra ekar är
klassade som naturminnen.
I Danderyd finns ett flertal ekologiskt känsliga områden. Förutom naturreservaten är vattenområdena
Nora träsk, Ösbysjön och Edsviken och områdena Svalnäs och Djursholms golfbana, Altorpskogen
och Sätra ängar samt området kring Ösbysjön ekologiskt känsliga områden. De värden som finns
inom dessa områden är kopplade till vattenmiljön, äldre ekar, äldre barrblandskog med nyckelbiotoper
samt flerhundraårig tallskog.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Naturvärden
I plan- och bygglagen anges bland annat att man i planeringen ska ta hänsyn till naturvärden. I 3 och 4
kap. Miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden. I 7 och 8
kap. i samma lag finns bestämmelser om skydd av områden och djur- och växtarter.
Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som gäller för arter
som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. Dispens från förbuden i
förordningen söks hos länsstyrelsen.
Ekologiska samband
I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden.
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Särskilda skrivningar om just ekologiska spridningssamband
saknas.
I RUFS 2050 pekas tio gröna kilar ut som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i planeringen då de är av
särskild vikt för bland annat ekologi, men även andra värden kopplade till grönska som friluftsliv och
rekreation. I Länsstyrelsens handlingsplan för regional grön infrastruktur beskriv de behov som finns
av att uppnå nationella och internationella åtaganden som miljömål, mål för friluftspolitiken och för att
bibehålla ett hållbart samhälle.
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Planförslagets konsekvenser
Danderyd har en vision om att vara en modern trädgårdsstad och har som inriktning att nybyggande
ska koncentreras till kollektivtrafiknära lägen och anpassas till Danderyds gröna stadslandskap. Ett av
de övergripande målen i planen är att kommunen ska ha en grön och hälsosam livsmiljö för alla.
Kommunen ska erbjuda varierande naturupplevelser och livsmiljöer för djur och växter, såväl i naturen
som i den byggda miljön. Ekologiskt känsliga områden ska enligt planförslaget värnas och den
biologiska mångfalden stärkas. Planförslaget pekar ut kustlinjen, de större sammanhängande
skogsområdena, ek-, ädellöv- och barrskogsmiljöer men även naturen i villa- och trädgårdsstaden
med ett särskilt värde som ska värnas.
Planens inriktning för natur är att de gröna sambanden över E18 ska stärkas på tre platser: i höjd med
trafikplats Danderyds sjukhus, vid Danderyds kyrka och vid Rinkebyskogen. Det är positivt att dessa
stråk tydligt markeras på kartan som beskriver kommunens utvecklingsinriktning. Då de svaga stråken
är belägna i anslutning till de utredningsområden som presenteras i markanvändningskartan vore det
positivt om grönstrukturen beskrevs på ett tydligare sätt i beskrivningen av de utredningsområden där
påverkan på grönstruktur kan komma att ske. Även gröna stråk i nord-sydlig riktning bör synas i kartan
om sådana finns eller kan utvecklas.
Enligt planförslaget ska intrång i grönområden och natur för exploatering undvikas i möjligaste mån.
Samtidigt föreslår planen utredning av möjlig bebyggelse i grönområden vid bland annat
Svanholmsparkeringen (7), Kraftledningen 1 (12), Sätra äng (13) och vid Enebyvägen (14). De två
sista ligger i anslutning till naturreservatet Rinkebyskogen. Ny bebyggelse övervägs även vid
Danderyds gymnasium (3) vilket kan riskera att påverka både naturvärden och det regionala svaga
ekologiska sambandet mellan Rinkebyskogen och Altorpsskogen, något som kan påverka Rösjökilen
negativt. Vilken typ av utveckling som ska ske i dessa områden är endast kortfattat beskrivet vilket
lämnar en osäkerhet om natur/parkmarken inom området ska bevaras, utvecklas eller exploateras.
Stränder har ofta ett högt värde för biologisk mångfald. Danderyd har en lång kuststräcka och har
pekat ut sina stränder som särskilt värdefulla för både natur och människa. Inget av
utredningsområdena omfattas av strandskydd idag då det är upphävt i stora delar av kommunen. I
samband med att nya detaljplaner upprättas återinträder strandskyddet vilket innebär att frågan
behöver hanteras i den kommande planeringen. Detta kan bli aktuellt i utredningsområdena 1, 7 och
8.
Underlag som beskriver den sammanhängande gröna infrastrukturen och ekologiska samband på
kommunal nivå saknas. Om bedömningar på enskilda planer görs endast utifrån regionala underlag
finns en risk att en samordnad bild uteblir och att ekologiska samband som är viktiga ur ett kommunalt
perspektiv försvagas.
I planförslagets riktlinjer för natur blandas övergripande ambitioner om att stärka biologisk mångfald
och ekologiska samband med ambitioner för rekreation och dagvattenhantering. Detta belyser
grönskans mångfunktionalitet och visar på en ambition att integrera natur i den byggda miljön vilket är
positivt. Samtidigt finns den en risk för otydlighet när det blir svårt att utläsa vad som är viktiga
åtgärder för att värna den biologiska mångfalden. Konkreta principer/riktlinjer som kan leda till att
biologisk mångfald stärks saknas.
De övergripande målen samt de åtgärder som presenteras i planförslaget är ambitiösa och det
framgår att kommunen har en stark viljeriktning att stärka naturvärden och ekologiska samband. Det
är dock otydligt hur dessa åtgärder omsätts i inriktningarna för de olika utredningsområdena samt
riktlinjer för den fortsatta planeringen. Med utgångspunkt i att planförslaget medger att en mycket liten
del naturmark tas i anspråk, kombinerat med ambitionen att värna om naturvärden och ekologiska
samband bedöms inte planen påverka grönstrukturen eller den biologiska mångfalden i någon
betydande utsträckning. Sammantaget bedöms planförslaget medföra varken positiva eller negativa
konsekvenser för biologisk mångfald och grönstruktur.
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Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Konkretisera hur ambitionerna för att stärka/bevara biologisk mångfald och ekologiska
samband ska genomföras. Ambitionerna i utvecklingsinriktningarna och riktlinjerna är bra,
men riskerar att inte vara tillräckligt stöd för kommande planering. Överväg att anta
principer/riktlinjer som exempelvis skadelindringshierarkin, att inhemska arter ska premieras
etc.
• Tydliggör i respektive utredningsområde hur naturvärden och grönstruktur ska
värnas/utvecklas. De övergripande riktlinjerna är bra men blir generellt vaga.
• Överväg att renodla riktlinjerna för planering för att tydligare kunna urskilja vad som är
inriktningar för naturvärden/ekologi och vad som är riktlinjer för exempelvis rekreation och
dagvattenhantering. Det är dock bra att ha kvar skrivningar hur dessa värden samspelar, vilket
tydliggör hur biologisk mångfald kan stärkas samtidigt som värden för rekreation och
klimatanpassning också stärks.

7.3 BEBYGGELSE, KULTURMILJÖ OCH LANDSKAP (MB)
Kulturmiljö är miljöer som människan påverkat genom tiderna och som därför vittnar om historiska och
geografiska sammanhang. Det kan gälla allt från enskilda byggnader eller objekt till stora
landskapsavsnitt.
Tidsmässigt kan kulturmiljöer vara allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer.
Kulturmiljön är en viktig del av vårt kulturarv som vi medvetet eller omedvetet förmedlar i form av
traditioner, idéer och värden mellan generationer. Kulturarvet bidrar till en stimulerande livsmiljö och är
en viktig resurs för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring. För att kulturmiljövärden ska bestå
är det viktigt att kontinuiteten i miljön upprätthålls, till exempel genom att kulturmiljöers ursprung är
fortsatt tydliga och att kopplingar mellan olika tider bevaras.
Begreppet kulturhistoriskt värde definieras i Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk
värdering och urval (2015) som ”de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad
gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang
samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag.”
Nuläge och förutsättningar
Danderyds kommun är rik på historia och har mycket höga kulturmiljövärden. Många olika historiska
lager finns idag fortfarande synliga inom kommunen. Det finns stora sammanhängande områden av
villakvarter med höga kulturhistoriska värden, flera byggnadsminnen och två riksintresseområden för
kulturmiljövården. I Djursholm och Stocksund finns en stor andel större arkitektoniskt värdefulla
byggnader från det tidiga 1900-talet. Många byggnader har kvar mycket av det ursprungliga
utseendet. Den individualistiska villatraditionen under tidigt 1900-tal skapade en mycket heterogen
stadsbild. Enebyberg är ett villasamhälle av förortskaraktär, grundat på enskilt initiativ och som i
planläggning och bebyggelseutformning exempelvis representerar egnahemsbyggandet i början av
1900-talet. Västra Danderyd är också ett villasamhälle av förortskaraktär med flera bebyggelsekärnor
grundade på privata initiativ.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Miljöbalken 3 kap 6§ säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse
från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet
så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
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I Plan- och bygglagen beaktas särskilt värdefull kulturmiljö i den kommunala planeringen. I 2 kap 3§
anges att planering enligt PBL ska ske med hänsyn till bland annat kulturvärden. Om en väsentlig
egenskap går förlorad eller om områdets särart eller karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning.
För att undvika en förvanskning måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter
identifieras och pekas ut. Som ett allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en central och ibland
avgörande aspekt för lämpligheten i att bebygga ett markområde. Särskild hänsyn ska alltid tas till
kulturvärdena på platsen. Centralt i den kommunala planeringen är begreppet Särskilt värdefull, som
kan gälla enskilda byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser. Råd för definition av särskilt
värdefull/byggnad/bebyggelse finns angivet Boverkets föreskrifter och råd (BFS 2016:6).
Planförslagets konsekvenser
Planförslagets planeringsinriktning för hantering av kulturmiljöer visar på en hög ambitionsnivå för att
tillvarata och bevara kulturhistoriska värden. Den byggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och
trevnad. Historiska och kulturella värden som skapar identitet och karaktär ska även bevaras och
utvecklas. Detta ska enligt planen säkerställas med hjälp av kommunens Kulturmiljöhandbok.
Handboken är ursprungligen från år 1991 men reviderades år 2003. I planförslaget framgår att en ny
uppdaterad version är under framtagande.
Ingen omfattande bebyggelseutveckling föreslås i kommunen. Den utveckling som ska ske pekas
främst ut i lägen kring E18 och Roslagsbanan. Planförslagets riktlinjer vägleder fortsatt planering och
anger ut att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska bevaras. Ny bebyggelse ska vid förtätning ta
hänsyn till den befintliga byggda miljön och stor restriktivitet ska gälla vid förtätning och avstyckning
inom villaområden. Högre och tätare bebyggelse ska lokaliseras till befintliga centrumbildningar intill
kollektivtrafik. Dessa riktlinjer bedöms samlat ge kommunen goda förutsättningar att värna
kulturhistoriska värden.
Planförslaget pekar ut utredningsområden där en något mer omfattande utveckling av bostäder och
lokaler kan tillkomma. Bara ett större sammanhängande utredningsområde i redan tätbebyggd miljö –
Knutpunkt Danderyd och Mörby centrum – pekas ut. Utredningsområdet ligger inom och intill områden
med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För att säkerställa att kulturhistoriska värden tas tillvara
bedöms fördjupande utredning angående kulturmiljön behövas inför program- eller detaljplaneskede
som säkerställer att översiktsplanens riktlinjer för planering följs.
I området ”Gränsgärdet-Stockhagen m m” föreslås ett grönt promenadstråk med öppen
dagvattenhantering och mindre inslag av ny bostadsbebyggelse. Kompletterings- och
förtätningsbebyggelse ska enligt planförslaget ta hänsyn till den omgivande bebyggelsemiljöns
karaktär, skala, volymer och placering av byggnader. Detta bedöms vara en god utgångspunkt för att
kulturhistoriska värden ska bevaras.
Inom de två riksintresseområdena i kommunen, Djursholms och Stocksunds villastäder, har
kommunen genom Kulturmiljöhandboken pekat ut så kallade bevarandeområden. Dessa har särskilt
höga värden eller tydliga uttryck för respektive riksintresse. Vid förändringar inom riksintresseområden
listas fyra punkter för särskild planeringsinriktning, bland annat att det inom kulturmiljöhandbokens
utpekade bevarandeområden ställs särskilt höga krav på varsamhet och förvanskningsförbud vid
ändring.
I markanvändningskartan föreslås ett mindre utredningsområde inom Djursholms Villastad vid
Djursholms torg. Kommunen planerar för centrumutveckling och bostadsbyggande i kollektivtrafiknära
läge. I Stocksunds villastad föreslås inga förändringar i markanvändning inom området, men två
projekt intill dess gränser: i nordväst föreslås förtätningen kring Knutpunkt Danderyd och Mörby
centrum och i söder centrumutveckling kring Stocksunds torg. Planeringsinriktning angående
förtätning och ny bebyggelse intill riksintresseområden bedöms innebära att negativ påverkan på
utpekade värden bör kunna undvikas.
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Danderyds kommuns dominerande karaktär av villabebyggelse innebär en konstant hög risk för
förändring av enskilda byggnader med höga kulturhistoriska värden på grund av mängden enskilda
fastighetsägare i kombination med höga marknadsvärden på fastigheterna. Det är därför av stor vikt
att kommunen arbetar proaktivt med skydd för denna bebyggelse i detaljplan genom rivningsförbud
och skyddsbestämmelser. Det är positivt att planförslaget till exempel tar en restriktiv ställning mot
avstyckning av tomter.
Planförslaget bedöms ge tillräcklig vägledning för hur kommunen avser tillgodose redovisade
kulturhistoriska värden. Planen innebär även att en stor del av kommunens kulturhistoriska värden
bevaras. Det framgår tydligt att kulturhistoriska värden ska beaktas i planeringen vilket är positivt för
kulturmiljön. Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra måttliga positiva konsekvenser för
kulturmiljön och landskapet i Danderyd.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
•

Kulturmiljökartan kan med fördel även visa kommunalt utpekade kulturmiljöer för en enklare
översikt. Det bör då påpekas att ett nytt kulturmiljöprogram är under framtagande.

•

Tydliggör att planering av tillkommande bebyggelse inom eller angränsade områden som är
utpekade i Kulturmiljöhandboken ska föregås av en kulturmiljöutredning.

7.4 KLIMATPÅVERKAN (MB)
Utsläpp av växthusgaser till atmosfären ger upphov till negativ klimatpåverkan som påverkar hela vår
planet. I plan- och bygglagen står att kommunen ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter i sin
planering. All ny bebyggelse medför utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Hur omfattande
utvecklingen är och var i kommunen den sker är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen av
planens klimatpåverkan.
Nuläge och förutsättningar
Transporter står för cirka 80 % av växthusgasutsläppen i kommunen. I den data som finns för
kommunens utsläpp av växthusgaser särskiljs inte genomfartstrafiken längs exempelvis E18 vilken
står för en stor del av vägtrafikens utsläpp. Kommunens möjligheter att genom egna åtgärder påverka
utsläppen från genomfartstrafiken är mycket små.
Kollektivtrafikförbindelserna i kommunen är förhållandevis goda med tunnelbanan, Roslagsbanan och
busstrafik. Trots det är bil det vanligaste färdmedlet bland kommunens invånare – cirka hälften av alla
resor som sker i kommunen görs med bil. I kommunens resevaneundersökning framkom att
invånarnas bostadsläge till stor del sammanföll med val av färdmedel. Boende med närhet till
exempelvis tunnelbanan och eller Roslagsbanan valde i större utsträckning kollektiva färdmedel. För
att öka det kollektiva resandet arbetar kommunen med informationsspridning. Planförslaget lyfter fram
att busstrafikens turtäthet och bristande framkomlighet minskar dess attraktivitet.
Framkomligheten med cykel i Danderyd är enligt planförslaget relativt god5. Cykelvägnätet är väl
utbyggt längs de stora regionala och lokala vägnätet som väg 262, Edsviksvägen, Enebybergsvägen,
Danderydsvägen och Vendevägen med flera. Kommunen har även cykelparkeringar vid samtliga
stationer längs Roslagsbanan och tunnelbanan. Det finns dock en brist på cykelparkering vid många
målpunkter i kommunen.

5

Enligt Cykelfrämjandets årliga kommunvelometer hamnar Danderyd på plats 3 av 12 småkommuner och plats 25 av 40 totalt
år 2020. https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2020/05/danderyds-kommun-kommunrapport-kommunvelometern2020.pdf
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Danderyds kommun har ett relativt lågt utsläpp av koldioxidekvivalenter per invånare, 1,3 ton, i
jämförelse med Sverige där genomsnittet är 4,5 ton per invånare. Det låga utsläppen speglar att
kommunen saknar tyngre industri eller anläggningar för elproduktion. I utsläppssiffrorna per invånare i
Danderyd inkluderas inte konsumtion eller resor med flyg. De konsumtionsbaserade
växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen ligger på cirka 8 ton per person och år. De
konsumtionsbaserade utsläppen kan dock variera kraftigt – en högre andel ekonomiskt starka
invånare medför generellt sett större konsumtionsbaserade utsläpp.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Klimatlagen trädde i kraft i svensk lag 1 januari 2018. Den binder regeringen vid att föra en politik för
att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 ska vara noll. De svenska målen är satta
mot bakgrund av de mål som EU satt till 2030. Unionens samlade utsläpp ska minska med 40 procent
till detta år jämfört med 1990.
Sverige har satt etappmål för de delar av utsläppen som inte omfattas av utsläppshandeln. Utsläppen
från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört
med 2010.
I Danderyds miljö- och klimatprogram 2030 beskrivs kommunens mål för en minskad klimatpåverkan. I
programmet beskrivs att kommunen ska arbeta för att de som bor och verkar i Danderyd minskar sina
växthusgasutsläpp. Utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska med 63 procent till år 2030
jämfört med år 1990. Energianvändningen i kommunägda byggnader ska minska med 3 procent
årligen och utsläpp från inrikes transporter (flyg undantaget) ska minska med 70 procent senast år
2030 jämfört med 2010.
Målsättningar för Danderyds kommun som organisation är att vara fossilbränsle oberoende år 2025.
Energianvändningen i kommunägda byggnader ska vara fossilbränslefritt och tjänstebilar ska vara
fossilbränsleoberoende. Kommunanställda ska enligt miljöprogammet också uppmanas att välja
miljövänliga färdmedel.
Planförslagets konsekvenser
Ett av översiktsplanens fyra övergripande mål är hållbara resor och transporter. Åtgärder för att nå
målet är bland annat att minska transporternas negativa klimatpåverkan samt att vid nybyggnation
prioritera kollektivtrafiknära lägen med tillgång till goda gång- och cykelförhållanden. Av de 15
utredningsområden som presenteras i planen ligger två i nära anslutning till spårtrafik med hög
kapacitet och turtäthet: knutpunkt Danderyd och Mörby centrum.
Mot bakgrund av de ambitiösa mål som finns på nationell nivå (och som kommunerna behöver bidra
till) bedöms planförslagets riktlinjer som vaga. I kommunen är valfrihet viktig och i planförslaget
beskrivs bilens framkomlighet som en fortsatt prioriterad fråga i kommunen. Samtidigt presenteras
flera inriktningar för att uppmuntra eller på annat sätt påverka invånarna mot mindre klimatpåverkande
beslut i vardagen, framförallt kopplat till hållbara transporter. Det är positivt att kommunen vill verka för
att öka andel resor med hållbara transportmedel.
Den föreslagna utbyggnaden av bostäder och infrastruktur kommer medföra klimatpåverkan. I planen
beskrivs att Danderyds utveckling mot en hållbar samhällsstruktur och stadsmiljö innebär att
energianvändningen ska vara så klimatneutral som möjligt. Riktlinjen som tydliggör att miljömässigt
hållbara metoder och material användas samt att byggnader ska miljöklassas enligt vedertaget
miljöklassningssystem när kommunen bygger om eller nytt är positiv. Det är även positivt att
kommunen vill satsa på klimatsmart byggande men det saknas tydliga riktlinjer om hur stor andel av
nyproduktionen som ska byggas med exempelvis hållbara material. De kopplingar som görs till
kommunens miljö- och klimatprogram är positiva och bedöms skapa en tydlighet kring vilken roll
kommunen ger den fysiska planeringen i klimatarbetet.
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I planförslaget tar kommunen tydlig ställning för att hållbara transporter ska främjas och kommunen
ska arbeta för att dessa ska öka. Samtidigt ger planen begränsad vägledning för hur och var dessa
satsningar ska göras. Sammantaget bedöms planförslaget medföra små positiva och små negativa
konsekvenser för kommunens klimatpåverkan.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Beskriv kortfattat klimatmålsättningar från andra kommunala dokument, och tydliggör hur
planförslaget bidrar till eller samspelar med dessa (vad gäller t.ex. byggnation,
energiförbrukning, konsumtion, resor/transporter).
• Överväg konkreta ställningstagande kring hur klimatpåverkan i bygg och anläggning kan
minska genom att i markanvisning och -försäljning ställa krav på energieffektivitet samt ett
ökat inslag av återbruk och återvinning. Uppmärksamma hur detta kan bidra till innovation och
näringslivsutveckling.
• Tydliggör var i kommunen det finns utvecklingsbehov kopplat till gång- och cykelnätet, var
potentialen för överföring från bil är hög, och hur det ska prioriteras i den kommande
planeringen.
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8 SOCIALA KONSEKVENSER
8.1 HÄLSA OCH LIVSMILJÖ (MB)
Vid planläggning ska områden och bostäder planeras så att de bildar en god livsmiljö samt främjar en
god hälsa för människor som lever och verkar inom området. Två aspekter som påverkar hälsan är
buller och luftkvalitet. Buller definieras som oönskat ljud och bedömningen av vad som är buller är
således individuell. I Sverige utgör trafikbuller den vanligaste källan till bullerstörningar. Även
verksamheter eller andra aktiviteter kan ge upphov till störningar. Buller påverkar människans hälsa
och välbefinnande och kan orsaka sömnstörningar och öka risken för att drabbas av exempelvis hjärtoch kärlsjukdomar och diabetes. Luftföroreningar kan ge både korttids- och långtidseffekter. Med
korttidseffekter avses effekten av en kortvarig hög exponering vilket kan öka risken för hjärtkärlsjukdomar samt astma och andra lungsjukdomar. Med långtidseffekter avses effekten av att
dagligen utsättas för partiklar vilket kan bidra till uppkomst av sjukdomar som exempelvis cancer.
Det finns inga lägsta tröskelnivåer identifierade för hälsorisker från luftföroreningar, vilket innebär att
effekter kan uppstå redan vid låga föroreningshalter. Alla sänkningar av föroreningshalter är således
positiva ur hälsosynpunkt. Med luftföroreningar avses sådana ämnen och föroreningar som är skadliga
för människors hälsa, naturen eller kulturmiljön. I detta avsnitt behandlas i första hand kvävedioxid
(NOx) och partiklar (PM10) eftersom miljökvalitetsnormerna för dessa är svårast att klara.

8.1.1

Luftkvalitet

Nuläge och förutsättningar
I Danderyd kommun utgör vägtrafiken den största källan till luftföroreningar och då i synnerhet
vägtrafiken på E18 som till stor del består av genomfartstrafik. Uppkomsten av partikelförorening är
den mest betydelsefulla luftföroreningen i kommunen. Partikelföroreningen kommer främst från slitage
av dubbdäck, dammbildning och vedeldning. Danderyd är med i Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund (LVF).
I Danderyd är miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, svårast att uppnå. Övriga miljökvalitetsnormer
för luftkvaliteten uppnås inom Danderyds kommun i dagsläget. I beräkningar av PM10-halten från år
2015 framgår att normvärden för partiklar överskrids längs med hela E18. Normvärdet för kvävedioxid
är dock mellan 28 och 40 mikrogram per kubikmeter längs E18.
Värdet som beskrivs i preciseringen av miljökvalitetsmålet Frisk Luft för kvävedioxid överskrids dock
längs hela E18. Värdet som beskrivs i preciseringen för PM10 överskrids längs E18 samt längs en del
av Mörbyleden.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Miljökvalitetsnormer, MKN, för luft är antingen så kallade gränsvärdesnormer för föroreningsnivåer i
utomhusluft som inte får överskridas, eller så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. De
flesta miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet är gränsvärden som ska följas och som inte får
överskridas. Detta gäller till exempel partiklar och kväveoxider. I gatumiljö ska normen vara uppfylld
vid trottoarerna.
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Planförslagets konsekvenser
En övergripande inriktning i översiktsplanen är att luften i Danderyd ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. I planen pekas samtidigt flera områden i
anslutning till E18 ut som utredningsområden. Inom dessa områden planeras såväl kontor och badhus
som bostäder och annan service. Vid planläggning invid stora trafikleder är det viktigt att stor hänsyn
tas till att utvecklingen inte äventyrar hälsan hos de som kommer att bo eller vistas i området.
Luftförhållanden behöver vara styrande för var och hur ny bebyggelse föreslås, planeras och utformas.
I översiktsplanen presenteras den övergripande inställningen att planeringen ska bidra till att
trafikökning främst sker inom gång-, cykel och kollektivtrafik. Samtidigt lyfts biltrafiken som en fortsatt
viktig del av transportsystemet och såväl bil som busstrafiken ska prioriteras på kommunens
huvudleder och i det regionala vägnätet. En ökad regional vägtrafik till, från och igenom kommunen
förväntas också. En ökad trafik längs vägnätet inom och genom kommunen medför en negativ
påverkan på luftkvaliteten. En minskad andel förbränningsmotorer och en gradvis övergång till
elektrifierade fordon kommer på lång sikt att mildra de negativa effekterna, men partikelbelastningen
från däck och vägbaneslitage kvarstå och förväntas öka med ökad trafikvolym.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära måttliga negativa konsekvenser för människors hälsa
kopplat till aspekten luftkvalitet. De negativa konsekvenserna bedöms huvudsakligen orsakas av den
risk som en ökad täthet i bebyggelsen längs med E18 och Enebybergsvägen bedöms medföra för de
som bor och vistas i området. En tunnelförläggning av E18 skulle förbättra luftkvaliteten avsevärt
lokalt.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• I planförslaget framgår det att kommunen ska verka för att luftkvaliteten längs E18 förbättras.
Exempel på vilka åtgärder som kan vidtas skulle underlätta förståelsen.

8.1.2

Buller

Nuläge och förutsättningar
I Danderyd utgör de statliga vägarna E18 och väg 262 tillsammans med de större kommunala vägarna
Stockholmsvägen, Edsviksvägen, Vendevägen, Danderydsvägen och Enebybergsvägen de främsta
källorna till trafikbuller. Buller från den spårbundna trafiken påverkar även vissa områden i kommunen.
Roslagsbanan påverkar bostäder i direkt anslutning till spåret. Kommunens särskilt bullerutsatta
områden finns där flera bullerkällor ligger tätt, exempelvis i närheten av Stocksundsbron
där spårtrafik och E18 går parallellt. Verksamhetsbuller utgör generellt sett inget problem i kommunen.
Lokalt flygbuller orsakat av helikopterambulans till och från Danderyd sjukhus orsakar visst buller. I
framtiden förväntas denna flygtrafik att öka.
Det är väghållaren som ansvarar för att genomföra åtgärder för att reducera bullerstörningar.
Trafikverket, regionens trafikförvaltning och Danderyds kommun har utfört bullerskyddsåtgärder på
väg och järnväg i kommunen. Bullerskyddsåtgärder har i nuläget utförts längs Roslagsbanan, E18 och
de kommunala vägarna Edsviksvägen och Enebybergsvägen.
I Danderyd finns även områden som är relativt opåverkade av buller. Framförallt är Rinkebyskogen ett
exempel på ett stort sammanhängande tyst område. Sådana stora tysta områden ger möjlighet till
återhämtning och upplevelse av tystnad.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Enligt rådande förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör buller från spårtrafik
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden. För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter är riktvärdet för
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ekvivalentnivån vid fasad istället 65 dBA (regler om maxvärde saknas). Reglerna tillämpas vid ny
bebyggelse, nya detaljplaner och bygglov. För äldre och befintlig bebyggelse kan andra riktvärden
gälla utifrån de regler som gällde vid tidpunkten för byggande.
Vid åtgärder på järnvägar eller andra spåranläggningar avser riktvärdet för buller utomhus 55 dB(A)
ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget konstaterar att det i områden nära både spår och större vägar i kommunen kan vara
svårt att skapa goda ljudnivåer. Enligt planen är åtta av de 15 utpekade utvecklingsområdena i nuläget
utsatta för bullernivåer över 60 dBA. Utvecklingen av ny bebyggelse längs E18-stråket är speciellt
utmanande. En av riktlinjerna för planeringen säger att placering och utformning av tillkommande
bebyggelse nära bullerkällor ska verka för förbättrade ljudmiljöer i omgivningen. Flygbuller från
helikopterambulanser till och från Danderyds sjukhus kan begränsa möjligheterna att bygga bostäder i
närheten av sjukhuset.
Bostadsutvecklingen i kommunerna norr om Danderyd och Stockholmsregionens tillväxt i stort medför
en ökad genomfartstrafik längs i synnerhet E18. En tunnelförläggning av E18 skulle innebära en stor
bullerreducering i kommunen. Åtgärder för ökad framkomlighet (dvs. högre hastighet) på kommunala
och statliga vägar samt för den spårbundna kollektivtrafiken innebär bullerökningar som i sin tur kan
medföra kostnader för kommunen för bullerskydd för befintliga bostäder.
Byggande för god ljudmiljö ställer särskilda krav i programarbete och detaljplanering, både vad gäller
byggnaders placering, utformning och tekniska standard. I planförslaget framgår det att boendemiljöer,
förskolor och skolors inne- och utomhusmiljö samt park- och rekreationsområden ska prioriteras vid
bullerreducerande åtgärder. Det är positivt att planen lyfter park- och rekreationsområden för vilka
riktlinjer i nuläget saknas.
En elektrifiering av fordonsflottan minskar trafikbullret vid låga hastigheter och kan därigenom bidra till
en reducerad bullernivå på kommunens lokalgator. Bullerproblematiken kvarstår dock vid hastigheter
från cirka 50 kilometer i timmen och uppåt då bullret från däck och vägbana har stor betydelse.
Elektrifieringen kan minska buller från det lokala gatunätet, men har bara begränsad effekt på bullret
från huvudvägar och genomfartsleder.
En av de riktlinjer som ges i planförslaget är att kommunen bör ta fram en bullerstrategi med
handlingsplan med syftet att minska bullret. En kommunövergripande bullerstrategi har stor potential
att bli ett användbart redskap i den kommande planeringen och kan bidra till att de beslut om åtgärder
som fattas sammantaget ger högsta möjliga nytta.
Planförslagets inriktning med bebyggelseutveckling längs E18-stråket och i ett nytt kommuncentrum i
Rinkeby bedöms öka risken att människor utsätts för ljudnivåer över riktvärden om inga
anpassningar/åtgärder utförs. Fler människor kommer också att bo och vistas i bullriga miljöer vilket
riskerar att påverka deras hälsa negativt. Utomhusmiljöerna i de planerade områdena riskerar dock att
bli bullriga. Samtidigt kan förslaget genom åtgärder, utformning och lokalisering av den tillkommande
bebyggelsen bidra till att riktvärden sannolikt klaras inomhus och i vissa fall även mildrar bullernivåer i
redan utsatta lägen. Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa konsekvenser för
människors hälsa kopplat till aspekten buller.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
•

En god ljudmiljö bör eftersträvas i hela kommunen. Lägg vikt vid att reducera buller även för
människor som ska arbeta eller av annan anledning vistas i den nya bebyggelseområden som
planeras.

•

Tydliggör i planförslaget vilka tysta områden som finns i kommunen, och vad som krävs för att
de även fortsatt ska vara tysta och ge goda rekreationsmöjligheter.
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8.2 TRYGGHET OCH TRIVSEL
I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som skapar
tryggare samhällen och platser samt bevarar och utvecklar trivsamma miljöer. Aspekter som
inkluderas är tillgång till rekreation, trygga offentliga rum och trygga kopplingar och stråk.
Översiktsplanens egna mål Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser samt Grön och
hälsosam livsmiljö för alla fångas upp i detta kapitel.
Nuläge och förutsättningar
I Danderyd finns idag en god tillgång till sportanläggningar och rekreationsspår. I kommunens digitala
medborgardialog framkommer det att tryggheten uppfattas som god av de flesta. I dagsläget
prioriteras arbetet med säkra skolvägar och det finns en ambition att utveckla en cykelpendlingsväg
genom kommunen som gör det säkrare och attraktivare för fler att cykla till arbete, skola och andra
målpunkter. Parkområden finns i nuläget inom villabebyggelsen i varje kommundel. I kommunens
strategiområden lyfts trygghet, säkerhet och goda möjligheter för hälsa och välbefinnande som viktiga
aspekter för kommunens utveckling.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Som grund för bedömningen av Trygghet och trivsel inkluderas bland annat aspekter som hur planen
behandlar perspektivet trygghet genom till exempel om särskilt otrygga platser har identifierats och hur
de i så fall bemöts i planen gällande förslag på åtgärder. Även om viktiga stråk och kopplingar lyfts i
förhållande till trygghetsskapande insatser och målpunkter. Planförslagets potential att skapa en
trivsam utveckling analyseras bland annat genom tillgång till grönska och rekreation i förhållande till
utvecklingsområdena och den befintliga bebyggelsen. Det är också relevant om planeringen bidrar till
att uppfylla Boverkets riktlinjer gällande friarealer samt Boverkets rekommendationer i publikationerna
Planera för rörelse! och Plats för trygghet – Inspiration för stadsutveckling. Förslaget bedöms även
utifrån Folkhälsomål med fokus på mål 5 samt globala målen med fokus på mål 5, 10, 11 och 16.

Planförslagets konsekvenser
Planförslaget lyfter inga specifika otrygga platser i kommunen. Målet är att varje kommundel ska ha en
stor lekplats som är attraktiv för många, samt ett antal mindre lekplatser. Detta bidrar till god tillgång till
lekplatser för boende inom kommunens alla delar. Planen presenterar även ambitioner att utveckla
och bevara viktiga rekreationsstråk. Specifika stråk och platser som anses vara av extra vikt i
kommunen lyfts tillsammans med rekommendationer som att placering och utformning av ny
bebyggelse ska ske på ett sätt att det inte hindrar det rörliga friluftslivet utan istället bidrar till
utvecklade rekreationsstråk. Detta skapar goda förutsättningar för att utvecklingen i kommunen
bevarar och stärker möjlighet till trivsel och rekreation.
Danderyds kommun är rik på vatten och kustområden vilka är viktiga rekreationsområden.
Strandskyddet syftar till att hålla stränder fria från bebyggelse för att bland annat trygga allmänhetens
tillgång till platser för bad och friluftsliv. Inget av de utpekade utredningsområdena i kommunen är
placerade i områden som i nuläget omfattas av strandskydd. Vid ny detaljplaneläggning inom
Danderyd (1) och vid Tranholmen (7 och 8) kommer strandskyddet att återinträda vilket innebär att
dispens eventuellt måste hanteras. Även om utvecklingen i dessa områden inte kräver ny detaljplan
bör stor hänsyn tas till att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten för att säkra platsernas
rekreativa värden.
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Planen säkerställer mark för att fortsatt goda möjligheter för idrotts- och rekreationsaktiviteter skapas.
Specifika rekreativa funktioner i kommunen, så som badplatser och hur dessa kan utvecklas för att
skapa trygga och trivsamma plaster, lyfts vidare. Genom att komplettera badplatser med fler funktioner
för att stärka dessa som sociala mötesplatser för olika åldrar skapas goda förutsättningar för en trygg
och trivsam utveckling.
Stora delar av de områden i planförslaget föreslås utvecklas ligger inom bullerutsatta områden, vilket
bedöms medföra en påverkan för den upplevda trivseln och i viss mån också tryggheten. Det saknas
vägledning med konkreta förslag på hur tystare och mer trivsamma utemiljöer kan skapas (se vidare
avsnitt 8.1 ovan).
I planförslaget presenteras en rad riktlinjer för planeringen som bidrar till att säkerställa trygga och
säkra gång och cykelvägar i kommunen. Att planen inkluderar både övergripande rekommendationer
och belyser mer specifika platser/kopplingar där trygghetsskapande åtgärder är av extra vikt ger goda
förutsättningar och stöttar kommande planering att skapa trygga gång- och cykelvägar. Planförslaget
lyfter även avsaknaden av en gångplan som kan visa vilka åtgärder som behöver genomföras,
motsvarande cykelplanen. En gångplan skulle underlätta ett strategiskt arbete för att skapa en mer
gångvänlig utveckling.
I den digitala medborgarenkäten lyfts det att tryggheten uppfattas som god av de flesta i kommunen.
Hur detta skiljer sig åt mellan olika områden lyfts inte vilket medför att vägledning gällande hur
tryggheten kan förbättras eller upprätthållas i kommunens olika områden inte inkluderas i
planförslaget. Genom att inkludera detta perspektiv tydliggörs arbetet mot att uppnå översiktsplanens
mål gällande trygga utemiljöer.
Med riktlinjer som säkerställer bevarande av stora rekreationsområden, parker och idrottsanläggningar
samt riktlinjer som vägleder hur trygga vägar och kopplingar kan skapas bedöms planen bidra till att
stötta en trygg och trivsam utveckling. Sammantaget bedöms planen i viss uträckning bidra till ökad
upplevd trygghet och trivsel.
Rekommendationer
• Inkludera riktlinjer för gångavstånd och tillgång till olika typer av rekreation och grönområden i
planen (här kan förslagsvis Boverkets riktlinjer vara vägledande) för att tydliggöra hur planens
mål ska uppnås.
•

Tydliggör var och hur utvecklingen av nya trygga gång- och cykelvägar/kopplingar ska
utvecklas så att det stärker det övergripande nätet, utifrån identifierade behov.

•

Inkludera trygghetsperspektivet i det strategiska arbetet med översiktsplanen för att tydliggöra
hur målet gällande trygga utemiljöer ska uppnås.

•

Tydliggör hur hänsyn ska tas i områden med dispens från strandskydd för förändringar som
inte kräver ny detaljplan.
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8.3 HÅLLBART VARDAGSLIV OCH LEVANDE SAMHÄLLEN
I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som skapar goda
förutsättningar för ett fungerande vardagsliv och levande samhällen. Aspekter som inkluderas är bland
annat tillgång till viktiga målpunkter i vardagen, kommunal service och tillgång till kollektivtrafik.
Översiktsplanens egna mål som fångas upp inom kapitel är målen Bygga och bevara för idag och
imorgon, Grön och hälsosam livsmiljö för alla, Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser
samt Hållbara resor och transporter.
Nuläge och förutsättningar
Bebyggelsen Danderyds kommun utgörs dels av ett centralt stråk längs med tunnelbanan och E18
med huvudsakligen högre bebyggelse med flerbostadshus, arbetsplatser och service, dels av en
varierad småhusbebyggelse av trädgårdskaraktär med inslag av flerfamiljshus och lokala
servicecentra.
Danderyd har en hög andel äldre befolkning och en hög försörjningskvot i förhållande till andra
kommuner i länet. Planförslaget har ambitionen att Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv
service och en positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg ska
prioriteras. Idag finns det en överkapacitet av förskoleplatser, platser för elever upp till årskurs 6 och
snart även platser för årskurs 7–9 om inte nya bostäder byggs eller fler elever tillkommer från andra
kommuner.
Kollektivtrafiken används i relativt låg omfattning vid resor inom kommunen. Busstrafiken upplevs ha
låg turtäthet och restiderna upplevs som långa. Ett behov av synkronisering mellan lokala busslinjer
finns och andelen cykelresor inom kommunen bör öka.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Som grund för bedömningen av Hållbart vardagsliv och levande samhällen inkluderas bland annat
aspekter som målpunkter i vardagen som skolor, förskolor och grönområden i förhållande till hållbara
resealternativ och bostäder, både sett det till befintliga beståndet men även i förhållande till vad som
planeras och vilka utmaningar som översiktsplanen lyfter i nulägesbeskrivningen. Mer konkret
analyseras planförslaget utifrån om till exempel Boverkets rekommendationer för tillgänglighet till
bostadsnära natur efterföljs och inkluderas, Boverkets riktlinjer i Planera för rörelse! och Friyta för lek
och utevistelse för förskolor och skolor samt hur väl förslaget förväntas bidra till PBL 1 kap 1 § och 2
kap. 3 § p 2. Även Folkhälsomål med fokus på mål 5 samt globala målen med fokus på mål 2, 4, 5, 10
och 11 inkluderas i bedömningen.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget pekar på att kommunen har en relativt hög andel äldre befolkning, vilket resulterar i en
hög försörjningskvot. Samtidigt finns det en överkapacitet i skolor och förskolor, samtidigt som
mängden barn och unga är avtagande. Hur denna demografiska utmaning ska hanteras lyfts inte på
ett tydligt sätt. För att hantera utmaningen bör översiktsplanen tydliggöra hur frågan ska hanteras, till
exempel genom bostadsmarknadsanalyser och satsningar för att attrahera barnfamiljer eller utveckling
av bostäder för till exempel unga vuxna. Om frågan inte hanteras på strategisk nivå riskerar detta att
leda till nedstängning av skolor och förskolor med tomma lokaler och längre avstånd till
skolor/förskolor för kvarvarande barn i kommunen. Även möjligheterna att upprätthålla service som
fritidsaktiviteter och mötesplatser för unga kan minska med färre barn och unga i kommunen, med
minskad tillgänglighet på sådana aktiviteter som följd. Planförslaget har en riktlinje som lyfter att en
variation av bostadsutbudet i alla kommundelar ska prioriteras för att underlätta kvarboende i livets
olika skeden. För att tydliggöra riktlinjen bör planen även lyfta hur och var denna komplettering ska
ske med vilka typer av bostäder. Att sätta kvantitativa mål för bostadsbyggande kan bidra till att
säkerställa tillgång till olika typer av bostäder inom kommunen.
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Att placera huvuddelen av ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen som planförslaget lyfter bidrar till
goda förutsättningar för ett hållbart vardagsliv. Även satsningar på att stärka gång- och cykeltrafiken
som gör det säkrare och attraktivare för fler att cykla till arbete, skola och andra målpunkter skapar
möjligheter för ett hållbart vardagsliv. Genom att komplettera planförslaget med kartor och
beskrivningar kring hur och var detta ska göras ökar tydligheten för kommande planeringsskeden och
ökar möjligheterna för att ambitionen uppnås.
Planen bör klargöra vilka motiv som finns för föreslagen utveckling i områden som inte ligger i
kollektivtrafiknära läge.
Riktlinjen att ny bebyggelse främst ska lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse bidrar till att nya
områden knyts samman med befintliga områden och ger goda förutsättningar för bevarandet av
grönområden och möjligheter att stärka lokala centrum. En riktlinje som inkluderar servicetillgången i
kommunens lokala centrum och hur kommunen planerar att stärka och vidareutveckla dessa kan
tydliggöra hur översiktsplanens mål gällande lokala centrum kan uppnås.
Planförslagets ambition att planeringen ska bidra till att ökningen av transporter i kommunen främst
sker inom gång-, cykel- och kollektivtrafik genom insatser som att utveckla kollektivtrafiken med tätare
avgångar och med bra kopplingar till gång- och cykelvägnätet medför goda förutsättningar för ett
hållbart vardagsliv. Planförslaget kan tydligare beskriva specifika behov samt peka ut vilka insatser
som bedöms ge stor nytta.
Vidare prioriterar planförslaget till stor del bilens framkomlighet och lyfter vikten av den som en del av
transportsystemet, främst där kollektivtrafik och cykel inte är tillräckligt starka alternativ. En prioritering
av bilens framkomlighet kan komma att konkurrera med framkomligheten och möjligheten att prioritera
andra trafikslag som gynnar ett hållbart vardagsliv. Prioriteringen kan därför komma att motverka
målet Hållbara resor och transporter.
Sammantaget bedöms planförslaget i liten omfattning bidra till möjligheterna att tillgodose ett hållbart
vardagsliv och levande samhällen. Möjligheterna att, inom ramen för den fysiska planeringen, möta de
demografiska utmaningarna tas inte tillvara. Detta påverkar möjligheterna att bibehålla och utveckla
närservice på ett sätt som främjar ett hållbart vardagsliv och levande samhällen. Planförslaget har
ambitionen att bidra till en större blandning av bostäder inom kommunen, men konkreta förslag på hur
blandning ska uppnås saknas.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Komplettera planförslaget med uppgifter om vilka typer bostäder och upplåtelseformer som
finns idag inom kommundelarna och presentera hur många bostäder samt vilka boendetyper
som behövs inom kommunens olika delar för att tydliggöra hur planens mål ska uppnås.
•

Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för att tydliggöra hur utmaningar/behov gällande
bostadsförsörjning ska bemötas. Ett sådant program ska finnas enligt lag.

•

Komplettera markanvändningskartan med hur och var olika typer av bebyggelse ska stärka
platsen och komplettera befintlig användning

•

Lyft in den planerade utvecklingen av cykelvägar enligt cykelplanen som gäller till 2024 för att
tydliggöra hur och var utvecklingen av cykelvägar ska prioriteras. Koppla ÖP till en samlad
gång- och cykelplan för så att samordning och prioritering av åtgärder i tid och rum
underlättas.

•

Tydliggör hur utvecklingsområdena ska försörjas med hållbara transporter, för att tydliggöra
hur planens mål ska uppnås.
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8.4 INKLUDERING OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING
I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som tar hänsyn till
olika områdens värden och identitet men också om planen bidrar till att överbrygga barriärer, kopplar
samman olika områden och strävar efter en sammanhållen och inkluderande kommun. Aspekter som
inkluderas är bland annat barriärer, bebyggelsestruktur och lokalisering av mötesplatser.
Översiktsplanens egna mål Bygga och bevara för idag och imorgon, Trygga och inbjudande utemiljöer
och mötesplatser samt Grön och hälsosam livsmiljö för alla fångas upp i detta kapitel.
Nuläge och förutsättningar
Danderyds kommun består av fyra kommundelar: Enebyberg, Danderyd, Djursholm och Stocksund.
Bebyggelsen i kommunen utgörs dels av ett centralt stråk med huvudsakligen högre bebyggelse med
flerbostadshus, arbetsplatser och service, dels av en varierad småhusbebyggelse av
trädgårdskaraktär med inslag av flerfamiljshus och lokala servicecentra. Översiktsplanen lyfter en
önskan om att knyta samman kommunen med bättre förbindelser mellan kommundelarna. År 2019
bestod bostadsbeståndet av 49 procent småhus och 51 procent flerbostadshus. Av bostäderna i
flerbostadshus var ca 30% hyresrätter och 70% bostadsrätter.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Som grund för bedömningen av Inkludering och social sammanhållning ingår bland annat aspekter
som om olika områdens behov synliggörs, barriärer och kopplingar i förhållande till tillkommande
bebyggelse analyseras, och om hur områden knyts ihop eller inte. Skapas nya barriärer och
överbryggas befintliga? Hur ser tillgången till olika typer av bostäder ut i kommunen i stort och inom
olika områden – planeras det för en variation med hänsyn till den specifika platsens behov och
utmaningar? Vidare analyseras hur och om olika typer av områden och olika grupper i samhället
beskrivs utifrån dess förutsättningar och behov. Mer konkret bedöms planförslagets även utifrån hur
väl förslaget förväntas bidra till PBL 1 kap 1 § och 2 kap. 3 § p 2, Folkhälsomål med fokus på mål 5
samt globala målen med fokus på mål 10 och mål 11.
Planförslagets konsekvenser
Planförslagets ambition är bebyggelseutvecklingen som på sikt kopplar Mörby centrum och knutpunkt
Danderyd närmare varandra till ett gemensamt centrumområde för kommunen. Även en ambition om
att bättre tvärförbindelser för gång-, cykel och kollektivtrafik mellan Djursholm, Enebyberg, Danderyd
och Stocksund som ska bidra till att koppla samman kommundelarna presenteras. Genom att
komplettera med att redovisa hur och var detta ska genomföras kan ambitionen tydliggöras.
Planen lyfter att kommunen är idag påverkad av den barriär som E18 och spårområdena utgör. Det
finns en ambition att mildra eller överbrygga dessa barriäreffekter. Planförslaget pekar bland annat ut
en tunnelförläggning av E18 som en möjlig åtgärd på lång sikt. Genomförbarheten av denna åtgärd är
dock osäker. Det är därför av extra vikt att fokusera på hur kommundelarna kan knytas samman på
andra sätt genom strategisk lokaliseringen av gemensamma målpunkter och stärkta kopplingar.
Vidare lyfter planförslaget i nulägesbeskrivningen en ojämn tillgång till olika typer av boendeformer
och upplåtelseformer. Genom att analysera denna data med en geografisk koppling kan uppdelningen
mellan olika typer av bostäder och upplåtelseformer mellan kommunens olika bostadsområden
tydliggöras. Detta kan användas som underlag för att på ett tydligare och mer strategiskt vis
komplettera med olika typer av bostäder inom olika områden för att kunna uppnå planförslagets mål.
Genom att tydliggöra hur och var denna komplettering kan genomföras på ett kvalitativt sätt kan
kommande planering stöttas samtidigt som planens ambitioner och mål uppnås.
Planförslagets riktlinjer säger att tillkommande bebyggelse ska ha hög arkitektonisk kvalitet och
anpassats till omkringliggande bebyggelsemiljöer, visa hänsyn till den historia och kvalitet som finns
på platsen idag och tillföra området estetiska och arkitektoniska värden med en egen identitet. Att lyfta

40 | 10313636 •

434

karaktär, skala, volymer och placering av byggnader som viktiga aspekter att ta hänsyn till ger en god
grund för kommande planering att skapa en utveckling som kopplas samman med befintlig
bebyggelse.
Planförslaget lyfter en ambition om att det i varje kommundel ska finnas goda möjligheter för olika
slags idrotts- och motionsaktiviteter och finnas en större välutrustad lekplats. Lokaliseringen av
sådana målpunkter kan bidra till att knyta samman olika bostadsområden genom att skapa
gemensamma mötesplatser för boende inom olika kommundelar. Lokalisering av denna typ av platser
kan direkt bidra till planförslagets mål om att stärka kopplingar och knyta samman kommundelar.
Sammantaget bedöms planförslaget presentera ambitioner, mål och planeringsinriktningar som kan
bidra till en utveckling mot en mer sammanhållen utveckling. En tydlighet i hur behoven ser ut i och
mellan enskilda delområden och vilka insatser som rekommenderas skulle ge ökat stöd i den fortsatta
planeringen.
Rekommendationer
• Komplettera med ställningstaganden om vilken typ av bostäder och serviceutbud som saknas
inom kommunens olika bostadsområden. Väg in det trygghetsskapande och den högre andel
aktiverade platser som kan komma med en tätare bebyggelse med service och mötesplatser.
•

Tydliggör hur en utveckling av den fysiska strukturen kan bidra till att koppla samman
områden genom strategiskt placerade målpunkter, mötesplatser och utveckling av bostäder.

•

För att säkerställa bevarande av hela Danderyd kommuns identitet och karaktär kan
planförslaget kompletteras med goda exempel och inkludering av kommunens olika typer av
bebyggelseområden och dess värden. Texten har ett stort fokus på trädgårdsstaden.

•

Komplettera riktlinjen kring stärkta kopplingar mellan områden genom att tydliggöra att
kopplingarna även behövs på en mindre skala i geografin, och att utformning av exempelvis
bebyggelse, infrastruktur, mötesplatser och rekreationsstråk spelar stor roll för den upplevda
sammankopplingen.

8.5 RISK OCH KLIMATANPASSNING (MB)
Risk och säkerhet inom samhällsplanering är ett allmängiltigt begrepp som kan avse en lång rad
händelser med mycket varierande allvarlighetsgrad. Begreppet risk avser i detta sammanhang
kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Individrisken är
sannolikheten att omkomma för en person som kontinuerligt vistas på en specifik plats, exempelvis på
ett visst avstånd från en transportled. Framtidens klimat kommer att skilja sig från dagens. Bland annat
förutses ökade nederbördsmängder samt höjda medeltemperaturer. Värmeböljor och kraftig
nederbörd bedöms inträffa allt oftare. Såväl nuvarande som tillkommande bostäder och infrastruktur
behöver anpassas till klimatförändringens effekter.
Skred sker när en sammanhängande jordmassa kommer i rörelse. Skred förekommer i silt- och
lerjordar. Skred kan även inträffa i siltiga eller leriga moräner om moränen är vattenmättad. Vid ett ras
rör sig block, stenar, grus- och sandpartiklar fritt. Ras sker i bergväggar, grus- och sandbranter. Den
gemensamma nämnaren är att både skred och ras kan inträffa utan förvarning. Den naturliga
erosionsprocessen anpassar branter och slänter till ett jämviktsläge. Små förändringar av denna
jämvikt kan utlösa skred eller ras. Landhöjningen, klimatet och människans ingrepp i naturen förändrar
markens stabilitet. Under årens lopp kan därför säker mark bli osäker. Även denna typ av risker måste
hanteras i planeringen.
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Nuläge och förutsättningar
I Danderyd är E18 primär transportled för farligt gods och väg 262 samt del av Vendevägen sekundära
transportleder. Vid planläggning i närheten av farligt godsleder behöver stor hänsyn tas till frågor som
säkerhetsavstånd och evakueringsmöjligheter.
I kommunen finns ett flertal låglänta områden där det finns en stor risk för översvämning vid kraftig
nederbörd och höga vattennivåer. Vissa av de låglänta och strandnära områdena som exempelvis
båtuppställningsplatser och deponier är även identifierade som riskområden kopplat till
markföroreningar. Dessa kan innebära speciellt stor risk för spridning av föroreningar i ett
framtidsscenario med ökade vattenflöden.
En skyfallskartering som tagits fram visar att stora delar av kommunen skulle översvämmas vid ett
kraftigt skyfall som ett 100-årsregn. Vid kraftiga skyfall bildas stora mängder dagvatten som inte alltid
kan tas om hand i befintliga system för dagvattenhantering. Enligt länsstyrelsens översiktliga kartering
över temperaturen i kommunen under år 2018 framkommer att det finns områden som vid höga
temperaturer kan bli så kallade värmeöar. Kommunens vatten och naturområden bidrar dock till att
mildra och jämna ut effekterna vid extrema temperaturer.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Längs transportleder finns rekommenderade säkerhetsavstånd på mellan 25 och 40 meter beroende
på vilken typ av transporter som tillåts. Roslagsbanan har ett generellt skyddsavstånd på 25 meter
från spårmitt. Vid icke stadigvarande vistelse kan i vissa fall ett skyddsavstånd om 10-25 meter från
närmaste spår tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 5 § ska risker för människors hälsa och säkerhet beaktas i all
planering.
Planförslagets konsekvenser
I Danderyd ska den fysiska planeringen bidra till åtgärder för att förhindra, minimera och begränsa
risker kopplade till ett förändrat klimat. Planförslaget betonar att det kommunövergripande arbetet med
klimatanpassning behöver bedrias på såväl kort som lång sikt.
Majoriteten av alla utvecklingsområden som presenteras i planen är placerad längs någon av
kommunens transportleder för farligt gods. Enligt planen ska en riskanalys genomföras vid planering
och exploatering intill lederna för farligt gods. Det är positivt att planen ger en tydlig inriktning kopplat
till denna planläggning.
I Danderyd finns flera områden med markradon. Markradon är en hälsorisk som orsakar skada och
sjukdom på lungor och luftvägar. Enligt planförslaget ska det i områden med risk för förhöjda
markradonhalter genomföras utredningar inför detaljplaneläggning och utbyggnad av bostäder.
Gällande gränsvärden i vatten och luft får inte överskridas och i områden med förhöjda radonhalter
ska tillkommande bebyggelse byggas radonsäkert. Det är positivt att planförslaget tydligt anger att
gränsvärden inte får överskridas.
Inom Danderyds kommun finns flera platser där marken kan vara eller är dokumenterat förorenad.
Situationen redovisas på karta i planförslaget. Det framgår dock inte vilken hänsyn som tagits till
risken för markföroreningar i identifieringen av utredningsområden – sådan utredningar ska göras i
senare skeden. Kommunens intention att utreda och vid behov åtgärda förorenade områden bedöms
vara positiv. Planförslaget lyfter att kommunen har en handlingsplan för förorenade områden som ska
bidra till att kommunen genomför undersökningar och vid behov åtgärder för prioriterade områden.
Planeras utveckling inom områden som i nuläget utgörs av naturmark påverkar det områdets
värmereglerande funktion. En ökad andel hårdgjord yta försämrar även markens infiltrationskapacitet
och kan öka risken för översvämning vid kraftiga skyfall. I planförslaget finns en riktlinje att hänsyn ska
tas till att minimera hälsorisker kopplade till värmeböljor vid nybyggnation av känsliga verksamheter.
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Enligt planen ska även bebyggelse och infrastruktur undvikas i låglänta områden. Samtidigt är 11 av
planens 15 utredningsområden lokaliserade inom områden med översvämningsrisk. Planering av ny
bebyggelse och infrastruktur bör undvikas i låglänta områden och i områden som ligger inom framtida
riskzoner för översvämning.
I översiktsplanen presenteras resultat från en översiktlig analys som beskriver utredningsområden
med potentiella klimatrelaterade risker som ras, skred och översvämning vid skyfall. Den visar att
majoriteten av de utpekade områdena helt eller delvis har mer än två risker. Det är positivt att den
övergripande riskkartläggningen genomförts men det framgår inte av planen hur resultaten
omhändertagits och hur riskerna ska mildras eller om kartläggningen på något vis påverkat valet av
lokaliseringar.
I utvecklingsområdena intill E18-stråket förekommer risk för samtliga utredda riskfaktorer. Lämplig
lokalisering är en av de grundläggande principerna som kommunen bör ta hänsyn till vid fysisk
planering. De risker som presenteras i nulägesbeskrivningen utgör planeringsförutsättningar. Den
markanvändning som planen medger bedöms medföra svårigheter kopplade till kommande planarbete
och innebär en risk för negativ påverkan.
Utifrån kraven i 2 kap 5 § PBL ska kommunen göra en lämplighetsprövning av föreslagen
markanvändning. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån beskaffenhet,
läge, och behov och frågor kopplat till hälsa, säkerhet och risk ska vara centrala vid en sådan
prövning.
Majoriteten av de utpekade utredningsområdena ligger inom ett riskområde för någon av de ovan
listade riskerna. Det går i nuläget inte att bedöma hur allvarliga riskerna sammantaget är eller vilka
eventuella kumulativa effekter som planförslaget kan tänkas medföra. Det är därför angeläget med en
tydliga och transparenta motiv till varför utredningsområden lokaliserats till platser där det finns
identifierade risker.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Tydliggör vilken betydelse riskfaktorerna haft i val av lokalisering av utredningsområden. Vilka
ställningstaganden för att minimera risk för påverkan på människa och miljö har gjorts?
• Överväg att i planförslaget peka ut vilka utredningar som är kritiska för att avgöra om fortsatt
planläggning i de utpekade utvecklingsområdena är lämplig.
• Planförslaget bör sätta en tidsram för genomförande av de åtgärder och utredningar som
motiveras av ett förändrat klimat. Åtgärder som hanterar redan existerande risker bör
prioriteras
• Tydliggör att utredningar kopplat till markradon alltid ska göras för detaljplaner som avser
bostäder eller skola och förskola. I nuläget står det att en sådan utredning bör tas fram.
• För att ge ökad och tydligare styrning för efterföljande planering bör planförslaget peka ut på
vilket sätt man tänker sig öka andelen grönytor och undvika lokala värmeöar i delar av
kommunen där andelen hårdgjorda ytor är stor.
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9 EKONOMISKA KONSEKVENSER
9.1 HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I
ÖVRIGT (MB)
Vad som är god hushållning med mark och vatten baseras bland annat på miljöbalkens
hushållningsbestämmelser. Där anges att företräde ska ges åt sådan markanvändning som medför en
hushållning som är god ur allmän synpunkt. Bestämmelserna omfattar bland annat markområden som
har värde eller betydelse för jord- och skogsbruk samt utvinning av värdefulla ämnen och material.
Hushållning med mark- och vatten samt den fysiska miljön i övrigt beskrivs är ett av de perspektiv som
ska uppmärksammas enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar. Naturresurser är de
råvaror som vi människor kan nyttja från naturen. Dessa resurser kan vara ändliga eller förnyelsebara.
Det är dock alltid viktigt att de nyttjas på ett effektivt och miljöanpassat sätt så att de kan nyttjas även
av framtida generationer.
Nuläge och förutsättningar
Både jord och skogsbruk förekommer i mycket begränsad utsträckning i Danderyd. I nuläget finns
endast en jordbruksverksamhet och inget aktivt skogsbruk. Odlingsbar mark är en begränsad resurs
som kan ge livsmedel, energi eller foder. Om jordbruksmarken förvaltas väl kan den generera resurser
i tusentals år framöver. I Sverige minskar arealen jordbruksmark succesivt varje år6.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten ska tillämpas i planeringen. Enligt 2
kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
I 3 kap. 4 § miljöbalken sägs att Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det är således jord- och skogsbruksnäringen
som är av nationellt intresse, inte enbart marken. Skogsmark ska så långt som möjligt skyddas från
åtgärder som försvårar rationellt skogsbruk.
Planförslagets konsekvenser
I Danderyd finns ytor med jordbruksmark men dessa bedöms inte påverkas av planförslaget. Samtidigt
finns det inget ställningstagande i planen som beskriver kommunens vilja kopplat till brukandet av
jordbruksmarken, det finns exempelvis ingen riktlinje som säger att förutsättningarna för rationell drift
ska värnas eller utvecklas. Ny bebyggelse placeras i första hand i redan ianspråktagna områden intill
E18 eller i anslutning till annan bebyggelse. Genom att bygga tätt i kollektivtrafiknära redan
ianspråktagna områden bidrar planen till att hushålla med marken i den fysiska planeringen.
Planförslaget bedöms således varken bidra eller motverka en god hushållning med mark, vatten och
den fysiska miljön.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
•

6

Inga

Jordbruksmarkens värden. Jordbruksverket, 2020.
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9.2 KOMMUNAL EKONOMI
Nuläge och förutsättningar
Planförslaget konstaterar att kommunen de senaste åren befunnit sig i en lokal ekonomisk kris. Fokus
ligger sedan 2019 på att skapa en ”robust ekonomi i en osäker tid”. Kommunen fokuserar på
välfärdens kärna där stora delar av kommunens budget väntas gå till verksamheter för unga och äldre,
det vill säga utbildning och äldreomsorg.
Tillväxttakten på skatteintäkterna har dämpats under en längre tid och det finns risk att
skatteintäkterna minskar ytterligare med anledning av Covid-19 samt en försämrad konjunktur i
Sverige. Detta är risker som kommunen påpekar att man behöver ta i beräknande och bygga buffert
för. Hur den kommande försörjningskvoten kommer att se ut i kommunen framöver beror på hur
kommunens demografi utvecklas. Försörjningskvoten påverkar exempelvis kommunens möjlighet till
investeringar inom verksamheterna.
Danderyds kommuns ekonomi är starkt kopplad till ekonomin i resten av landet och det kommunala
utjämningssystemet. Kommunen är en stor nettobidragsgivare. Beräkningsmodellen för hur det
kommunala utjämningssystemet faller ut varje år påverkas av en mängd parametrar där utvecklingen
av landets och kommunernas ekonomi är en sådan.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Kommunens budget för 2021 säger att ett resultatmål på 2 procent av skatteintäkterna (netto) ska
eftersträvas. Kommunen ska ha en högre självfinansieringsgrad av investeringar så att kommunen
inte ska behöva ta ytterligare lån under 2021.
Kommunallagen 11 kap. 1 § säger att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget innehåller förhållandevis få konkreta förslag som är direkt kostnadsdrivande för
kommunen. Utvecklingen av nya områden ska ske först efter ett kommande utredningsarbete (där
kostnader bedöms i senare skeden). Ett flertal idéer för den kommunala transportinfrastrukturen lyfts
fram (i första hand förbättrade passager över E18) men även dessa ska utredas ytterligare innan
lokalisering och utformning fastställs. Kostnader för sådan infrastruktur kan vara höga. Detsamma
gäller förstås en ev. tunnelförläggning av E18, som Trafikverket skulle ansvara för men som
kommunen kommer att behöva medfinansiera.
Ingen större utveckling av nya bostadsområden pekas ut. Sådan utveckling kan annars vara förenad
med stora kommunala kostnader för iordningställande av allmän platsmark, förbättring av gator och
vägar samt komplettering av teknisk försörjning (utveckling av VA-nätet finansieras dock via VAkollektivets avgifter och påverkar inte den kommunala ekonomin).
Sammantaget bedöms planförslaget i sig varken ge positiva eller negativa konsekvenser för den
kommunala ekonomin. Den demografiska utvecklingen kan på sikt påverka kommunens ekonomi
avsevärt. Fortsatt utredningsarbete kan inriktas på att klargöra i vilken utsträckning planering för nya
bostäder kan bidra till en mer gynnsam försörjningskvot framöver.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
•

Överväg att komplettera planförslaget med en utbyggnadsstrategi. Där skulle kostnader för
olika typer av utbyggnad kunna vägas mot befolkningsutvecklings effekter i termer av ändrade
behov och kommunalekonomiska förutsättningar. Den ekonomiska effekten av att göra
insatser i olika ordning skulle också kunna belysas.
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9.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET
Nuläge och förutsättningar
Kartläggningar som gjorts visar att företagen i kommunen är nöjda med företagsklimatet. I Svenskt
Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Sverige placerar sig Danderyds kommun på
andra plats av Sveriges 290 kommuner. År 2019 låg kommunen på 14:e plats.
Företagen svarar i enkäten att man de senaste åren sett förbättringar i kommunens service och
bemötande till företagen. År 2021 fortsätter arbetet med att utveckla den interna samordningen av
näringslivsfrågorna. Dessutom finns ett fokus på att förbättra information om kommunens
upphandlingar, stärka samverkan mellan skola och näringsliv och göra insatser för tryggare och
säkrare företag.
Kommunens näringslivspolicy för åren 2021-2026 konstaterar att kommunens företag präglas av
många småföretagare som har ett behov av både mötesplatser och arbetsplatser. Kommunens
geografiska läge möjliggör för nya mötesplatser för coworking-ytor, nätverk och ömsesidigt utbyte för
företag i hela Stockholm Nordost. Policyn noterar att sådana möten i Mörby Centrum ger möjligheter
för den lokala handeln och besöksnäringen.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Regeringens mål för näringspolitiken är att ”stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag”. I den näringslivspolicy som kommunens antog i
december 2020 är det övergripande målet med kommunens näringslivsarbete att genom strategiska
insatser och ökad samverkan förbättra det lokala företagsklimatet i Danderyds kommun.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget har relativt lite innehåll som direkt påverkar näringslivets förutsättningar i kommunen. Ny
bebyggelse för kontor, handel och verksamheter föreslås i första hand i anslutning till E18; vid
knutpunkt Danderyd och vid Mörby centrum. Inget av de övergripande målen är inriktat på
näringslivets behov, men inriktningen på tillgänglighet, attraktiva stadsmiljöer och goda
kommunikationer gynnar nuvarande verksamheter i kommunen och kan bidra till att attrahera nya.
Utbyggnad av fiber och bredband ska finnas med i planeringen för ny bebyggelse, vilket även det
skapar nödvändiga förutsättningar för tillväxt. Läget i regionen och tillgången på kvalificerad
arbetskraft borde ge goda förutsättningar för näringslivet också framöver.
Planen skulle tydligare kunna lyfta fram de speciella lägesegenskaper som framför allt knutpunkt
Danderyd och Danderyds sjukhus har, och sätta områdets möjliga utveckling i ett regionalt perspektiv.
Platsen har en tillgänglighet som bara en handfull andra utanför regionkärnan. RUFS 2050 pekar ut
området som ett strategiskt stadsutvecklingsläge. Den mycket höga tillgängligheten (bil, buss,
tunnelbana, Roslagsbana) och förekomsten av en stor vårdverksamhet med forskningsanknytning
skulle tillsammans med anpassad bebyggelseutveckling kunna bidra till näringslivsutveckling med ett
högt kunskapsinnehåll.
Sammantaget bedöms planförslaget varken ge positiva eller negativa konsekvenser för näringslivets
förutsättningar.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
•

Peka på den speciella potential som finns i och omkring knutpunkt Danderyd och Danderyds
sjukhus, och anpassa planeringen där till dess status som strategiskt stadsutvecklingsläge i
RUFS.
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10 ALTERNATIV
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika utveckling om
planen inte genomförs. Att planen inte genomförs benämns ofta som det s.k. nollalternativet. För
översiktsplaner görs bedömningen vanligtvis mot ett framskrivet nuläge, dvs. en utveckling i linje med
den nu gällande översiktsplanen, med hänsyn tagen till de beslut som fattats sedan den antogs.
Bedömningen nedan för det horisontår som valts i miljöbedömningen, år 2040.

10.1 MILJÖNS SANNOLIKA UTVECKLING OM PLANEN INTE ANTAS
Om den nya översiktsplanen inte antas, fortsätter den nuvarande översiktsplanen från 2006 att gälla.
Samhällsutvecklingen i kommunen kommer då att ske enligt den planeringsstrategi som vid tidpunkten
gäller, samt enligt den övriga områdesutveckling som beslutats efter planens antagande.
Översiktsplan från 2006
ÖP2006 har som vision att kommunen ska utvecklas så att de olika kommundelarna sammanbinds.
Genom att utveckla en attraktiv bebyggelse längs E18 kan barriäreffekterna och därmed störningarna
från E18 minska. Danderyds identitet som bygger på trädgårdsstadens värden med en bebyggelse
integrerad i naturmiljön ska bevaras. Större utvecklingsområden som pekas ut för fördjupade studier
är Knutpunkt Danderyd, området vid Mörby centrum, området öster om det dåvarande tekniska
nämndhuset vid E18, Kraftledningsstråket mot Värtan, samt östra delen av Rinkebyskogen (vid E18
och väg 262). Planen förordar en förlängning av pendeltågsnätet mot nordost (den s.k. Roslagspilen),
delvis för att avlasta vägnätet när befolkningen ökar i nordostkommunerna.
I första hand ska områden som redan är påverkade ianspråktas för ny bebyggelse. De större
sammanhängande naturområdena i Danderyd bevaras.
Samhällsutveckling i övrigt
Givna förutsättningar för såväl nollalternativet som för en utveckling enligt den nya översiktsplanen är
bland annat att den pågående klimatförändringen kan antas ge större effekter de kommande
decennierna. Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns utveckling gäller också oberoende av
planens tillkomst, t.ex. klimatpolitikens åtgärder för ökad elektrifiering, minskad användning av fossila
bränslen i transporter och för uppvärmning osv. Ytterligare sådana program eller andra ingripande
samhällsbeslut kan tillkomma fram till år 2050.
Vägtrafiken förväntas öka i kommunen, i första hand till följd av tillväxten i omkringliggande kommuner,
och en ekonomisk tillväxt som skapar högre köpkraft och ett högre bilinnehav. Den planering av
trafikinfrastruktur som görs av Trafikverket och Region Stockholm förväntas bli genomförd.
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad fortsätter, och banan förlängs till city.
Exploaterings- och bebyggelsetrycket inom kommunen kommer sannolikt vara av samma
storleksordning vare sig den nya översiktsplanen antas eller inte.
Var ny bebyggelse tillkommer om en ny översiktsplan inte antas är förstås svårt att spekulera om. En
fortsatt utveckling i de goda lägena längs E18 kan dock förväntas. Planeringen får antas ta längre tid
om en aktuell översiktsplans övergripande beslut och ställningstagandena saknas och frågor kommer
behöva processas i senare skeden. Detaljplanering och exploatering fortsätter att ske genom långa
processtider med huvudsakligen mindre områden och omfattning oberoende av varandra och
översiktligt sammanhang. Generellt är risken stor att planer överklagas och detaljplaner pausas.
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Miljöns sannolika utveckling utan en ny översiktsplan
Utan en ny översiktsplan saknas beslut och underlag för bebyggelseutveckling i de i planförslaget
utpekade utredningsområdena.
Då kommunens nu gällande översiktsplan är från 2006 innebär det att den utgår från tidigare
lagstiftning. Lagstiftningen har skärpts i många avseenden när det kommer till exempelvis
klimatperspektivet genom större tyngd för hur kommuner ska arbeta med ras, risk och skredfrågor i
planeringen både för den kommande och befintliga bebyggelsen.
Vattenfrågorna har utvecklats sedan tidigare förslag och förväntas utvecklas ytterligare då kommunen
avser att ta fram en vattenplan och en dagvattenplan.
Vidare finns det ett nytt miljö- och klimatprogram i kommunen som tydligt förhåller sig till de globala
och nationella målen när det kommer till miljö- och klimatperspektivet. Även för den kommande
översiktsplanen finns en tydlig koppling till dessa mål.
Överlag tappar en gammal översiktsplan styrning och mycket av det kommunala arbetet riskerar att
utgå från andra styrdokument och beslut som fattats därefter. Planeringen blir ryckig då den utgår från
underlag som tagits fram under en lång tid och kanske oberoende av varandra. Detta riskerar att den
röda tråden i samhällsprocessen försvagas genom en gammal översiktsplan.
Det samlade helhetsgreppet för hantering av befintliga natur- och kulturvärden inom kommunen
kommer utan en ny översiktsplan att försvagas över tid, i takt med att den översiktsplan som antogs
2006 uppfattas sakna aktuella eller relevanta ställningstaganden.
Översiktsplan 2006 pekar ut bullersituationen längs E18 i kommunen som ett problem för hälsa och
välbefinnande, ett problem som kvarstår om en ny plan inte antas.
Riktlinjerna i ÖP 2006 anger att ny bebyggelse generellt sett ska tillkomma i anslutning till befintlig
bebyggelse. Påverkan på naturmiljöer och vatten bedöms därför för nollalternativet bli begränsade.
Bedömningen förutsätter att nollalternativets koncentration av ny bebyggelse till redan bebyggd mark
fortsätter och att idag orörd naturmark värnas.
Många av de kulturhistoriska värdena i kommunen finns insprängda i, eller utgör en del av den
befintliga bebyggelsemiljön. ÖP2006 har tydliga riktlinjer för kulturmiljö, och tillämpas dessa bedöms
de negativa konsekvenserna bli små.
Möjligheterna att i kommunen minska klimatpåverkan bedöms vara i stort sett samma i nollalternativet
som med ett genomfört planförslag. ÖP2006 saknar helt skrivningar om klimatpåverkan. Sedan planen
antogs har teknikskiftet inriktat mot elektrifiering tagit fart. Tillsammans med skärpta utsläppskrav på
europeisk nivå bidrar detta till att nya bilar under de kommande åren får betydligt lägre direkt
klimatpåverkan. Den ökande volymen bilresor totalt motverkar dock denna effekt.
Att bedöma hur riskförhållandena utvecklas i nollalternativet är svårt. Klimatförändringen kommer att
öka förekomsten av extrema väderhändelser samt generellt öka temperaturen, minska mängden snö
och öka nederbörden. Risker för översvämning kommer att öka, i Danderyds fall i första hand från
skyfall. Den gällande översiktsplanen saknar riktlinjer för klimatanpassning och gör kommunen sämre
rustad för klimatförändringen än det nya planförslaget.
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10.2 AVFÄRDADE ALTERNATIV
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt regelverket resonera kring alternativa utformningar samt
avfärdade alternativ.
Planarbetet har i alla steg bedrivits med en slutlig struktur som målsättning. Inga alternativa strukturer
har diskuterats eller ställts mot varandra. Planförslaget överensstämmer i många delar med de
inriktningar som lades fast i den gällande översiktsplanen från 2006.
Den viktigaste förändringen jämfört med den gällande planen är att översiktsplanen pekar ut
utredningsområden tillskillnad från översiktsplanen från 2006 som pekade ut utvecklingsområden.
Utredningsområdena kommer preciseras i ett senare skede i planeringsprocessen, vad gäller
omfattning, utformning, utveckling och bevarande för de olika områdena.
Planförslaget utgår till stora delar från översiktsplan 2006. Tidigare utpekade utvecklingsområden finns
med som utredningsområden i översiktsplanen och de områden som inte längre finns med från
översiktsplan 2006 har realiserats. Planen innehåller således inga avfärdade alternativ.
Av det tidigare fyra olika principiella lösningarna för E18/Centrala Danderyd återstår efter ett fördjupat
utredningsarbete två alternativ (där en fullständig tunnelförläggning är ett).
Planförslaget förordar inte längre ”Roslagspilen” – en förlängning av pendeltågstrafiken mot nordost.
Nu önskar kommunen istället bättre kopplingar genom exempelvis annan spårbunden infrastruktur,
men inte pendeltåg.
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11 SAMLAD BILD
Nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser i två perspektiv. Först summeras
kortfattat konsekvenserna från kap. 7-9 i en tabell med en kort sammanfattning. Därefter görs en
översiktlig bedömning av på vilket sätt planförslagets genomförande bidrar till, eller motverkar, att de
nationella miljökvalitetsmålen nås. Den bedömningen är översiktlig, men kan ändå tjäna som ett stöd i
en diskussion om planförslagets egenskaper och vilka delar som behöver vidareutvecklas i de följande
faserna i översiktsplaneprocessen.
I avsnitt 11.3 summeras förslag på kompletteringar eller fördjupningar som kan övervägas i
kommande planering.

11.1 KONSEKVENSERNA SAMMANFATTADE
I tabellen nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser (teckenförklaring på
nästa sida).
Tabell 2. Miljökonsekvenserna sammanfattade.
Avsnitt

Hållbarhetsaspekt

Samlad
bedömning

Kommentar

Miljökonsekvenser
7.1

Vatten

Planförslaget speglar och anpassas till ett systematiskt och väl
förankrat arbete med vattenfrågor. Det saknas dock riktlinjer kopplat till
grundvatten. Den begränsade exploatering som planförslaget medger,
kombinerat med de åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten
som beskrivs, bedöms sammantaget innebära positiva konsekvenser
för kommunens vatten.

7.2

Natur

Planförslaget medger att relativt lite naturmark tas i anspråk. Det finns
en tydlig ambition att värna naturvärden och ekologiska samband. Hur
hänsyn ska tas vid utvecklingen av enskilda geografiska områden
framgår dock inte. Det medför att möjligheten att styra mot en positiv
utveckling för biologisk mångfald inte nyttjas fullt ut, trots att planen har
höga ambitioner.

7.3

Bebyggelse, kulturmiljö
och landskap

Planförslaget tar stor hänsyn till kommunens kulturhistoriska landskap
och värden. Sammantaget bedöms översiktsplanen ge vägledning för
hur kommunen avser tillgodose redovisade kulturhistoriska värden.
Det framgår tydligt i planen att kulturhistoriska värden ska beaktas i
planeringen.

7.4

Klimatpåverkan

Planförslaget motverkar i sig inte omställningen till ett mindre
klimatpåverkande samhälle. Det är positivt att den föreslagna
utvecklingen primärt ska ske i kollektivtrafiknära områden. I planen
saknas konkreta uppföljningsbara mål för kommunens klimatpåverkan,
men hänvisning finns till andra styrdokument. Sammantaget bedöms
planen medföra både små positiva och små negativa konsekvenser för
kommunens klimatpåverkan.
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Sociala konsekvenser
8.1

Hälsa och livsmiljö

Planförslaget medger huvudsakligen utveckling i anslutning till stora
trafikleder som E18 och väg 262. Det medför stora utmaningar kopplat
till människors hälsa. Förtätning och ökad framkomlighet för
vägtrafiken bidrar även till risk för försämrad luftkvalitet och
bullersituation i enskilda områden. Trots tydliga beskrivningar om hur
tillkommande bebyggelse kan verka för att mildra bullernivåerna i
redan utsatta bostadsområden bedöms planen medföra måttliga
negativa konsekvenser för människors hälsa.

8.2

Trygghet och trivsel

Med riktlinjer som säkerställer bevarande av stora
rekreationsområden, parker och idrottsanläggningar samt riktlinjer som
vägleder hur trygga vägar och kopplingar kan skapas bedöms planen
bidra till att stötta en trygg och trivsam utveckling. Sammantaget
bedöms planen medföra små positiva konsekvenser.

8.3

Hållbart vardagsliv och
levande samhällen

Kommun har utmaningar kopplat till demografi. Utmaningarna
hanteras inte på ett tydligt sätt i översiktsplanen. Utan en tydlig strategi
kopplad till kommunens befolkningsutveckling och ekonomiska
förutsättningar påverkas möjligheterna att bibehålla och utveckla
närservice på ett sätt som främjar ett hållbart vardagsliv och levande
samhällen. Planförslaget har ambitionen att utveckla en större
blandning av bostäder inom kommunen, men klargör varken behov
eller åtaganden. Planen motverkar inte en positiv utveckling, men
hanterar inte kommande utmaningar.

8.4

Inkludering och social
sammanhållning

Planförslaget har ambitioner, mål och planeringsinriktningar som kan
bidra till en utveckling mot en mer sammanhållen utveckling. Samtidigt
lyfts endast vissa perspektiv kopplat till hur utvecklingen ska uppnås.
Åtgärder kopplade till behov i enskilda stråk eller geografiska
delområden saknas. Sammantaget bedöms planförslaget bidra till en
utveckling som varken medför positiva eller negativa konsekvenser.

8.5

Riskförhållanden
inklusive
klimatanpassning

Behovet av åtgärder för klimatanpassning uppmärksammas. Följs
planförslagets riktlinjer minskar klimatrelaterade risker påtagligt.
Planförslaget medger dock utveckling inom enskilda områden där flera
samverkande riskfaktorer identifierats. Riskbilden är postiv för
kommunen som helhet, men risker kvarstår i enskilda områden.

Ekonomiska konsekvenser
9.1

Hushållning med mark,
vatten och den fysiska
miljön i övrigt

Varsam bebyggelseutveckling i redan bebyggda områden. Inget
byggande på jordbruksmark.

9.2

Kommunal ekonomi

Relativt små åtaganden i termer av områdesutveckling, nya offentliga
miljöer, teknisk försörjning eller infrastruktur. Planförslag och övrigt
underlag medger ingen mer detaljerad bedömning. Kommunens
ekonomi kan på sikt påverkas avsevärt av demografiska effekter,
vilken planeringen inte specifikt inriktas på att motverka.

9.3

Förutsättningar för
näringslivet

Inga tydliga insatser speciellt för näringslivets utveckling, men inte
heller åtgärder eller inriktningar som motverkar en positiv utveckling.
Potentialen kopplad till läge och existerande verksamheter vid
knutpunkt Danderyd utnyttjas inte fullt ut.
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Teckenförklaring:

Planen bedöms ha stora positiva miljökonsekvenser
Planen bedöms ha små eller måttliga positiva miljökonsekvenser
Planen bedöms varken ha positiva eller negativa miljökonsekvenser
Planen bedöms ha små eller måttliga negativa miljökonsekvenser
Planen bedöms ha stora negativa miljökonsekvenser
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11.2 PLANFÖRSLAGET OCH MILJÖKVALITETSMÅLEN
Det s.k. generationsmålet i den svenska miljöpolitiken är att ”…till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.” Arbetet tar stöd i 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och
generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar
ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets
miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers.
Av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms tre inte vara relevanta för översiktsplanen, eftersom inriktningar
samt föreslagen mark- och vattenanvändning bara i begränsad omfattning påverkar om målen nås,
givet de preciseringar som finns. Dessa mål är: Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Storslagen
fjällmiljö.
För resterande tretton miljökvalitetsmål görs nedan en bedömning av hur översiktsplanens
genomförande påverkar möjligheterna att dessa ska kunna nås. Bedömningen redovisas i Tabell 3
fortsätter på nästa sida.
Bedömningen illustreras på följande sätt:
Planen bedöms bidra till måluppfyllelse.
Planen varken bidrar eller motverkar möjligheterna att nå målet.
Planen motverkar måluppfyllelse.

Tabell 3. Planförslagets bidrag till miljökvalitetsmålen.
Miljökvalitetsmål

Bedömning

Motivering

Begränsad
klimatpåverkan

Planen innehåller övergripande mål, inriktning och vägledning för att minska
klimatpåverkan i enlighet med det nationella målet. Konkreta och uppföljningsbara mål
finns i andra styrdokument och tas fram i efterföljande processer.

Frisk luft

Planförslaget pekar på behovet av att förbättra luftkvaliteten i Danderyd. Samtidigt
prioriterar planen framkomlighet för vägtrafiken. Det motverkar målsättningen om att
luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.

Bara naturlig
försurning

Påverkan sker främst genom kväveoxider från trafiken. Planförslaget är inte tydligt
inriktat på att minska biltrafiken även om ambitionen är att kommunens framtida
trafikökning ska ske inom hållbara transportmedel som kollektivtrafik eller gång och
cykel.

Giftfri miljö

I planförslaget ges flera exempel på hur kommunen ska arbeta för att minimera risken
för spridning av giftiga ämnen. Kopplingar till dagvattenhantering, hantering och
sanering av förorenad mark, och kravställning i upphandling av byggmaterial och
entreprenader uppmärksammas, liksom risken för spridning av föroreningar till följd av
ett förändrat klimat.

Ingen
övergödning

I planförslaget hanterats vattenfrågorna systematiskt och med höga ambitioner.
Hantering av dagvattenuppmärksammas i planförslaget. Åtgärder i den byggda miljön
föreslås och krav ställs på att dagvattenplan ska tas fram vid samtliga kommande
planskeden.
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Levande sjöar
och vattendrag

I planförslaget hanterats vattenfrågorna systematiskt och med höga ambitioner. Det ges
ett flertal exempel på hur kommunen ska arbeta för att förbättra vattenförhållandena i
recipienterna.

Hav i balans
och levande
kust och
skärgård

I planförslaget hanteras vattenfrågorna systematiskt och med höga ambitioner. Det ges
ett flertal exempel på hur kommunen ska arbeta för att förbättra vattenförhållandena i
recipienterna. Kusten ses som en tillgång i planeringen och naturreservaten Öarna i
Stora Värtan bibehålls och värnas.

Grundvatten av
god kvalitet

Frågor kopplat till grundvatten beskrivs inte i planen. De åtgärder som föreslås för
fördröjning av vatten bedöms dock ha positiv effekt även för grundvatten. Förtätning
utmed E18 leder sannolikt även till att förorenad mark saneras vilket minskar risken för
föroreningar av grundvatten över tid.

Myllrande
våtmarker

Våtmarkers värden och funktioner uppmärksammas och översiktsplanen är tydligt om
att de ska värnas. I planen beskrivs även att nya våtmarker ska anläggas där det i
nuläget saknas.

Levande skogar

Skogens värden och funktioner värnas i planen. Svaga stråk presenteras och en
ambition att stärka de ekologiska sambanden finns. Ingen skogsmark tas i anspråk.

Ett rikt
odlingslandskap

Planen berör inte i någon större utsträckning odlingslandskapets kvaliteter.

God bebyggd
miljö

Många av miljömålets 10 preciseringar återfinns som planeringsinriktningar eller som
underliggande motiv för ställningstaganden. Samtidigt föreslås bostäder byggas där det
finns risk för ras och skred, risk för översvämning, förhöjda luftföroreningshalter samt
höga bullernivåer. Planförslaget har dock åtgärder för att i kommande planarbete
hantera sådana de risker som kan uppstå. Utformningen av ny bebyggelse kan i svåra
trafikmiljöer bidra positivt till lokala miljöförhållanden, t.ex. genom att ny bebyggelse
fungerar som bullerskärm.

Ett rikt växt- och
djurliv

Planen medger att en mycket liten del naturmark tas i anspråk vilket är positivt. Svaga
gröna stråk pekas ut och en ambition att stärka dessa presenteras. Konkreta riktlinjer
för hur naturvärden och samband ska värnas/utvecklas saknas dock . Ny bebyggelse
intill E18 kan, utan hänsyn till grönstrukturen, ytterligare öka barriäreffekten mellan
Rinkebyskogen och Altorpsskogen. Om åtgärder å andra sidan genomförs i samband
med exploatering intill E18 kan istället de ekologiska spridningssambanden stärkas.
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11.3 FORTSATT ARBETE
I arbetet med hållbarhetsbedömningen har behov och utvecklingsmöjligheter identifierats som framstår
som viktiga att arbeta vidare i med den fortsatta planeringen, utifrån de övergripande målsättningar
som finns för planeringen. Förslag på fortsatt eller fördjupat arbete beskrivs kortfattat nedan, utan
inbördes ordning. För ekonomiska frågor finns förutom rekommendationerna i kap. 9 inga ytterligare
förslag.
Miljöfrågor
•
•
•

•
•

Överväg att ge den kommande vattenplanen status som tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Utred ekologiska spridningssamband ur ett kommunalt perspektiv och tydliggör vilka områden
i kommunen som är viktiga för olika arter/naturtyper.
Ta fram vägledning för hur gröna ytors mångfunktionalitet kan bidra till att lösa många problem
och utmaningar på en plats samtidigt, och hur detta kan tillämpas i detaljplanering och
förvaltning av kommunens mark.
Genomför en sociotopkartering som tydliggör hur olika områden i kommunen används och
upplevs av kommunens invånare.
Samla insikter från utredningarna ovan i en kommunal grönplan.

Sociala frågor
•

Ta fram en gångplan för att säkerställa det strategiska arbetet med utvecklingen av
gångvägar. Arbete kan kombineras med en ny cykelplan, men hänsyn måste tas till de två
trafikslagens respektive behov och förutsättningar.

•

Kartera otrygga (och trygga) platser och stråk på en övergripande nivå, som ett stöd för såväl
platsutveckling som påverkan på drift och underhåll (t.ex. belysning)

•

Ta fram en kommunövergripande strategisk plan för hur demografin och konsekvenser som
överkapaciteten av skolor och förskolor ska hanteras. Säkerställ att aktuella riktlinjer för
bostadsförsörjningen finns i kommunen, och att de kopplas till såväl inomkommunala behov
(t.ex. med avseende på demografi) som regionala åtaganden och ansvar.

•

Analysera tillgång till olika typer av samhällsservice inom olika områden idag med perspektivet
hållbart vardagsliv och komplettera där det finns behov.

•

Ta fram vägledning med konkreta förslag på hur tystare och mer trivsamma utemiljöer kan
skapas i bullriga utemiljöer, samt hur utemiljöer som idag har god ljudmiljö kan fortsätta att ha
det också framöver.
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SAMMANFATTNING
Bakgrund
WSP har på uppdrag av Vaxholm stad utfört en kommunövergripande kartering och bedömning av
klimatrelaterade risker med fokus på den byggda miljön. I uppdraget ingår att beskriva konsekvenser
till följd av extremnederbörd, höga havsnivåer och skred som är relaterade till ett förändrat klimat,
samt att ge åtgärdsförslag på kort och lång sikt. Utredningen ger en översiktlig bild av risksituation
och ska tjäna som underlag till den nya översiktsplanen samt till fördjupande detaljstudier i utpekade
riskområden.
Klimatrisker
Analysen av klimatrisker bygger på en kartering av havsnivåer för olika återkomsttider och årtal, en
hydro-dynamisk skyfallsmodellering av ett framtida 100-årsregn samt en kartläggning av områden
med förutsättningar för skred. Konsekvenser analyseras för den byggda miljön som omfattar
bebyggelse, vägar, kajer och färjelägen.
Karteringen av framtida havsnivåer visar att översvämningsrisken ökar efter 2050. Vid ett 100-års
högvatten år 2100 förväntas flera kustavsnitt i kommunen att översvämmas. Ett riskområde på
Vaxön är kajområdet med bostäder, verksamheter, kommunikationsleder och färjelägen. Även i
Norrhamnen och längs Resarös strand riskerar flera byggnader och bryggor samt Resarövägen att
översvämmas vid ett 100-års högvatten.
Utifrån skyfallsmodelleringen har 18 platser identifierats där stående vatten kan utgöra en påtaglig
risk för bebyggelse vid ett framtida 100-årsregn. Riskområden befinner sig framför allt på Vaxön och
Resarö där vatten samlas i stora lågpunkter med risk för allvarlig skada på bebyggelse som följd.
Resarövägen riskerar att översvämmas och på Bogesund översvämmas väg 274 vid ett flertal
punkter vilket kan leda till trafikstörningar och hindrar framkomlighet. På många ställen uppstår stora
flöden, bland annat på Hamngatan och väg 274.
Risken för skred och erosion bedöms vara liten idag, men det finns områden med förutsättningar för
skred och erosion och risken förväntas öka i samband med ökad nederbörd och flöden.
Möjliga Åtgärder
Åtgärder behöver vidtas inom olika skeden och är av olika karaktär. Effekten av stigande havsnivåer
blir först tydlig efter 2050. Efter 2100 kommer risken för översvämning öka snabbare på grund av den
accelererande havsnivåhöjningen, vilket bör beaktas vid långsiktig planering, t.ex. säkring av kajer
samt kustnära vägar, infrastruktur och samhällsfunktion. Länsstyrelsens grundläggningsnivå på 2,70
m anses därför en rimlig nivå vid nybyggnation idag. För att på kort sikt säkra byggnader, vägar och
kajer från höga havsnivåer behövs temporärt skydd, förstärkning i form av t.ex. strandskoning, och
objektskydd. På lång sikt behöver höjning, förstärkning och säkring av kajområden, färjelägen och
utsatt bebyggelse utredas.
Åtgärder krävs för att skydda befintlig och ny bebyggelse som riskerar att översvämmas vid ett 100årsregn. Skyfall kan inträffa redan idag och bör därför beaktas i planeringen. Befintliga parker och
grönområden i Vaxholm och på Resarö kan omvandlas till mångfunktionella ytor med möjlighet till
fördröjning av vattnet vid skyfall. Detta för att bromsa flöden och fördröja vatten som skulle leda till
skada på byggnader nedströms. För att skydda bebyggelse ska befintliga avrinningsstråk inte
bebyggas så att vattnet kan rinna mot havet i öppna rinnstråk. Vid behov kan nya skyfallsleder för
kontrollerad avledning av stora mängder vatten skapas.
I områden med multipla översvämningsrisker bör samvariation beaktas, t.ex. invallning längs kusten
kan skapa nya instängda områden vid skyfall om vattnet inte kan rinna till havet.
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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Vaxholms kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny översiktsplan. Enligt plan- och
bygglagen ska kommuner ge sin syn på klimatrelaterade risker i den byggda miljön och hur dessa
kan minskas eller elimineras i översiktsplanen.
WSP har på uppdrag av Vaxholm stad gjort en analys och kartering av klimatrelaterade risker i
Vaxholms kommun. Syftet med utredningen är att identifiera risken för skador på den byggda miljön
till följd av extremnederbörd, havsnivåhöjning, skred och erosion som är relaterade till ett förändrat
klimat, samt att ge åtgärdsförslag. Utredningen ger en översiktlig bild av risksituationen och ska tjäna
som underlag till den nya översiktsplanen samt till fördjupande detaljstudier i utpekade riskområden.

1.2

METOD

Karteringen av klimatrisker omfattar en kartläggning av havsnivåer för olika återkomsttider och årtal
utifrån SMHI:s dataunderlag, en hydro-dynamisk skyfallsmodellering av ett framtida 100-årsregn
samt en kartering av områden med förutsättningar för skred och erosion som baserar på SGI:s
kartvisningstjänst.
För bedömning av konsekvenserna karteras bebyggelse och infrastruktur. En GIS-analys genomförs
för att identifiera och kartlägga alla objekt i kommunen och för att analysera vilka som påverkas av
översvämning av olika slag, skred och erosion. Detta görs genom att lägga till exempel respektive
översvämningsskikt för maximalt vattendjup eller flöden över byggnadspolygoner och vägar.
För riskutsatt bebyggelse görs en översiktlig konsekvensbedömning och åtgärdsförlag tas fram för att
hantera klimatrisker i framtiden. Åtgärdsförlag innefattar till exempel en kartläggning av lämpliga
avrinningsstråk eller fördröjningsytor. Arbetsgång visualiseras i Figur 1.

Skyfallsmodellering
100-årsregn

Kartering av höga
havsnivåer

Skred, ras,
erosionsbenägenhet

Bebyggelse och
infrastruktur

Konsekvensanalys
t.ex. bostäder,
samhällsfunktion, industri,
infrastruktur

Åtgärdsförslag
t.ex. skyfallsleder,
fördröjningsytor, kustskydd,
beredskap
Figur 1: Arbetsgång för kartering och bedömning av klimatrisker i Vaxholms kommun.
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2

KLIMATFÖRÄNDRINGAR I STOCKHOLMS LÄN

2.1

KLIMATSCENARIER

FN:s klimatpanel IPCC har i den femte utvärdering av kunskapen om klimatets förändring
(Assessment Report 5) redogjort för beräknade klimatförändringar utifrån olika scenarier över hur
växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden enligt så kallade Representative Concentration
Pathways (RCP). Enligt projektionerna för ett scenario med fortsatt höga utsläpp (RCP 8.5) kan den
globala medeltemperaturen höjas med över 4°C fram till 2100 jämfört med perioden 1986 - 2005.
Effekterna av uppvärmningen syns redan idag i form av temperaturhöjning, stigande havsnivåer och
förändrade nederbördsmönster, vilka i sin tur kan leda till konsekvenser för samhället som till
exempel en större risk för översvämning.
I SMHI:s länsanalys för Stockholms län som bygger på IPCC:s scenarier och som ligger till grund för
denna utredning används två utsläppsscenarier, ett med framtida begränsade utsläpp av
växthusgaser, RCP 4.5, och ett med fortsatt höga utsläpp, RCP 8.5. Klimatdata för dessa scenarier
analyseras för perioderna 2021-2050 och 2069-2098 jämfört med referensperioden 1961-1990 från
SMHI:s rapport sammanfattas nedan (SMHI, 2015).
I denna utredning har WSP valt att analysera scenariot RCP 8.5. Scenario RCP 8.5 rekommenderas
för det kommunala klimatarbetet för att säkerställa att klimatpåverkan inte underskattas på lång sikt.
Som mått på översvämningsrisken används ofta begreppet återkomsttid, vilket beskriver hur ofta
förekomsten av naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att
händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid och beräknas ofta genom
statistisk analys av mätdataserier. Beräkningens precision beror på dataseriens längd och
fullständighet. Den sammanlagda eller ackumulerade sannolikheten beskriver sannolikheten att den
dimensionerande händelsen inträffar under en viss tidsperiod. Ett vattenstånd med återkomsttiden
100 år har till exempel 10% sannolikhet att inträffa under en 10-årsperiod och ca 63% sannolikhet att
inträffa under en 100-årsperiod (Tabell 1, Stensen m.fl., 2010). Den sammanlagda sannolikheten är
således av stor betydelse för dimensionering av infrastruktur eller tekniska åtgärder med en längre
livslängd.
Tabell 1: Sammanlagda sannolikheten att en viss händelse med en viss återkomsttid inträffar under en längre tidsperiod.

Återkomsttid

2.2

Sannolikhet i %
1 år

10 år

50 år

100 år

200 år

1000 år

2

50

100

100

100

100

100

10

10

65

99

100

100

100

50

2

18

64

87

100

100

100

1

10

39

63

87

100

200

5

22

39

63

99

1000

1

5

10

18

63

TEMPERATUR

Årsmedeltemperaturen i Stockholms län förväntas öka med ca. 2 grader under perioden 2021-2050.
Under perioden 2069-2098 ökar årsmedeltemperaturen totalt med 5 grader för RCP 8.5 jämfört med
referensperioden 1961-1990, se Figur 2.
Den största temperaturökningen sker vintertid med ca. 6 grader. Hösten håller i sig längre och våren
bedöms komma tidigare än idag.
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Figur 2: Utveckling av årsmedeltemperatur i Stockholms län (SMHI, 2015).

I Stockholms län förväntas även antalet dagar med en dygnsmedeltemperatur över 20°C
(värmeböljor) öka till ca. 25 dagar fram till 2100 jämfört med ca. 3 dagar under referensperioden
1961-1990 (Figur 3). En effekt av temperaturökningen är att vegetationsperiodens längd ökar. Fram
till 2100 ökar vegetationsperioden med cirka 100 dagar för RCP 8.5 (SMHI, 2015).

Figur 3: Antal dagar med dygnsmedeltemperatur över 20°C, RCP8.5 (SMHI, 2015).

2.3

Nederbörd

Nederbördsmönstret kommer att påverkas av den globala uppvärmningen. Klimatmodellerna
förutspår att årsmedelnederbörden i Stockholms län ökar med ca. 30% för RCP 8.5 under perioden
2069-2098 jämfört med referensperioden (Figur 4).
Största förändring i Stockholms län sker på vintern med över 30-40% ökad nederbörd för RCP 8.5,
på sommaren ökar nederbörd med ca 20%.
I framtiden förväntas antalet dagar med kraftig nederbörd och extremt korttidsregn att öka i frekvens
och intensitet (IPCC, 2013, Olsson m.fl., 2017). I takt med att klimatet och nederbördsmönster
förändras kommer översvämningsrisken till följd av skyfall att öka. Riskerna kopplat till skyfall väntas
även att öka till följd av urbaniseringen och förtätning i urbana områden som minskar
infiltrationskapaciteten.
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Figur 4: Utveckling av årsmedelnederbörd i Stockholms län (SMHI, 2015).

Olsson m.fl. (2017) har analyserat extremregn i ett framtida klimat i Sverige. På grund av regionala
skillnader av olika typ av regn har Sverige delats in i regioner med likartade nederbördsmönster.
Enligt denna regionindelningen tillhör Vaxholm region SÖ (Figur 5). I region SÖ förväntas extremregn
öka med ca. 10–20% i medel fram till 2050 för alla scenarier. Därefter förväntas en ökning för RCP
8.5 med >30%.
Generellt är risken för skyfall störst under sommarmånaderna (Olsson m.fl., 2017). Risken att skyfall
sammanfaller med extrema havsnivåer som uppstår främst i samband med vinterstormar bedöms
därför vara liten.

Figur 5: Sammanfattning av relativa förändringar i medel för framtida perioder jämfört med den historiska perioden 1971-2000
för de två RCP:erna för 10-års återkomsttid (Olsson m.fl., 2017).
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2.4

Tillrinning

Den totala årsmedeltillrinningen (den mängd ytvatten som genereras från nederbörden) förväntas
öka fram till mitten av seklet och därefter minska fram till 2100. Den största ökningen sker på vintern
(SMHI, 2015) med 10-40 % för RCP 8.5. På våren och sommaren minskar den totala
medeltillrinningen.100-års tillrinningen minskar för de östra delarna av länet (Figur 6). SMHI:s
länsvisa genomgång omfattar endast fastlandsområden, varvid delar av Vaxholms kommun ej
inkluderas. Trenden att tillrinningen förväntas minska över tid kan dock antas gälla även för
kommunens öar.

Figur 6: Förändrad total 100-årstillrinning, procentuella förändring jämfört med medelvärdet för referensperioden, RCP 8.5
(SMHI, 2015).

Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, från ca. 15 dagar till ca. 50 dagar mot slutet av
seklet för RCP 8.5. Vintertid kommer markfuktigheten att öka till följd av ökad nederbörd och minskad
ackumulation av snö, sommartid minskar markfuktighet trots den ökade nederbörden, eftersom
avdunstningen är större än nederbörden under sommarmånaderna.

3

STIGANDE HAVSNIVÅER

På grund av den globala uppvärmningen har havsnivån mellan 2006 och 2015 stigit med 3,6 mm/år
(Oppenheimer m.fl., 2019). I IPCC:s nya rapport Sea Level Rise and Implications for Low-Lying
Islands, Coasts and Communities (Oppenheimer m.fl., 2019) beskrivs framtida beräknade
havsnivåhöjningar utifrån olika framtidsscenarier via RCP:er. För scenariot RCP 8.5, visar
beräkningar att medelvattenståndet i havet globalt kan höjas med 15 mm/år vilket motsvarar 61 - 110
cm fram till 2100. För RCP 2.6, beräknas medelvattenståndet stiga mellan 29 – 59 cm fram till 2100.
Utifrån de olika RCP-scenarierna kan det således förväntas en global havsnivåhöjning på mellan
cirka 29 cm och 110 cm fram till 2100, se spridningsintervallet i Figur 7.
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Figur 7: Scenarier för den globala havsnivåhöjningen fram till 2300 (Oppenheimer m.fl., 2019).

På grund av den fördröjda effekten kommer havsnivån fortsätta att stiga under lång tid efter 2100
även om vi lyckas stoppa utsläppen. I scenariot RCP 8.5 accelererar havsnivåhöjningen efter 2100
och havet förväntas stiga med ytterligare en meter fram till 2150 (Figur 7). Detta har stor påverkan på
lågtliggande kustområden och behöver tas hänsyn till inom långsiktig planering av samhällsviktig
verksamhet och infrastruktur med lång livslängd.
I Sverige har havsnivån stigit 20 cm de senaste hundra åren. Landhöjningen kompenserar dock för
havsnivåhöjningen i stora delar av landet, åtminstone fram till mitten av seklet. I Vaxholms kommun
är landhöjningen 0,539 cm/år, dvs. nettohavsnivåstigning fram till 2100 är ca. 40 cm (Figur 8).
Landhöjningen i Vaxholms kommun kommer att fortsätta kompensera för en del av den globala
havsvattenståndshöjningen. De senaste årens observationer visar dock att vattenståndshöjningen
accelererat även utanför Vaxholm (SMHI, 2009).

Figur 8: Havshöjning, landhöjning och nettoändring av medelvattenståndet förutsatt +30 cm global höjning fram till 2050 och
+100 cm global höjning fram till 2100 (Stensen m.fl. 2010).
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Höga havsnivåer inträffar i samband med stormar och kan då leda till en allvarlig översvämningsrisk
för kustkommunerna. Extrema högvatten har alltid förekommit men vattenståndet kommer att bli
högre i takt med att medelhavsytan stiger till följd av klimatförändringar och ett högre globalt
medelvattenstånd. Extremhögvatten är en kombination av olika faktorer såsom vind, tidvatten eller
en tillfällig förhöjd havsnivå. I Östersjön är utgångsläget, det vill säga en förhöjd havsnivå före storm,
den avgörande faktor för vattenståndshöjning (Schöld m.fl., 2017). Tidvatten avtar ju längre norrut
man kommer och anses vara försumbar. På grund av samspelet mellan olika faktorer kan
vattennivåer uppstå som är högre än de som har observerats hittills eller som beräknats för t.ex. 100års återkomsttid. SMHI (Nerheim m.fl., 2017) har därför beräknat högsta havsnivåer i dagens och
framtida klimat.
Värden för beräknade framtida nivåer i Tabell 2 och Tabell 3 basera på 100 cm global
havsnivåhöjning fram till 2100 i enlighet med IPCC (2013). Enligt IPCC:s nya rapport (Oppenheimer
m.fl., 2019) förväntas en global havsnivåhöjning upp till 110 cm fram till 2100 för RCP 8.5. Detta kan
tolkas antingen som att beräknade framtida havsnivåer för år 2100 kan räknas upp med 10 cm eller
att nivåerna kan väntas inträffa ca. 5 - 10 år tidigare än år 2100.
Högsta uppmätta vattenstånd i Vaxholms kommun är 117 cm över medelvatten vilket uppmättes den
18 januari 1983. 100-års högvatten har beräknats till 120 cm. Stensen m.fl. (2010) har beräknat ett
100-års högvatten år 2100 till 175 cm. Eftersom det värdet ligger till grund till Länsstyrelsens
Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län (2015)
används vattennivån i denna utredning. SMHI (2018) har skattat 100-års vattenstånd till 143 cm och
det högsta beräknade högvatten år 2100 till 196 cm (Tabell 2 och Tabell 3). I ett förändrat klimat
kommer höga vattennivåer att bli mer frekventa. Ett 100-års högvatten idag förväntas till exempel
inträffa vartannat år 2100.
Lokal kan vattennivån vid högvatten stiga ytterligare några decimeter på grund av lokal
vinduppstuvning och vågpåverkan. Exakt hur stor vinduppstuvningen kan vara i Vaxholms kommun
har inte beräknats i denna utredning. SMHI (2009) har beräknat vinduppstuvning för sex Vikar i
Vaxholms kommun till ca. 10 cm. I samband med stormar kan vågpåverkan leda till skador på
kajnära infrastruktur och erosion. Våguppsköljning kan bli högre än vattenytan beroende på våghöjd,
utformning och material av kusten och kustskydd. Vågdynamik och våguppsköljning styrs av lokala
förhållanden såsom kustlinjen och kustskydd och det krävs detaljerade analyser för en uppskattning
av uppsköljningsnivåer på olika platser. Dessa analyser har inte gjorts i denna utredning. För
översvämningsrisken är det inte bara relevant hur högt vattnet stiger och hur ofta utan också hur
länge. Varaktigheten av extrema havsnivåer är oftast några timmar medan varaktighet av ett
utgångsläge med förhöjda havsnivåer kan vara mycket längre.
Tabell 2: Detaljerad statistik med flera olika återkomsttid för årshögsta vattenståndet i Stockholm för dagens klimat, år 2100
och år 2200 (Stensen m.fl., 2010). Siffror i parantes är 95 % konfidensintervall. Värdena har avrundats till närmaste 5 cm.

Stockholm cm i RH2000
Återkomsttid

2 år

10 år

25 år

50 år

100 år

70

95

105

115

120

(65 - 75)

(90 - 105)

(100 - 115)

(105 - 125)

(110 - 135)

125

150

160

170

175

(120 - 130)

(145 - 160)

(155 - 175)

(160 - 185)

(165 - 195)

170

195

205

210

220

(165 - 175

(190 - 200)

(200 - 215)

(205 - 225)

(210 - 235)

2010

2100

2200
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Tabell 3: Sammanställning av SMHI:s beräknade havsnivåer för Stockholm/Vaxholms kommun.

Beräknade nivåer för Stockholm/Vaxholm

Höjdsystem

Källa

Medelvattenstånd, Vaxholm, 1986-2005

19 cm

RH2000

SMHI (2020)

Medelvattenstånd 2050, Vaxholm, RCP 8.5

15 cm

RH2000

SMHI (2020)

Medelvattenstånd 2100, Vaxholm, RCP 8.5

43 cm

RH2000

SMHI (2020)

Högsta observerade vattenstånd

117 cm
(1983)

över
medelvattenstånd

SMHI
kartvisningstjänst

Högsta beräknade havsvattenstånd

135 cm

över
medelvattenstånd

SMHI
kartvisningstjänst

Högsta beräknade havsvattenstånd år 2100

196 cm

RH2000

SMHI (2018)

Ett 100-års högvatten 2010 (120 cm), ett 100-års högvatten 2100 (175 cm) samt det högsta
beräknade havsvattenstånd 2100 (196 cm) har simulerats i programmet SCALGO och redovisas
som GIS-skikt. Det har inte gjorts en hydro-dynamisk modellering utan endast en kartering av nivåer
utifrån terrängmodellen.
Kartor med karterade havsvattenstånd visas i Bilaga 1.

4

RAS-, SKRED- OCH EROSION

Ett jordskred är en sammanhängande massrörelse som uppstår i slänter som har blivit instabila.
Skred förekommer främst i finkorniga silt- och lerjordar. I brantare terräng faller material nedför
slänten i fritt fall och kallas för ras. Släntstabiliteten avgörs av jordarternas egenskaper,
grundvattenförhållanden och topografi. Skred kan utlösas av naturliga processer som försämrad
hållfastighet på grund av mycket nederbörd och ökat portryck eller på grund av mänsklig aktivitet
som till exempel borttagande av vegetation, för hög belastning, bebyggelse, avschaktning eller
markvibrationer (SGU, 2018). Ras och skred kan orsaka stora skador på bebyggelse och
infrastruktur.
Det har inte förekommit skred i Vaxholms kommun (SGI:s kartvisningstjänst Inträffade skred, ras och
övriga jordrörelser), men det finns områden som utifrån SGI:s kartering Förutsättningar för skred i
finkornig jordart identifierats som potentiella riskområden för skred som eventuellt behöver
analyseras vidare i samband med exploatering.
I Figur 9 visas områden i Vaxholms kommun där det finns förutsättningar för skred i finkornig jordart,
dvs. i glaciala och postglaciala silt- och lerområden. Kartan visar både Aktsamhetsområden –
lutningsanalys och Aktsamhetsområden – strandnära. Aktsamhetsområden är områden med
förutsättningar för skred. Vid nybyggnation bör geotekniska utredningar övervägas.
Aktsamhetsområdet lutningsanalys definierar den maximala omfattningen av det område från vilket
skredmassor kan röra sig, givet en kritisk marklutning. Strandnära aktsamhetsområden är områden
som har minst 50 m avstånd till strandlinjen, ligger under högsta kustlinjen och som inte är morän
eller berg (SGU:s produktbeskrivning).
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Figur 9 visar även områden med förutsättningar för stranderosion (enligt SGI:s kartering).
Stranderosion uppstår längs kuster, sjöar och vattendrag eller i slänter och är en långsam process
som kan bli omfattande vid tillfälliga höga havsnivåer, strömmar, vind och vågpåverkan.
Stranderosion förekommer främst i områden med sandstränder eller vid klintkuster med
erosionskänsliga jordarter.
Vaxholm är en kustkommun dess stränder generellt inte är erosionskänsliga (SGU: Översikt av
Sveriges stranderosion). I några områden finns det dock förutsättningar för stranderosion (Figur 9).

Figur 9: Områden med förutsättningar för skred i finkornig jordart samt föutsättningar för stranderosion (SGI).

När klimatet förändras förväntas risken för ras, skred och erosion att öka på grund av till exempel
•
•
•
•

ökad avrinning, nederbörd och intensiva regn som kan leda till slamströmmar och
ravinbildning
förhöjda grundvattennivåer och porvattentryck som kan leda till släntinstabilitet
stigande havsnivåer, vågpåverkan och översvämning som kan leda till stranderosion
temperaturfluktuationer och ändrade förutsättningar för vegetation
(MSB.se)

Oftast är det flera faktorer som bidra till att skred kan utlösas. Till exempel kan
vattenståndsvariationer och höga grundvattennivåer leda till ökat grundvattentryck i marken och
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erosion, vilket minskar jordens hållfasthet och stabilitet och kan därmed leda till en ökad skredrisk
(MSB.se)
Kartläggningen i Figur 10 visar förväntade klimatförändringens inverkan på jordrörelser. Vaxholm är
enligt denna kartläggning utsatt för en ökning av skred och ras.

Figur 10: Klimatförändringens inverkan på jordrörelser de närmaste hundra åren jämfört med perioden 1961-1990
(www.msb.se).

Även stranderosion kommer att påverkas av klimatförändringarna. Stigande havsnivåer kommer att
leda till att strandlinjen förskjuts längre in mot land och stränder som hittills har varit stabila kan börja
erodera.

5

SKYFALLSMODELLERING

För att identifiera områden som riskerar att påverkas av en extrem regnhändelse har WSP gjort en
skyfallsmodellering över Vaxholms kommun. I en skyfallsmodellering kan vattendjup och flöden vid
extrema regnhändelser visualiseras. Modelleringen kan tjäna som underlag till identifiering av
översvämningsriskerna vid skyfall och anpassning för att minska konsekvenserna och därmed hjälpa
Vaxholms kommun att vara bättre förberedd på kommande skyfall.

5.1

METOD

Koordinatsystemet som använts i beräkningarna och vid framtagande av terrängmodell är SWEREF
99 18 00 och höjdsystemet är RH2000.
Utredningsområdet har delats in i fyra modellområden för att minska beräkningstider (Figur 11). I alla
modellområden gäller samma förutsättningar och randvillkor i modellen. Schablonavdrag i modellen
för ledningsnätet har enbart gjorts för Vaxön, eftersom det bara finns ett fåtal ledningar i de andra
områden.
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Figur 11: Modellområden för skyfallsmodellering i MIKE 21.

En hydro-dynamisk modell som beskriver markavrinningen har satts upp för Vaxholms kommun. För
beräkningarna har programmet MIKE 21 använts som är ett tvådimensionellt beräkningsprogram
framtaget av DHI. Programmet beräknar vattennivå- och flödesförhållanden, i detta fall till följd av
nederbörd som faller på marken. Beräkningarna baseras på numerisk lösning av Navier Stoke´s
ekvationer.
Metoden för markavrinning som tillämpats följer Vägledningen för skyfallskartering (MSB, 2017). Med
metodiken görs förenklingar bland annat avseende beskrivning av ledningssystemets kapacitet och
hur vattnet transporteras i vattendrag.
Skyfallsmodellen för Vaxholms kommun har byggts upp av terrängmodell, beskrivning av
nederbördsbelastning, infiltration i marken med avrinningskoefficienter samt beskrivning av hur
snabbt vattnet rinner av på markytan m.h.a. markens råhet.

5.2

TERRÄNGMODELL

Höjdmodellen (Figur 12) baserar på laserdata från scanning av hela kommunen från 2012, med
detaljeringsgrad 12 pkt/m2 för Vaxön, respektive 4 pkt/m2 för övriga kommundelar. Eftersom
laserdata inte är heltäckande över modellområdet har höjdmodellen kompletterats med GSDHöjddata grid 2+.
Höjdmodellen har bearbetats för att beskriva de verkliga vattentransportförhållandena, d.v.s.
byggnader har höjts upp och broar har sänkts ner så att höjdmodellen visar nivån på vägbanan och i
viadukter. Höjdmodellen har inte korrigerats för kulvertar/trummor. En gridstorlek på 2 × 2 m har
använts.
För sjöar har inga korrigeringar gjorts i höjdmodellen eftersom nivåerna i sjöarna ska spegla
vattenståndet en normal sommardag när det är rimligt att ett skyfall inträffar.
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Figur 12: Höjdmodell som har använts i modelleringen.

5.3

REGN

SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm nederbörd faller på 1 h eller minst 1 mm på en minut.
Nästintill alla skyfall inträffar sommartid och har liten geografisk utsträckning (SMHI, 2018).
I Vägledningen för Skyfallskartering (MSB 2017), rekommenderas att skyfallskarteringar utförs för ett
100-årsregn. Lämpligen beskrivs ett CDS (Chicago Design Storm) -regn som består av flera
blockregn med olika varaktigheter för en viss återkomsttid.
Regnet har simulerats med 6 h varaktighet och en klimatfaktor på 1,4 (40% mer nederbördsvolym)
för att ta höjd för det klimatet som kan förväntas råda år 2100. Total nederbördsvolym är 118 mm och
toppen på regnet motsvarar ett 100-årsregn med 30 min varaktighet.
Det 6 h långa CDS-regnet delas upp i tre delar, förregn, topp (peak) och efterregn. Under förregnet
antas ledningsnätet har tillräcklig kapacitet för att avleda nederbördsvolymen från de hårdgjorda
ytorna och för grönytorna antas att nederbördsvolymen infiltrerar i marken och fyller upp
vattenmättnaden i marken. Med detta följer att ingen avrinning antas uppkomma under förregnet.
Under toppen antas ledningsnätet kunna avleda volymen av ett 10-årsregn med varaktigheten 30
min på de hårdgjorda ytorna vilket motsvarar varaktigheten på toppen av regnet. Under efterregnet
antas att ledningsnätet har tillräcklig kapacitet för att avleda nederbördsvolymen från de hårdgjorda
ytorna. För att få med avrinningen från hela avrinningsområdet är det viktigt att låta beräkningen
pågå även ett antal timmar efter det att det slutat regna. Totalt simuleras 8 h.
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I Figur 13 redovisas hur nederbördsbelastningen har beskrivits i skyfallsmodellen.
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Figur 13: Regnförlopp och belastning i skyfallsmodellen.

5.4

MARKANVÄNDNING

För differentiering av markanvändningen har byggnadspolygoner och biotopdatabasen använts.
Markanvändningen har delats upp i kategorierna: väg, tak, idrottsplats, bebyggda områden,
industriområden, rekreationsområden, urban grönstruktur, odlingsmark, grönområden, skog och
vatten. Markanvändningen ligger till grund för uppdelning i avrinningskoefficienter, för beskrivning av
infiltrationen i marken samt beskrivningen av markens råhet.

5.5

INFILTRATION

I skyfallsmodellen har markens infiltrationskapacitet beskrivits som ett schablonavdrag på
nederbördsbelastningen som differentierats utifrån typ av markanvändning. Nederbördsbelastningen
beräknas genom multiplikation med en avrinningskoefficient. För 100-årsregnet har
avrinningskoefficienter valts med utgångspunkt från P110 (Svensk Vatten: P110– Avledning av dag-,
drän- och spillvatten). Avrinningskoefficienterna har skruvats upp för att bättre beskriva
infiltrationskapaciteten i marken vid ett 100-årsregn. Dessutom har avrinningskoefficienterna
justerats för att inkludera den volym vatten som infiltrerar i marken under förregnet eftersom
simuleringen endast inkluderar toppen av regnet och efterregnet, se Tabell 4.

5.6

MARKENS RÅHET

Markens råhet eller skrovlighet beskrivs i skyfallsmodellen med hjälp av Mannings tal. Markens råhet
styr vattnets hastighet och påverkar därmed översvämningsförloppet. Generellt kan det sägas att
hårdgjorda ytor har ett högt Mannings tal eftersom vattnet rinner snabbt på ytan. Mer genomsläppliga
och skrovliga material, exempelvis grönytor och skog, har ett lägre Mannings tal vilket betyder att
vattnet rinner långsammare. För att minska risken för instabilitet i modellen har områden med en
lutning på över 30 grader givits ett lågt värde på Mannings tal. Detta för att förhindra höga
vattenhastigheter som i sin tur kan leda till instabilitet i modellen. Av denna anledning har även taken
på byggnader i modellen givits ett lågt värde.
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Tabell 4: Avrinningskoefficienter och Manningstal för 100-årsregnet uppdelat på markanvändning.

Markanvändning

Avrinningskoefficient

Mannings tal

1

2

1

70

Idrottsplats

0,5

50

Bebyggelse låg

0,5

30

Bebyggelse hög

0,6

60

Industriområde

0,6

70

Rekreationsområde

0,4

20

Urbana grönområden

0,3

20

Vatten

0,05

40

Odlingsmark

0,3

20

Grönområden

0,3

20

Skog

0,2

5

x

2

Byggnader
Vägar

Lutning >30%

5.7

RESULTAT

Resultaten från skyfallsmodellen redovisas som GIS-skikt. För de tre beräkningsscenarierna har
följande GIS-skikt tagits fram:
•
•
•

Maximalt vattendjup
Maximala flöden
Vattendjup efter 8 h, dvs. 2 h efter att regnet har upphört

Med maximalt vattendjup respektive maximala flöden menas maximalt vattendjup/flöde för varje
beräkningsruta över hela beräkningen, det finns alltså ingen tid kopplad till maximalt vattendjup eller
flöde.
Skyfallsmodelleringen som har tagits fram är avsett för att användas som planeringsunderlag inom till
exempel fysisk planering. Den kan även användas för prioritering av områden för mer detaljerade
studier samt för analys av var det finns behov för vidtagande av åtgärder. Exempel på möjliga
åtgärder som kan analyseras i modellen innefattar modifieringar i terrängen, såsom placering av
fördröjningsmagasin, skyddsvallar och alternativa ytliga avledningsvägar. Dessutom kan resultaten
användas för bedömning av ett skyfalls påverkan på bebyggelse eller samhällsfunktion, för
beredskapsplaner och som underlag för riskanalyser och åtgärdsplanering.
Resultaten från skyfallsmodelleringen redovisar bara marköversvämningar till följd av skyfall och inte
de översvämningar som skulle kunna uppkomma i källare och liknande utrymmen till följd av
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eventuellt överbelastade spillvattensystem. Resultaten redovisar inte heller översvämningar till följd
av höga grundvattennivåer eller havsvattenstånd.
Skyfallsmodellen för Vaxholm kommun har inte kalibrerats eftersom kalibreringsdata saknas.
Extrema väderhändelser som skyfall uppträder mycket sällan och ofta saknas observationer och
mätningar från de regnevent som faktiskt har förekommit. Med detta följer att modellens trovärdighet
baseras på att de processer som styr avrinningsförloppet på markytan vid ett skyfall är inkluderade i
modellen.
Kartor med det maximala vattendjupet och maximala flöden vid ett 100-årsregn visas i Bilaga
2.

6

KONSEKVENSANALYS

Konsekvenserna av framtida extremhändelser är svåra att bedöma och innehåller många
osäkerheter. I detta kapitel belyser vi på en översiktlig nivå konsekvenser för den byggda miljön som
skulle uppstå utifrån antagandet att inga åtgärder vidtas för att reducera sårbarheten. Utredningen
fokus ligger på översvämningar, men även skredrisken beaktas.
Enlig Boverket innefattar den byggda miljön befintlig och ny bebyggelse, anläggningar, vegetation,
parker och grönområden. För kartering av riskutsatt bebyggelse har Lantmäteriets GSD
Fastighetskartan med kategorierna bostad flerfamiljehus, bostad småhus, samhällsfunktion, industri,
verksamhet, komplementbyggnad och övrig byggnad använts. Samhällsfunktion beskriver en
byggnad som till övervägande del innehåller verksamhet som nyttjas av medborgare i samhällslivet
(Lantmäteriet).
När den byggda miljön översvämmas får det konsekvenser för samhället. Dessa omfattar påverkan
på människors liv och hälsa, skador på bebyggelse eller infrastruktur och andra ekonomiska
följdeffekter. Även konsekvenser för miljö och kultur kan uppstå till exempel i samband med
föroreningar.
Konsekvenser eller översvämningsskador blir ofta indelade i direkta och indirekta skador, vilka i sin
tur kan delas in i monetära och icke-monetära skador (Smith and Ward, 1998, Tabell 5). Skillnader
mellan monetära och icke-monetära skador utgörs av att de förra kan värderas utifrån
marknadsprissättning, medan de senare (t.ex. skador på hälsa och ekosystem) måste värderas med
andra metoder. Det är metodologiskt svårt att värdera indirekta och icke-monetära skador trots att
dessa kan vara mycket viktiga att ta hänsyn till.
Tabell 5: Exempel på översvämningsskador (Smith and Ward, 1998, MSB, 2010)

Direkta skador

Monetära

Fysisk skada på byggnader, inventarier
och infrastruktur
Kostnader för återställning

Ickemonetära

Dödsfall
Hälsoeffekter
Ekologiska skador

Indirekta skador
Trafikstörningar
Produktionsförluster
Avbrott leverantörskedjan
Driftstörningar
Utryckningskostnader
Ökad sårbarhet
Förlust av ekosystemtjänster

Direkta skador är exempelvis skador på byggnader och inventarier. Ett exempel på en direkt skada
som kan uppstå är skada eller förlust av egendom vid källaröversvämningar. Till indirekta skador hör
till exempel produktionsförluster eller driftstörningar.
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Att byggnader översvämmas betyder inte nödvändigtvis att en skada uppstår. Om och i vilken
omfattning en översvämning kan leda till konsekvenser beror på byggnadens sårbarhet, t.ex. dess
konstruktion eller funktion. Det beror även på skaderelaterade faktorer såsom:
•
•
•
•
•

6.1

Vattendjup – alla objekt påverkas av ett vattendjup på 20 - 50 cm eller mer
Varaktighet – produktionsbortfall, intäktsförluster
Flödeshastighet – mekaniska effekter, risk för människoliv
Varning och beredskap – möjlighet till evakuering och skydd av mobila objekt
Tidpunkt – antal utsatta människor kan variera, t.ex. dag- eller nattetid

PÅVERKAN PÅ DEN BYGGDA MILJÖN VID HÖGA HAVSNIVÅER

Vaxholms kommun påverkas av stigande havsnivåer i Östersjön. Med en högre framtida
medelvattennivån uppnås högre extremvattennivåer som leder till att större ytor översvämmas och
att risken för översvämningsskador på den byggda miljön ökar. Dagens extremhögvatten förväntas
även uppstår mer frekventa i framtiden.
Konsekvenser för den byggda miljön som kan uppstå i samband med höga och extrema havsnivåer
är:
•

•
•
•

•

Skador på byggnader och inventarier där kostnader av skada eller förlust av egendom och
kostnaden för relaterade försäkringsärenden kan uppstå. Golv och väggar kan fuktskadas
och kan behöva bytas, ytskikt behöver bytas, varulager, maskiner, installationer och
inredning kan förstöras och verksamhet kan tvingas upphöra. Andra konsekvenser är
produktionsförluster eller driftstörningar.
Hanterandekostnader för bl. a. temporära skyddsåtgärder i akut skede, kostnader för
evakuering och räddningsinsatser.
Vinterstormar med höga havsnivåer och vågor kan skada kustnära infrastruktur, t.ex. kajer.
Trafikstörningar kan uppstå när vägarna översvämmas eller förstörs genom erosion eller
underminering. Detta kan även påverka beredskap om till exempel utryckningsvägar är
översvämmade och därför inte farbara.
I lågt liggande kustområden är ledningsnätet sårbart för översvämningar. Vid höga
vattennivåer i havet kommer utloppsledningar för dagvatten att dämmas och avledningen att
hindras, varvid vatten kan tryckas baklänges in i ledningssystemet. En överbelastning i
avloppsledningar kan leda till att avloppsvatten tränger upp genom golvbrunnar även utanför
det översvämmade området. Inträngande saltvatten kan skada ledningar, och skräp och
andra föremål kan transporteras med havsvattnet och sätta igen ledningar och utlopp. När
havsnivån stiger så måste bräddnivån höjas.

Även om påverkan av stigande havsnivåer i Vaxholms kommun först blir tydlig i slutet av seklet är
det viktigt att planera för förhöjda havsnivåer redan idag, framför allt vid kustnära utveckling. Det bör
även tas hänsyn till att havsnivåstigning förväntas accelerera efter 2100 och att plats för vatten och
mer omfattande skyddsåtgärder kommer att krävas.

6.1.1

Identifikation av översvämmade byggnader

I Vaxholms kommun finns flera områden med småhus, fritidshus, kajer och småbåtshamnar som
ligger lågt belägna och är utsatta för framtida kustöversvämningar. För att beskriva havsnivåns
påverkan har ett 100-års vattenstånd år 2010, ett 100-års vattenstånd år 2100 och det högsta
beräknade vattenståndet 2100 karterats och analyserats (se Bilaga 1).
I Tabell 6 sammanfattas antal byggnader som ligger i riskzon för kustöversvämning för respektive
högvattensituation.
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Tabell 6: Antal byggnader som riskerar att översvämmas vid höga havsnivåer vid 100-års högvatten 2010, 100-års högvatten
2100 och högsta beräknade högvatten 2100. Antal byggnader har extraherats med hjälp av en överlagringsanalys i GIS.

100-års högvatten
2010

100-års högvatten
2100

Högsta beräknade
högvatten 2100

Bostad,
flerfamiljshus

1

6

14

Bostad, småhus

67

160

188

Ekonomibyggnad

2

3

3

Industri

7

14

14

Komplementbyggnad

1002

1570

1721

Samhällsfunktion

4

12

15

Verksamhet

2

5

6

Övrig byggnad

13

23

24

Totalt

1098

1793

1985

Samhällsfunktion som ligger i riskzonen för översvämning vid ett 100-års högvatten eller högsta
beräknade högvatten 2100 omfattar:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1.2

pumpstationen på Resarö
Hembygdsgården
delar av kastellet
en försvarsbyggnad på Rindö
en distributionsbyggnad på Ramsö
Roddarhuset
några byggnader i småbåtshamnar
Roddföreningen.

Riskområden höga havsnivåer och kustöversvämning

Utifrån karteringen av ett 100-års högvatten 2100 och det högsta beräknade högvatten 2100 har
riskområden för allvarliga framtida kustöversvämningar identifierats (Tabell 7).
Tabell 7: Sammanställd information för de identifierade områden som riskerar att översvämmas vid ett 100-års högvatten
2100.

Läge

Beskrivning

Figur

Vaxholm - kajer

Kajerna och färjelägen ligger idag på nivå ca. +1,50 m
och översvämmas vid ett 100-års högvatten 2100.
Risken för översvämning 2100 uppstår redan vid
högvatten med betydligt lägre återkomsttid.

14

Vaxholm - kajområdet

Vaxholms centrala turistmål med bostäder, gastronomi
och ett flertal butiker i området som ligger i riskzonen

14

Vaxholm – Hamngatan,
Söderhamnen

Vägarna översvämmas vid extremhögvatten. Begränsad
framkomlighet för bilar och kommunaltrafik.

14

Vaxholm Västerhamnen

Färjeläge översvämmas vid 100-års högvatten.
Färjetrafik stoppas då.

14
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Vaxholm - Norrhamnen

Flera byggnader och Hembygdsgården riskerar att
översvämmas vid ett 100-års högvatten.

Vaxholm – V-Holm
Marina och
Blynäsvikens Båtklubb

Delar av området översvämmas.

Resarö - Resarövägen

Vägen riskerar att översvämmas vid ett 100-års
högvatten 2100. Begränsad framkomlighet.

15

Resarö

Främst småhus, bryggor och småbåtshamnar som
drabbas vid framtida högvattennivåer, eftersom relativt
stora låglänta ytor kommer att översvämmas vid ett 100års högvatten (Figur 15).

15

Resarö - Marina

Risk för översvämning vid 100-års högvatten.

15

Resarö - Björkvik

Risk för översvämning vid 100-års högvatten.

27

Bogesund –
Pålsundsbron

Risk för översvämning vid 100-års högvatten.

Bilaga 1

Bogesund - Tenövarv

Risk för översvämning vid 100-års högvatten.

Bilaga 1

Rindö - Rindöhamn

Risk för översvämning vid 100-års högvatten.

32

14

Bilaga 1

Vaxholms kajområde, färjelägen, Hamngatan och Söderhamnen är av stor betydelse för både
verksamhet och trafik till och från Vaxholm. Vid 100-års högvatten riskerar kajområdet att
översvämmas vilket innebär en översvämningsrisk för kringliggande byggnader och verksamhet och
en påverkan på färjetrafiken som då riskerar att stoppas (Figur 14). Färjetrafiken påverkas redan vid
ett betydligt lägre vattenstånd än kajernas höjd på grund av att vinkeln på klaffen mot färjan blir för
brant (Figur 34).
I Norrhamnen på Vaxön riskerar flera byggnader, däribland Hembygdsgården att översvämmas.
På Resarö riskerar Resarövägen att översvämmas vid ett 100-års högvatten vilket innebär en risk för
begränsad framkomlighet. Detta är av stor betydelse eftersom Resarövägen är den enda tillfarten till
ön. Utöver det översvämmas många privata fastigheter och bryggor runt hela ön (Figur 15).
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Figur 14: Byggnader som riskerar att översvämmas vid 100-års högvatten 2100 (gula byggnader) och vid högsta beräknade
högvatten 2100 (gula och mörkrosa byggnader).

Figur 15: Exempel på områden på Resarö.som riskerar att översvämmas vid ett 100-års högvatten resp. högsta beräknade
högvatten 2100.
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6.2

PÅVERKAN PÅ DEN BYGGDA MILJÖN VID SKYFALL

Skyfall kommer oftast plötsligt och med stora vattenmängder. Jämfört med översvämningar från
vattendrag, sjöar eller kust är händelsen dock relativt kortvarig. Vid extrema regn (skyfall), kan
instängda områden uppstå där stora mängder vatten ansamlas. Huruvida bebyggelse skadas beror
främst på vattendjup och vattenhastighet och om det finns varningssystem som kan ge
förberedelsetid.
Konsekvenser vid skyfall kan vara:
• Direkta skador som kan uppstå på byggnader och inventarier. Största konsekvensen av
skyfall är källaröversvämningar genom att vatten tränger upp genom lågt belägna brunnar i
källaren om inte en backventil är installerad. Detta sker ofta på grund av överbelastade
ledningar. Vattnet kan även tränga in genom grundmuren eller garagenedfarter. Golv och
väggar fuktskadas och kan behöva bytas, ytskikt behöver bytas, varulager, maskiner,
installationer och inredning kan förstöras och verksamhet kan tvingas upphöra.
• Bräddning av avloppsvatten som kan innebära hälsorisker bland annat genom förorening av
dricksvatten.
• Samhällsviktiga funktioner kan slås ut om viktig verksamhet översvämmas, t.ex.
distributionsbyggnader.
• Trafikstörningar kan uppstå när vägar inte är farbara länge. Skyfall leder till stora
flödeshastigheter och stora vattenmängder vilket kan leda till erosion, ras av vägtrummor,
underminering och bortspolning av vägar.

6.2.1

Identifikation av översvämmade byggnader

En GIS-analys har genomförts för att identifiera och kartlägga alla byggnader i kommunen och för att
analysera vilka av dessa som påverkas av översvämning vid skyfall. Analysen har utförts genom att
lägga respektive översvämningsskikt för maximalt vattendjup över byggnadspolygoner. Byggnader
som har kontakt med översvämningsskiktet har sedan klassats som översvämmade enligt
antaganden att byggnader och objekt är översvämmade om minst en rastercell i
översvämningsskiktet med 10 cm vattendjup är i kontakt med byggnaden och dessutom i kontakt
med minst 2 andra celler (yta 12 m2), Figur 16.
3 celler

klass: byggnad inte översvämmad
Enskilda celler i kontakt med
byggnadspolygon

klass: byggnad översvämmad
1 cell >0,1 m vattendjup i kontakt
med byggnadspolygon och minst 2
andra celler (yta: 12 m2)

klass: byggnad översvämmad
flera celler med stor vattendjup i
kontakt med byggnadspolygon

Figur 16: Metodik för identifiering av översvämmade byggnader.

Med denna metod har alla byggnader extraherats som riskerar att drabbas av översvämning vid
skyfall, dvs vi det modellerade framtida 100-årsregnet. De översvämmade byggnader har delats in i
antal byggnader som översvämmas med >10 cm vattendjup, >30 cm vattendjup och >50 cm
vattendjup (Tabell 8).
Att en byggnad är i kontakt med översvämningsskiktet från skyfallsmodellen måste inte
nödvändigtvis leda till en skada på byggnaden. Om en skada uppstår eller inte beror på många olika
faktorer som bland annat byggnadstyp, existens av källare eller skyddsåtgärder vid byggnaden. En
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översvämning med ett vattendjup >50 cm förväntas dock leda till en skada på byggnaden, inventarier
eller infrastruktur. Utifrån skyfallsmodellen har större områden pekats ut som drabbas av
översvämning med ett vattendjup >50 cm, varav sju områden ligger på Vaxön, sex områden på
Resarö, nio områden på Rindö/Skarpö och fyra områden på Tynningö (se Bilaga 2). På Bogesund
finns ett flertal lågpunkter med vattendjup >50 cm, dessa ligger dock i princip alla inom icke-bebyggd
miljö. Undantag är sex lågpunkter längs och norr om väg 274 där utveckling planeras i framtiden.
Totalt drabbas 365 byggnader av en översvämning med ett vattendjup >50 cm, varav 12 har klassats
som samhällsfunktion.
Tabell 8: Antal byggnader inom Vaxholms kommun som riskerar att översvämmas vid skyfall för vattendjup >10 cm, >30 cm
och >50 cm.

Vattendjup >10 cm

Vattendjup >30 cm

Vattendjup >50 cm

Bostad,
flerfamiljshus

111

43

17

Bostad, småhus

1100

295

132

Ekonomibyggnad

2

Industri

25

9

7

Komplementbyggnad

1858

472

191

Samhällsfunktion

63

26

12

Verksamhet

31

10

4

Övrig byggnad

49

9

2

Totalt

3239

864

365

Samhällsfunktion som ligger i riskzonen för översvämning vid ett 100-årsregn omfattar (Figur 18 och
Figur 19):
•
•
•
•
•
•
•
•

åtta skolor och förskolor (Resarö skola, Ytterby förskola, Överby förskola, Rindö skola,
Förskola Rindö, Söderkulla förskola, Förskolan Båten och delar av Kronängsskola)
ICA på Resarö
Kommunhuset och Trafikverket i Vaxholm
en distributionsbyggnad på Ramsö
Reningsverket vid Blynäs på Vaxön
delar av Vaxholms kastell
Vaxholm gravkapell
en försvarsbyggnad Resarö
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Figur 17: Byggnader på Vaxön som riskerar att översvämmas med ett vattendjup >0,5m vid ett framtida 100-årsregn.

Figur 18: Samhällsfunktion på Vaxön. ”Annan samhällsfunktion” innebär bl.a. förvaltning, äldreboende eller värmeverk.
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Figur 19: Samhällsfunktion på Resarö. ”Annan samhällsfunktion” innebär bl.a. förvaltning, äldreboende eller värmeverk.

Vid skyfall riskerar även vägar att översvämmas. Översvämmade vägar kan, beroende på
vattendjup, vattenhastighet och varaktighet, leda till allvarliga konsekvenser, såsom:
•
•
•

Begränsad framkomlighet och trafikstörningar vilket kan ha långtgående konsekvenser om till
exempel räddningstjänst inte kan komma fram.
Kostnader på grund av uteblivna resor och förseningar.
Återställningskostnader när vägar spolas bort och/eller undermineras.

Vägar räknas som översvämmade om 20 cm vatten står på vägen. Vid detta vattendjup antas det att
det är svårt att använda vägar med personbilar. Vid 30 cm har det visats att vägar inte är farbara
längre (Pregnolato et al. 2017).
Följande centrala kommunikationsleder har pekats ut som riskområden för begränsad framkomlighet
vid ett framtida 100-årsregn.
•

•

Korsningen Resarövägen/Överbyvägen riskerar att översvämmas vid ett framtida 100årsregn med ett vattendjup >20 cm. Eftersom det är Resarös enda anknytning till fastlandet
finns en risk för begränsad framkomlighet till och från ön under skyfallet och tills vattnet har
infiltrerat eller runnit till omgivande lågpunkter.
Väg 274 översvämmas på flera punkter, på Bogesund i centrala Vaxholm och på Rindö.
Eftersom vägen är stark trafikerad och den enda anknytning till fastlandet finns det risk för
stor påverkan om till exempel räddningstjänsten inte kan komma fram.

Utöver utpekade områden finns ett flertal mindre vägar som riskerar att översvämmas vilket kan leda
till problem med framkomlighet till privata bostäder.

6.2.2

Riskområden stående vatten

Utifrån resultaten från skyfallsmodelleringen av ett framtida 100-årsregn har en övergripande
översvämningsanalys gjorts för hela kommunen där särskilda riskområden definierats, se Figur 20.
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De platser som visas i Figur 22 (gula cirklar) och listas i Tabell 9 är ställen där omfattande skador på
byggd miljö och/eller infrastruktur kan tänkas uppstå som konsekvens av stående vatten (lågpunkter
där en betydande volym vatten samlas) samt vissa ytterligare områden att uppmärksamma där
mycket vatten kan samlas, men där ingen betydande skada på nuvarande bebyggelse/infrastruktur
förefaller ske.
De platser som pekats ut har definierats utifrån skyfallskarteringen gjord med ett framtida 100årsregnet. För ett regn, t.ex. ett 30-årsregn med kortare återkomsttid blir vattenvolymerna som
ansamlas och flödena mindre, men det generella mönstret torde vara snarlikt även om regnets
magnitud förändras.
18 platser har identifierats där stående vatten kan utgöra en påtaglig risk för bebyggelse (Figur 21).
Av dessa befinner sig tre ställen på Vaxön, sju ställen på Resarö, två ställen på Rindö, fem ställen på
Bogesund samt en ställning på Tynningö. Många av dessa rör väg 274, där stående vatten kan få en
allvarlig påverkan på kommunikationerna inom kommunen.
Riskområden har analyserats i GIS, med speciellt fokus på de platser där översvämning p.g.a.
stående vatten bedöms kunna ha en betydande påverkan på en mer omfattande (mer än t.ex. några
enstaka byggnader eller en del av landsvägen) del av den byggda miljön. Total översvämmad yta har
definierats som antal kvadratmeter med ett vattendjup större än en decimeter vid den modellerade
tidsperiodens slut. Total översvämningsvolym har beräknats som summan av samtliga
beräkningscellers vattendjup (> 10 cm) inom riskområdet, multiplicerat med beräkningscellens
storlek. Översvämningsvolymen har använts för att beräkna erforderlig volym i den lokala öppna
dagvattenhanteringen, och ger en uppfattning av vilken storleksordning som krävs av en lösning, till
exempel en fördröjningsdamm eller annan öppen lösning.

Figur 20: Exempel på avrinningsområden som tagits fram för två riskområden (nummer 1 och 2).

Översvämningens ursprung har bestämts genom att utifrån rådande topografi ta fram
avrinningsområden och att studera avrinningsstråken som leder till vattenansamlingarna i
riskområden. Notera dock att de framtagna avrinningsområdena (likväl som resultaten av
skyfallskarteringen) baseras enbart på topografiska förutsättningar och inte inkluderar effekter av
dagvattensystemet. Detta kan vara en källa till osäkerhet i de mest tättbebyggda delarna, där det
tekniska avrinningsområdet som orsakas av ledningsnätet kanske inte helt överensstämmer med
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avrinningsområdes gränserna för det naturliga avrinningsområdet. Avrinningsstråken och
översvämningens ursprung har använts för att föreslå var det är lämpligt att planera för sekundära
vattenvägar.
För samtliga fokusområden listas översvämmad yta, översvämmad volym, översvämningens
ursprung samt i avsnitt 7 - förslag på åtgärder för att hantera översvämningen. För de identifierade
områden har ytterligare information tagits fram, vilket visas i Tabell 9.

Figur 21: Definierade riskområden med avseende på stående vatten (gula cirklar).

Tabell 9: Sammanställd information för de identifierade fokuspunkterna med avseende på stående vatten. Volym visas för de
största riskområden.

Volym
efter
8h*
(hmax)
[m3]

Yta
efter
8h
[m2]

Figur

Läge

ID

Beskrivning

Avrinningsområde
km2

Vaxön

1

Ingenjörv./Stockholmsv.
Dagvattenhantering kan påverka
magnitud av problematik.

0,15

4200

7 000

23

Vaxön

2

Kyrkogården. Dagvattenhantering kan
påverka magnitud av problematik,
speciellt passagen under
genomfartsvägen.

0,05

620

2 500

24

Vaxön

3

Hamngatan/Trädgårdsgatan/Torggatan.

0,10

2 700
(3 200)

4 900

24

Väg 274 /
Resarö

4

Resarövägen norra sidan, nära
koloniområde.

0,12
I 29

482

Resarö

5

Ankarvägen

0,01

440
(660)

1 300

Resarö

6

Bygårdsvägen

0,01

5 200
(5 200)

8 800

25

Resarö

7

Överbyvägen/Resarövägen

0,04

1 000
(1 700)

3 700

25

Resarö

8

Söder om Överbyvägen. Problem i
nordvästra delen av utpekat
utvecklingsområde, där en stor
ansamling vatten påvisas.

0,14

Resarö

9

Överbyvägen kring fotbollsplanen.

0,14

Resarö

10

Björkviksvägen, utökad problematik
p.g.a. samvariation med höga
havsnivåer.

0,48

Väg 274 /
Rindö

11

Rindövägen nära Militärvägen

0,05

Väg 274 /
Rindö

12

Oskar-Fredriksborgsvägen nära
korsning med Rindövägen.

0,06

Tynningö

13

Kring befintligt mindre vattendrag som
leds under Tynningövägen mellan
Stora Snickarebacken och Soludden.

0,05

Väg 274

14

Vaxholmsvägen.

0,23

Väg 274

15

Vaxholmsvägen.

0,17

26

Väg 274

16

Vaxholmsvägen, utökad problematik
p.g.a. samvariation med höga
havsnivåer.

0,58

26

Väg 274

17

Vaxholmsvägen.

0,21

26

18

Flera översvämningsområden längs
sträcka om någon km, ingen specifik
plats noteras men hela området är
klassat som utvecklingsområde och
karteringen bör konsulteras vid
eventuell framtida byggnation.

0,30

26

Väg 274

25

3 200**

12
000

25

27

*8h = vid simuleringsslut när vattnet har hunnit infiltrera. hmax = det maximala vattendjupet i varje
cell under hela simuleringstid.
**endast volymen uppströms/norr om fotbollsplanen, nedströms liggande vattenvolym på södra sidan
inkluderas inte.

På Vaxön finns tre stora riskområden. I område (1) Ingenjörvägen/Stockholmsvägen (Figur 22) finns
en stor lågpunkt med en yta på 7000 m2 och en volym på 4200 m3 efter regnet har upphört.
Problematiken och magnituden av översvämning kan påverkas av dagvattenhantering eftersom
anslutning till ledningsnätet finns.
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Ett instängt område befinner sig vid kyrkogården (2, Figur 23), som översvämmas vid skyfall. Även
här påverkar ledningsnätet magnituden. Lågpunkten i sig är viktigt eftersom vatten magasineras som
annars skulle rinna till Parkgatan, där större skada förväntas uppstå.
Hamngatan/Trädgårdsgatan/Torggatan (3, Figur 23) är ett instängt område med en yta på 4 900 m2.
Vid regnets slut befinner sig 3 200 m3 vatten i lågpunkten och tre byggnader riskerar en allvarlig
översvämning med ett vattendjup >50 cm.
På Resarö finns en stor lågpunkt där 5 200 m3 samlas i bostadsområde Bygårdsvägen (6). Kvarteret
ligger i ett instängt område där vatten samlas på en yta på 8 800 m2. Vattnet rinner dit från ängen på
sydvästra sidan och via GC-tunneln utan möjlighet att ta sig ur lågpunkten. De 15 villorna som ligger i
lågpunkten har en stor risk för allvarlig påverkan och översvämningsskada, då vattendjupet uppnå 50
– 100 cm i hela området (Figur 24).
En stor lågpunkt finns även vid korsningen Överbyvägen/Resarövägen (7) där ICA och en förskola
riskerar att översvämmas (Figur 24). Förutom byggnadsskada förväntas även trafikstörningar
eftersom korsningen översvämmas under det extrema regnet. Vattnet infiltrerar och rinner av med
tiden och efter 8 timmar är översvämning på korsningen liten. Ändå finns risk för en begränsad
framkomlighet till och från Resarö under en kortare period.
En stor lågpunkt söder om Överbyvägen (8) är inget riskområde idag utan kan användas som yta för
magasinering av ytvatten. Området är dock utpekat utvecklingsområde och därför bör området
anpassas vid eventuell byggnation för att undvika negativa konsekvenser.

1

Figur 22: Ingenjörvägen/Stockholmsvägen (1). Dagvattenhantering kan påverka magnitud av problematik.
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Figur 23: Lågpunkt Kyrkogården, norr om Kungsgatan. Dagvattenhantering kan påverka magnitud av problematik, speciellt
passagen under genomfartsvägen (2), där en kritisk punkt för dagvattenhanteringen utpekas (röd cirkel). Lågpunkt
Hamngatan/Trädgårdsgatan/Torggatan (3) med risk för översvämning av byggnader.

Figur 24: Lågpunkter på centrala Resarö: Bygårdsvägen (6), Överbyvägen/Resarövägen (7), söder om Överbyvägen (8).
Överbyvägen kring fotbollsplanen (9).
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Figur 25: Lågpunkter längs väg 274 på fastlandet (15, 16, 17, 18).

Väg 274 översvämmas på flera punkter (15, 17, 18) på Bogesund (Figur 25). Eftersom vägen är
stark trafikerad och landvägen till fastlandet finns det risk för stor påverkan om framkomlighet är
begränsad. Norr om vägen ligger flera stora lågpunkter i ett utpekat utvecklingsområde. Vid
utveckling bör skyfallshantering ingå i planeringen. I område (16) finns en samvariation med
havsnivåer. Område riskerar att översvämmas från båda sidor vid extremhändelser och kustlinjen
kommer att förskjutas i takt med att medelhavsvattenytan stiger. Området är därför inte lämplig för
byggnation och avledning av dagvatten till havet bör säkerställas.
I området (10) på Resarö uppstår en liknande situation där bebyggelse riskerar att översvämmas
från både höga havsnivåer och skyfall. När kustlinjen förskjuts med tiden bör avrinningen
säkerställas (Figur 26).
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10

10

HÖGA HAVSNIVÅER
100-års högvatten 2100
[m]

High
Low

Byggnader_1,75m

10

Figur 26: Låglänt område på Resarö (10) med en samvariation av höga havsnivåer och skyfall. I figuren visas översvämning
på grund av medelvattenstånd 2100, 100-årshögvatten 2100 med drabbade byggnader (rosa polygoner) och 100-årsregn
2100 med drabbade byggnader (röda polygoner).
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6.2.3

Riskområden höga flöden

Riskområden med avseende på höga flöden (vilket inte nödvändigtvis sammanfaller med områden
med stående vatten) har markerats (gröna plus-tecken, Figur 27, Tabell 10).
33 flödesstråk har identifierats där flöden vid skyfall är betydande och bör beaktas inom planering.

Figur 27: Definierade riskområden med avseende på flöden (gröna kors).

Tabell 10: Sammanställd information för utpekade flödesstråk.

Läge

ID

Beskrivning

Vaxön,

F1

Eriksövägen, flödesstråk ned mot bryggor.

Vaxön

F2

Flödesväg över parkering, del av kyrkogården och tvärs över
Kungsgatan.

Vaxön

F3

Officersparken/Parkgatan ned mot hamnen.

Vaxön

F4

Kraftigt flödesstråk bakom fastigheter på Kronängsvägen.

Vaxön

F5

Framnäsvägen blir ett kraftigt flödesstråk.

Vaxön

F6

Flödesväg i förlängningen av Borgmästarevägen genom lekplats
och ned till Kungsgatan.

Vaxön

F7

Mellan Briggvägen och Fregattvägen via bollplan och grönområde.

Vaxön

F8

Eriksövägen, stråk norr om kommunhuset Vaxholm.

Vaxön

F9

Flödesstråk in mot korsningen
Hamngatan/Kungsgatan/Trädgårdsgatan.

Vaxön

F10

Nedre delen av Hamngatan.

Figur

29

29
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Kullön

F11

Flödesstråk i svackan mellan Bäckvägen/Västerängsvägen och
Häggvägen/Enbärsbacken.

Kullön

F12

Flödesstråk tvärs genom korsningen
Stockholmsvägen/Strandskogsvägen.

Väg 274

F13

Stråk tvärs över väg 274 sydväst om Nibble.

Väg 274

F14

Stråk tvärs över väg 274 nordost om Nibbleviken.

Väg 274

F15

Stråk tvärs över väg 274 sydväst om Nibble.

Resarö

F16

Stråk tvärs över korsning vid norra brofästet mot Kullön.

Resarö

F17

Stråk tvärs över Resarövägen något väster om koloniområde.

Resarö

F18

Långrevsvägen/Nätstigen.

Resarö

F19

Björkviksvägen, kraftigt stråk ned mot Björkviken.

Resarö

F20

Ytterbystrandsvägen/Ytterbyuddsvägen.

Resarö

F21

Överbyvägen i höjd med fotbollsplanen

Resarö

F22

Stråk in mellan hus på Bygårdsvägen.

Resarö

F23

Stråk längs Ytterbyvägen/Sjöviksvägen ned mot småbåtshamnen.

Resarö

F24

Kodjupsvägen.

Resarö

F25

Stråk tvärs över Resarövägen i höjd med Metspövägen.

Resarö

F26

Överbyvägen I höjd med Krokvägen.

Resarö

F27

Källvägen.

Rindö

F28

Rådjursslingan/Mjöldammsvägen, flera kraftiga flödesstråk i
närområdet.

Rindö

F29

Vegabacken ned mot Vegabryggan.

Rindö

F30

Rindövägen ungefär i höjd med Karlshillsvägen.

Tynningö

F31

Tynningövägen ned mot småbåtshamnen vid Lugnet.

Tynningö

F32

Flöde som korsar Tynningövägen och sedan rinner ned mot bryggor
vid Stora Snickarebacken.

Tynningö

F33

Kraftigt flödesstråk mellan bron till Furusund i sydostlig riktning till
vik av Stora Maren.

30

31

31

Ett stort flödesstråk på Hamngatan (Figur 28, F3) kan leda till stora konsekvenser för byggnader och
butiker på Hamngatan och i kajområden. Mobila objekt som bilar kan skadas eller bidra till skadan.
Stråket på Parkgatan leder till översvämning av omliggande bebyggelse. Båda stråk bör dock hållas
öppna för att inte stoppa flödet till havet, vilket skulle leda till större översvämning.
Ett flödesstråk finns i svackan mellan Bäckvägen/Västerängsvägen och Häggvägen/Enbärsbacken
(Figur 29, F11). Det handlar om ett befintligt flödesstråk med stora flöden vid skyfall som ska hållas
öppet och inte bebyggas för att inte riskera översvämning av omliggande bebyggelse.
På Bogesund korsar två flödesstråk väg 274 (Figur 30, F13, F15) vilket kan leda till trafikstörningar
och hindra framkomlighet på väg 274 under en kortare period vid skyfall.
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Figur 28: Centrala flödesstråk i Vaxhom: Officersparken/Parkgatan ned mot hamnen och Nedre delen av Hamngatan (F3,
F10).

Figur 29: Flödesstråk i svackan mellan Bäckvägen/Västerängsvägen och Häggvägen/Enbärsbacken (F11).
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Figur 30: Stråk tvärs över väg 274 sydväst om Nibble (F13, F15).

Ett flertal andra betydande flödesstråk listas i Tabell 10 och visualiseras i kartorna i Bilaga 2.
Det finns flera områden i Vaxholms kommun som inte är riskområden med befintlig bebyggelse men
som löper risk att hamna i riskzonen om områden utvecklas och exploateras. Det är viktigt att
analysera skyfallsmodellen för att identifiera viktiga flödesstråk som måste hålla öppna vid
nybyggnation och lågpunkter som inte ska bebyggas om inte åtgärder kan vidtas. I kustnära
områden kan det även finnas samvariation med höga havsnivåer eller skred- och erosionsrisk.
Ett exempel är utvecklingsområdet Rindöhamn (Figur 31). I Rindöhamn finns två flödesstråk till en
lågpunkt och Grisselmaren och ett antal hus (röda polygoner) är utsatta för skyfallsrisk. För att inte
öka översvämningsrisken vid skyfall i framtiden bör utveckling ske med väl genomtänkt höjdsättning.
Hamnen ligger även i riskzon för 100-års högvatten och i SGI:s kartering över områden med
förutsättningar för sked i finkornig jordart pekas sydöstra delarna vid Grisselmaren ut som
Aktsamhetsområde.
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Figur 31: Området vid Rindöhamn drabbas av skyfall, höga havsnivåer och har förutsättningar för skred.

6.3

PÅVERKAN PÅ DEN BYGGDA MILJÖN VID RAS, SKRED OCH
EROSION

Skredrisken i Vaxholms kommun bedöms vara liten. En kombination av olika faktorer i ett område,
t.ex. förutsättningar för skred, förhöjda havsnivåer, extrema nederbördshändelser eller mänsklig
aktivitet ökar dock risken för instabilitet och erosion. Skred och erosion kan då få allvarliga
konsekvenser i form av markförlust, skador på byggnader eller underminering. Detta bör beaktas vid
exploatering.
Skredrisken i Vaxholms kommun förväntas öka i samband med en ökning av nederbördsmängden
och intensitet. Konsekvenser kan därför uppstår i områden där det finns förutsättningar för ras- och
skred och som samtidigt ligger i en riskzon för stora flöden vid skyfall och höga havsnivåer.
Erosionsrisken bör även beaktas längs stora avrinningsstråk.
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7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Analysen visade att klimatförändringarna leder till en ökad översvämningsrisk i Vaxholms kommun. I
samband med ökad nederbörd och översvämningar ökar även risk för skred och erosion.
På kort sikt (10-30 år) är den ökade nederbörden och skyfall av störst betydelse. Med hjälp av
skyfallsmodelleringen kan en strukturplan för vatten tas fram som underlag till planering av allmänna
och lokala åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse och vägar och för att identifiera lågpunkter och
flödesstråk som måste hanteras vid utveckling. Utifrån strukturplanen kan en åtgärdsplan upprättas.
På lång sikt (30- 80 år, fram till 2100 och därefter) måste kommunen även anpassa sig till stigande
havsnivåer. På grund av livslängden av den byggda miljön i sin helhet ska byggnation i framtida
riskområden undvikas eller anpassas. Det är av stor vikt att inte bygga i områden där det komma att
behövas åtgärder på lång sikt.

7.1

STIGANDE HAVSNIVÅER

Karteringen av framtida havsnivåer visar att risken för kustöversvämningar ökar efter 2050 och fram
till seklets slut. Efter 2100 tyder scenarierna på en snabb accelerering av havsnivån. För att bemöta
stigande havsnivåer har Länsstyrelsen Stockholm tagit fram rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. Enligt rekommendationer ska ny
sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verksamhet
lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning och bör lokaliseras över beräknad högsta
nivå för havet. Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets Östersjökust
behöver placeras ovanför nivån 2,70 m (RH2000). 2,70 m inbegriper 100-års vattenstånd beräknat
för en global havsnivåhöjning på 1 meter för år 2100 justerat för landhöjning samt en
säkerhetsmarginal som, på grund av de stora osäkerheterna, tar höjd för klimatförändringar i nästa
sekel. Avsteg från rekommendationen kan göras och måste motiveras genom utredningar och
riskbedömningar.
En generell åtgärd är därför att inte bebygga områden som ligger under 2,70 m. De flesta
utvecklingsområden i Vaxholm befinner sig vid kusten. Det är därför viktigt att begränsa
nybyggnation till områden som ligger högre än 2,70 m (Figur 32).
För att skydda och anpassa befintlig bebyggelse som ligger under 2,70 m kan olika tekniska åtgärder
vidtas.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Detaljerade riskanalyser inkl. kostnads-nyttoanalyser för val och prioritering av eventuella
tekniska åtgärder.
Höjdsättning
Permanent eller temporär invallning – avledning av dagvatten och flöden vid skyfall till havet
måste säkerställas.
Anläggning av skyddsmurar – avledning av dagvatten och flöden vid skyfall till havet måste
säkerställas.
Objektskydd som måste anpassas till byggnadstyp, t.ex., temporära eller permanenta
översvämningsväggar, skyddsmurar, tätning av öppningar såsom källarfönster eller
ingångar, mobila skyddsåtgärder
Naturbaserade lösningar som skyddsbarriärer.
Förstärkning av strandlinjen
Erosionsskydd, speciellt i områden med vågangrepp, t.ex. på grund av båttrafik.
Beredskapsplanering och temporära skyddsåtgärder såsom evakueringsplaner,
trafikåtgärder, tillhandahållande av sandsäckar, temporära vallar, kapacitet till pumpning,
säkerställande av vattenförsörjning samt informationsverksamhet.
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Figur 32: Områden som ligger under den rekommenderade lägsta grundläggningsnivå, 2,70 m (Lst) samt utvecklingsområden
i Vaxholms kommun.

Många byggnader som ligger i riskzon för ett 100-års högvatten och som behöver objektskydd i
framtiden är privata bostäder, bryggor och småbåtshamnar.
Ett område som är utsatt för ett 100-års högvatten är kajområdet på Vaxön. Kajerna och de
angränsande gatorna ligger idag på ca. 1,5 meter över havet (Vaxholm stad, 2017) vilket betyder att
de kommer att översvämmas vid ett 100-års högvatten 2100. Kajområdet (Figur 33) behöver på lång
sikt anpassas till stigande havsnivåer och bebyggelse behöver skyddas från ett framtida
extremvattenstånd. Det är viktigt att se över behov av översvämningsskydd på kajkant eller behov av
höjning av kajkant och färjelägen i tid så att färjetrafiken inte påverkas. Vid skydd mot havet måste
avrinning vid skyfall beaktas så att inte nya instängda områden skapas som skulle leda till stor
översvämning vid skyfall.

Figur 33: Kajerna i Vaxholm (Källa till bilden till vänster: www.vaxholm.se, Foto höger: WSP)
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På kort sikt kan kajområdet och angränsande bebyggelse skyddas med temporära skydd, lokal
anpassning och objektskydd, se exempel Figur 34.

Figur 34: Exempel på lokal anpassning med översvämningsvägg utanför bostadsentré (https://floodcontrol.asia).

Även i Norrhamnen krävs skyddsåtgärder i form av lokala permanenta eller temporära barriärer för
att skydda kustnära byggnader från översvämning vid framtida högvattennivåer.
I områden med erosion och vågangrepp kan påverkan minskas med hjälp av naturbaserade
lösningar eller en förstärkning av strandlinjen, t.ex. genom strandskoning (Figur 35).

Figur 35: Strandskoning i ett område med vågangrepp på Rindö (Foto: WSP).

Ett översiktligt förslag på åtgärder sammanställs i Tabell 11.
I 42

495

Tabell 11: Åtgärdsförslag, riskområden kustöversvämningar.

Läge

Beskrivning

Möjlig åtgärd

Vaxholm - Kajer

Kajerna och färjelägen ligger på
nivå ca. +1,50 m och
översvämmas vid ett 100-års
högvatten 2100.

Utredning av möjlighet till höjning av
kajerna och färjelägen på lång sikt.
Avledning av dagvatten och flöden vid
skyfall till havet måste säkerställas.

Vaxholm kajområdet

Bostäder, gastronomi och ett
flertal butiker i området som ligger
i riskzonen.

Temporära barriärer, objektskydd.
Avledning av dagvatten och flöden vid
skyfall till havet måste säkerställas.

Vaxholm –
Hamngatan,
Söderhamnen

Vägarna översvämmas vid
extremhögvatten. Begränsad
framkomlighet för bilar och
kommunaltrafik.

Temporära invallningar, sandsäckar,
beredskap för att hantera trafikstörningar

Vaxholm Västerhamnen

Färjeläge översvämmas vid 100års högvatten. Färjetrafik stoppas
då.

Utredning av möjlighet till höjning av
färjelägen på lång sikt.

Vaxholm Norrhamnen

Flera byggnader och
Hembygdsgården riskerar att
översvämmas vid ett 100-års
högvatten.

Erosionsskydd, förstärkning av
strandlinjen, t.ex. genom strandskoning,
temporära barriärer, skyddsvallar eller murar

Vaxholm – VHolm Marina och
Blynäsvikens
Båtklubb

Delar av området översvämmas.

Temporära/mobila barriärer.

Resarö Resarövägen

Vägen riskerar att översvämmas
vid ett 100-års högvatten 2100.
Begränsad framkomlighet.

Höjdsättning, vallar, beredskap för att
hantera trafikstörningar.

Resarö

Småhus, bryggor och
småbåtshamnar.

Objektskydd, förstärkning av
strandlinjen, t.ex. genom strandskoning,
naturbaserade lösningar.

Resarö - Marina

Risk för översvämning vid 100-års
högvatten.

Vallar, temporära barriärer, förstärkning
av strandlinjen.

Resarö Björkvik

Risk för översvämning vid 100-års
högvatten.

Objektskydd vid byggnader, avledning
av dagvatten och flöden vid skyfall till
havet måste säkerställas.

Bogesund –
Pålsundsbron

Risk för översvämning vid 100-års
högvatten.

Bogesund Tenövarv

Risk för översvämning vid 100-års
högvatten.

Vallar, temporära barriärer för att skydda
byggnader.

Rindö Rindöhamn

Risk för översvämning vid 100-års
högvatten.

Vallar, temporära barriärer, höjdsättning.
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7.2

SKYFALL

I Vaxholm finns flera områden som riskerar att översvämmas vid skyfall. För att hantera extrem
nederbörd behöver åtgärder vidtas i befintlig miljö och vid utveckling och nybyggnation.
Enligt rekommendationer från Boverket (2018) och Stockholms och Västra Götalands län (2018)
behöver översvämningsrisken till följd av skyfall beaktas vid planläggning. Som ett minimum bör ny
sammanhållen bebyggelse och bebyggelse med samhällsviktig verksamhet planläggas så att den
årliga sannolikheten för översvämning är mindre än 1 %. Vid planläggning av verksamheter av större
samhällsviktig betydelse eller verksamheter där översvämning leder till särskilt stora konsekvenser,
såsom räddningstjänst och större sjukhus, bör kraftigare skyfall med längre återkomsttider kunna
hanteras. Dessutom behöver effekten av ett framtida klimat beaktas.
Generellt gäller att nybyggnation inte ska ske i utpekade lågpunkter eller översvämningszoner för att
undvika negativa konsekvenser. Ytliga avrinningsstråk ska inte bebyggas och ska hållas öppna. I
avrinningsstråk där stora flöden förväntas bör erosionsrisken beaktas. Om byggnation ändå planeras
bör vattennivåer, flöden och rinnvägar analyseras och åtgärder såsom höjdsättning eller etablering
av skyfallsytor vidtas för att undvika översvämning av byggnader. Exploatering leder oftast till en
högre andel hårdgjorda ytor vilka i sin tur ökar avrinning och flöden. Detta kan förvärra
översvämningsrisken för omliggande områden. En annan generell åtgärd är en kapacitetshöjning av
dagvattennätet. Det är dock viktigt att tänka på att ledningsnätet och många andra
dagvattenlösningar bara har en begränsad funktion och kapacitet vid skyfall.
Det är viktigt att behålla grönytor som till exempel parker i den bebyggda miljön och att hålla
befintliga avrinningsstråk öppna. Utöver det finns det många olika lösningar för både dagvatten och
skyfall som minskar risken för konsekvenser. I ett glesbebyggt område som Vaxholms kommun
anses öppna dagvattenlösningar som mest effektiva. Ledningsnätet kan inte ta hand om ett skyfall
men kan i vissa fall bidra till en snabb avledning.
Öppna dagvattenlösningar omfattar bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Skyfallsled
Skyfallsyta till fördröjning
Blå-gröna lösning till infiltration
Mångfunktionell yta
Våtmark
Svackdike
Gröna tak
Utnyttja GC tunnlar och viadukter för kortvarig översvämning
Beredskap och evakueringsplanering som säkerställer framkomlighet främst för
räddningstjänst och brandbilar, t.ex. via alternativa vägar, möjlighet till snabb pumpning av
översvämmade vägar och byggnader
Tekniska åtgärder vid nybyggnation: höjdsättning, vallar, barriärer, diken, fördröjningsytor, ny
dimensionering av ledningsnätet
Temporära skyddsåtgärder, som t.ex. mobila barriärer

WSP anser att följande åtgärder är lämpliga att vidta i Vaxholm: Mångfunktionella ytor,
dagvattendammar eller andra blå-gröna fördröjningsytor, skyfallsleder samt beredskapsplanering.
Speciellt i utvecklingsområden bör höjdsättning och anpassning av ledningsnätet övervägas.
Mångfunktionella ytor definieras enligt Boverket (2010) som ytor strategiskt lokaliserade i staden och
integrerade i bebyggelsen som genom träd, grönområden, vattendrag och dammar kan fungera som
luftförbättrare, temperatursänkare och dessutom hantera ökande vattenmängder. Det finns en
mängd olika typer av mångfunktionella ytor för hantering av dagvatten, till exempel dagvattendamm,
park, fotbollsplan, gångstråk eller parkeringsplats.
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Parker kan användas som översilningsytor och torra dammar. Torra dammar har endast en
vattenspegel i samband med nederbörd. Översilningstekniken innebär att dagvattnet breddas ut över
en gräsbevuxen sluttande yta (Boverket, 2010).
En dagvattendamm hjälper till att avlasta dagvattenledningar genom att mellanlagra regnvattnet i
dammen. Samtidigt som dagvattendammen tar hand om och renar dagvattnet kan området omkring
dagvattendammen bidra till rekreation och bidra positivt till biologisk mångfald, vilket kan ge
dagvattendammen en mångfunktionell karaktär. Ett exempel på en park med dagvattendamm visas i
Figur 36.

Figur 36: Övre bild: Exempel på en park med våtmark för hantering av dagvatten och skyfall (Källa: Göteborg stad och
Ramböll (2021): Göteborg när det regnar. En exempel- och inspirationsbok för dagvattenhantering). Nedre bild:
Dagvattendamm i en park i Nora, Danderyd (www.danderyd.se)

Gångstråk: Genom att göra marken mer genomsläpplig och anlägga grönområden i befintliga
områden med mycket hårdgjord yta kan traditionella hårdgjorda miljöer göras om till mer levande
parker mitt i staden (Figur 37).
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Figur 37: Exempel på ett gångstråk från Köpenhamn (Foto: WSP).

Parkeringsplatser, lekplatser eller idrottsanläggningar kan användas som mångfunktionella ytor i och
med att ytan kan konstrueras för att fungera som ett utjämningsmagasin (Figur 38).

Figur 38: Utjämningsmagasin i form av en fotbollsplan (https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-paklimatanpassning/utjamningsmagasin-kostnad-och-nytta-1.118113).

I Figur 39 ges ett översiktligt förslag på åtgärder i centrala Vaxholm.
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I parken Lägret (A) finns möjligheter till fördröjning av vatten vilket skulle minska flöden på
Hamngatan och översvämningen i lågpunkten Trädgårdsgatan/Torggatan, där flera byggnader är
utsatta för översvämning med stort vattendjup. Även flödet över kyrkogården och väg
274/Kungsgatan kan minskas om vattnet styrs till parken istället. En genomtänkt höjdsättning krävs
för att leda vattnet till parken. I parken kan mångfunktionella ytor i form av en fotbollsplan eller en
dagvattendamm minska översvämningsrisken i omgivningen. Officersparken (B) kan nyttjas till
fördröjning av stora mängder vatten och därmed bromsa flödet till hamnen och kajområdet. I
lågpunkterna C och D finns det redan möjlighet till fördröjning i form av en lekplats och en grönyta.
Omgestaltning till skyfallsytor, avvattning, höjdsättning, ett dike eller vall söder om ytorna skulle
minska flödet över väg 274. E och F är viktiga flödesstråk som måste hållas öppna för kontrollerad
avrinning utan att byggnader skadas. Längs flödesstråk F drabbas sju byggnader av en allvarlig
översvämning eftersom rinnvägen ligger vid sidan av vägen. Lokala åtgärder kan styra vattnet så att
avrinning sker på vägen istället.

A
C

D

B
F
E

Figur 39: Förslag på skyfallsåtgärder i centrala Vaxholm. A: Parken Lägret, B: Officersparken C: Lågpunkt på lekplats D: Stor
lågpunkt med flödet över vägen. E: Skyfallsled för kontrollerad avledning. F: Skyfallsled för kontrollerad avledning.

I Figur 40 visas förslag på skyfallsåtgärder på Resarö. En skyfallsyta i grönområdet sydväst om
bostadsområdet Bygårdsvägen (A) skulle ge möjlighet att fördröja vattnet och minska vattendjupet i
bostadsområdet Bygårdsvägen. Ytan behöver ligga lägre än omgivningen för att uppnå den stora
kapaciteten som skulle behövas. För att skydda korsningen Resarövägen/Överbyvägen och ICA från
översvämning kan en skyfallsyta och vägdiken anläggas (B). Höjdsättning/vägdiken längs
Överbyvägen (C) kan minska översvämning på Överbyvägen (C).
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C

B

A

Figur 40: Förslag på skyfallsåtgärder på Resarö. Skyfallsyta i grönområdet sydväst om bostadsområdet (A), Korsningen
Resarövägen/Överbyvägen (B) och längs Överbyvägen (C).

Väg 274 riskerar att översvämmas på flera ställen, vilket kan leda till bortspolning av vägen, men
framför allt till begränsad framkomlighet. Kommunen, tillsammans med Trafikverket bör analysera
utpekade vägsträckor och behov av åtgärder, till exempel genom höjdsättning eller översyn av
dimensionering av vägtrummor. Vägtrummor som inte är anpassade till den ökade nederbörden i ett
förändrat klimat kan vara underdimensionerade i framtiden.
I lågpunkter och instängda områden där inga konsekvenser förväntas på den byggda miljön, bör det
säkerställas att avledning eller infiltration av vatten fungerar. Lågpunkter som bidrar till fördröjning av
vatten och minskar översvämning nedströms bör reserveras och inte bebyggas för att inte förvärra
situationen för omgivningen.
För alla instängda områden bör ledningsnätets kapacitet kontrolleras, säkerställas och eventuell
anpassas.
För alla riskområden utpekade i konsekvensanalysen föreslås åtgärder i tabellerna 12 och 13.
Gemensamt för samtliga områden är att de föreslagna åtgärderna inte är utredda utifrån hur lämpliga
de är att anlägga av t.ex. geotekniska eller juridiska skäl eller i stadsplaneringshänseende, utan de
föreslagna åtgärderna bör ses som exempel på hur stora ytor och volymer som kan behövas tas i
anspråk för att hantera ett 100-årsregn på ett hållbart sätt i respektive fokusområde.
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Tabell 12: Åtgärdsförslag, riskområden stående vatten.

Läge

ID

Beskrivning

Volym
efter
8h*
(hmax)
[m3]

Möjlig åtgärd

Vaxön

1

Ingenjörvägen/Stockholmsvägen. Dagvattenhantering
påverkar magnitud av problematik

4200

Fördröjningsåtgärder i befintlig grönyta.

Vaxön

2

Kyrkogården, norr om Kungsgatan, kritiskt med
dagvattenpassage under genomfartsvägen

620

Större fördröjningsyta eller fördröjningsdamm på parkeringen och i parken för
att skydda kyrkogården och minska flödet över Kungsgatan.

Vaxön

3

Hamngatan/Trädgådsgatan/Torggatan

2 700
(3 200)

Fördröjning uppströms i system, t.ex. genom att leda flödet på Hamngatan till
parken Lägret (Figur 37).
Skapa en skyfallsyta, t.ex. en park i befintlig lågpunkt för att minska
översvämning av angränsande byggnader (Figur 34).
Säkerställ avledning under vägen, säkerställ fördröjning längre bort (stort
avrinningsområde)

Resarö

4

Resarövägen norra sidan, nära koloniområde

Resarö

5

Ankarvägen

Resarö

6

Bygårdsvägen

5 200
(5 200)

Skyfallsyta - fördröjning sydväst om huskroppar i grönområde.

Resarö

7

Överbyvägen/Resarövägen

1 000
(1 700)

Mycket central plats m.a.p. framkomlighet, vägdiken, beredskapsplanering.

Resarö

8

Söder om Överbyvägen, nordväst om skolan. Problem
i nordvästra delen av utpekat utvecklingsområde.

Resarö

9

Överbyvägen kring fotbollsplanen**

10

Björkviksvägen, utökad problematik p.g.a.
samvariation med höga havsnivåer.

Resarö

440
(660)

Eventuell anpassning av grönyta.

Undvik att bygga där översvämning är som värst. Beakta stående vatten och
avrinningsvägar vid utveckling. Skyfallshantering, inkl. höjdsättning, avvattning.
3 200

Fördröjning lokalt uppströms, säkerställ god avledning under vägen.
Samvariation med havsnivåer. Stort avrinningsområde, mycket vatten når
lågpunkt ”snabbt”, men om havet inte är kraftigt förhöjt rinner det snabbt undan.
Problematik kan lindras av fördröjning högre upp i system (LOD viktigt!) på flera
mindre platser, snarare än något stort magasin. Vikten av att leda vatten vid
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extrema regn till havet måste beaktas vid eventuell planering av skydd mot
höga havsnivåer.
Väg 274 /
Rindö

11

Rindövägen nära Militärvägen

Säkerställ vägavvattning.

Väg 274 /
Rindö

12

Oskar-Fredriksborgsvägen nära korsning med
Rindövägen.

Säkerställ vägavvattning

Tynningö

13

Kring befintligt mindre vattendrag som leds under
Tynningövägen mellan Stora Snickarebacken och
Soludden.

Säkerställ vägavvattning

Väg 274

14

Vaxholmsvägen

Stoppa vattnet söder om vägen, detta minskar problematik både här och
nedströms.

Väg 274

15

Vaxholmsvägen

Säkerställ avledning under vägen, fördröjning uppströms. Undvik nybyggnation
i lågpunkt.

Väg 274

16

Vaxholmsvägen, samvariation med höga havsnivåer.

Flödesväg ska hållas öppen, ingen byggnation i området.

Väg 274

17

Vaxholmsvägen

Säkerställ avledning under vägen, Undvik nybyggnation i lågpunkt. Vid
utveckling bör flödesvägar beaktas.

Väg 274

18

Flera översvämningszoner längs sträcka om någon
kilometer.

Området kring vägen är klassat som utvecklingsområde och karteringen måste
konsulteras vid eventuell framtida planläggning/byggnation. Säkerställ
avledning under vägen.

*8h = vid simuleringsslut när vattnet har hunnit infiltrera. hmax = det maximala vattendjupet i varje cell under hela simuleringstid.
**endast volymen uppströms/norr om fotbollsplanen, nedströms liggande vattenvolym på södra sidan inkluderas inte.
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Tabell 13: Åtgärdsförlag i områden med höga flöden.

Läge

ID

Beskrivning

Möjlig åtgärd

Vaxön

F1

Eriksövägen, flödesstråk ned mot bryggor.

Eventuellt bromsa flödet i grönytor uppströms för att minska skada i marina området och
bussparkering.

Vaxön

F2

Flödesväg över parkering, del av kyrkogården och
tvärs över Kungsgatan.

Större fördröjningsyta eller fördröjningsdamm på parkeringen och i parken för minskar
flödet över Kungsgatan.

Vaxön

F3

Officersparken/Parkgatan ned mot hamnen.

Vidare utredning i samband med anpassning av kajer så att flödesstråket hålls öppet.
Bromsa flödet genom Officersparken.

Vaxön

F4

Kraftigt flödesstråk bakom fastigheter på
Kronängsvägen.

Flödesstråk bör hållas öppet. Objektskydd av byggnader. Undvik bebyggelse i
skyfallsstråk.

Vaxön

F5

Framnäsvägen blir ett kraftigt flödesstråk.

Privata bostäder översvämmas av kraftigt flöde. En möjlig åtgärd är höjdsättning så en
skyfallsled skapas för säkerställning av kontrollerad avledning.

Vaxön

F6

Flödesväg Borgmästarevägen genom lekplats och ned
till Kungsgatan.

Stoppa upp vattnet så att vattnet stannar i parken och vägen inte översvämmas.

Vaxön

F7

Mellan Briggvägen och Fregattvägen via bollplan och
grönområde.

Säkerställ kontrollerad avledning.

Vaxön

F8

Eriksövägen, stråk norr om kommunhuset Vaxholm.

Säkerställ kontrollerad avledning på vägen.

Vaxön

F9

Flödesstråk in mot korsningen
Hamngatan/Kungsgatan/Trädgårdsgatan.

Fördröjning uppströms i system, t.ex. genom att leda flödet på Hamngatan till parken
Lägret för att minska översvämning i lågpunkten nedströms (exempel Figur 34).

Vaxön

F10

Nedre delen av Hamngatan.

Skyfallsled för kontrollerad avledning. Vidare utredning i samband med anpassning av
kajer så att flödesstråket hålls öppet.

Kullön

F11

Flödesstråk i svackan mellan
Bäckvägen/Västerängsvägen och
Häggvägen/Enbärsbacken.

Flödesstråk ska hållas öppet för kontrollerad avledning.

Kullön

F12

Flödesstråk tvärs genom korsningen
Stockholmsvägen/Strandskogsvägen.

Skapa fördröjningsyta för att hindra flödet över väg 274 och/eller säkerställ god
avledning under vägen.
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Väg 274

F13

Stråk tvärs över väg 274 sydväst om Nibble.

Skapa fördröjningsyta för att hindra flödet över väg 274 och/eller säkerställ god
avledning under vägen.

Väg 274

F14

Stråk tvärs över väg 274 nordost om Nibbleviken.

Skapa fördröjningsyta för att hindra flödet över väg 274 och/eller säkerställ god
avledning under vägen.

Väg 274

F15

Stråk tvärs över väg 274 sydväst om Nibble.

Skapa fördröjningsyta för att hindra flödet över väg 274 och/eller säkerställ god
avledning under vägen.

Resarö

F16

Stråk tvärs över korsning vid norra brofästet mot
Kullön.

Skapa fördröjningsyta för att hindra flödet över väg 274 och/eller säkerställ god
avledning under vägen.

Resarö

F17

Stråk tvärs över Resarövägen något väster om
koloniområde.

Skapa fördröjningsyta för att hindra flödet över vägen och/eller säkerställ god avledning
under vägen.

Resarö

F18

Långrevsvägen/Nätstigen.

Objektskydd.

Resarö

F19

Björkviksvägen, kraftigt stråk ned mot Björkviken.

Samvariation med havsnivåer. Stort avrinningsområde, mycket vatten når lågpunkten
snabbt, men om havet inte är kraftigt förhöjt rinner det snabbt undan. Problematik kan
lindras av fördröjning högre upp i system (LOD viktigt!) på flera mindre platser, snarare
än något stort magasin. Vikten av att leda vatten vid extrema regn till havet måste
beaktas vid eventuell planering av skydd mot höga havsnivåer.

Resarö

F20

Ytterbystrandsvägen/Ytterbyuddsvägen.

Kontrollerad avledning för att skydda bostäder.

Resarö

F21

Överbyvägen i höjd med fotbollsplanen

Fördröjning lokalt uppströms, säkerställ god avledning under vägen.

Resarö

F22

Stråk in mellan hus på Bygårdsvägen.

Fördröjning sydväst om huskroppar i grönområde för att minska flödet och konsekvenser
för bostadsområdet.

Resarö

F23

Stråk längs Ytterbyvägen/Sjöviksvägen ned mot
småbåtshamnen.

Fördröjning på grönytor uppströms för att minska flödet och konsekvenser för
småbåtshamnen.

Resarö

F24

Kodjupsvägen.

Säkerställ kontrollerad avledning.

Resarö

F25

Stråk tvärs över Resarövägen i höjd med
Metspövägen.

Säkerställ god avledning under vägen.

Resarö

F26

Överbyvägen i höjd med Krokvägen.

Säkerställ kontrollerad avledning till grönområdet. Obs.: utvecklingsområdet.

Resarö

F27

Källvägen.

Säkerställ kontrollerad avledning.
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Rindö

F28

Rådjursslingan/Mjöldammsvägen, flera kraftiga
flödesstråk i närområdet.

-

Rindö

F29

Vegabacken ned mot Vegabryggan.

Säkerställ kontrollerad avledning på vägar till havet för att skydda byggnader.

Rindö

F30

Rindövägen ungefär i höjd med Karlshillsvägen.

Säkerställ god avledning under vägen.

Tynningö

F31

Tynningövägen ned mot småbåtshamnen vid Lugnet.

-

Tynningö

F32

Flöde som korsar Tynningövägen och sedan rinner
ned mot bryggor vid Stora Snickarebacken.

-

Tynningö

F33

Kraftigt flödesstråk mellan bron till Furusund i sydostlig
riktning till vik av Stora Maren.

-
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7.3

RAS OCH SKRED

I samband med utveckling och nybyggnation ska geotekniska förutsättningar i områden som har
förutsättningar för ras, skred och erosion utredas. Med hjälp av SGIs: kartunderlag (Figur 9) kan
områden identifieras där skredrisk kan föreligga och vidare bedömningar bör göras. Kartunderlaget
ska användas i tidigt skede i översiktsplaneringen för att kunna identifiera områden med potentiell
skredrisk. Inom detaljplanering krävs mer detaljerade markundersökning och utredning av
stabilitetsförhållanden.
Om det skulle visa sig att det krävs åtgärder för att förstärka markstabilitet finns olika möjligheter som
bland annat olika former av erosionsskydd, förstärkning av nuvarande strandlinje, plantering av
vegetation eller jordspikning.

7.4

SLUTSATSER OCH FÖRLAG TILL FORTSATT ARBETE

I takt med den globala uppvärmningen förväntas nederbörden öka och medelhavsvattenytan att stiga
i Vaxholm kommun. Kommunen ska även vara förberedd på extrema väderhändelser som kommer
bli både kraftigare och vanligare och som kan innebära utmaningar för kommunen. För att skydda
kommunen mot översvämningar behöver kommunen vidta åtgärder på kort och på lång sikt.
•

•

•

•

De dominerande faktorerna för dimensionerande planeringsnivån är en hög havsnivå
och skyfall. Höjdsättning och strukturella åtgärder kommer behövas för att hantera skyfall
och havsnivå med återkomsttiden 100 år.
I Vaxholms kommun riskerar flera områden att översvämmas vid ett framtida 100årsregn. Åtgärder krävs för att skydda befintlig och ny bebyggelse. Befintliga parker och
grönområden i Vaxholm och på Resarö kan omvandlas till mångfunktionella ytor med
möjlighet till fördröjning av vattnet vid skyfall. Detta för att skydda byggnader i lågpunkter
men även för att fördröja vatten som skulle leda till skada på byggnader nedströms. Den
kuperade terrängen leder till att det utvecklas tydliga flödesstråk där stora mängder
vatten rinner till havet med höga hastigheter. För att skydda bebyggelse ska
avrinningsstråk inte bebyggas så att vattnet kan rinna mot havet i öppna rinnstråk. Vid
behov kan nya skyfallsleder för kontrollerad avledning av stora mängder vatten mot
havet skapas.
Effekterna av stigande havsnivåer blir tydliga efter 2050. Efter 2100 kommer risken för
översvämning öka snabbare på grund av den accelererande havsnivåhöjningen, vilket
bör beaktas vid långsiktig planering, t.ex. säkring av kajer samt kustnära vägar,
infrastruktur och samhällsfunktion. Länsstyrelsens grundläggningsnivå på 2,70 m tar
hänsyn till stigande havsnivåer och osäkerheter bakom 2100 och anses därför en rimlig
nivå vid nybyggnation idag, även om riskerna för allvarliga översvämningar från havet är
små på kort sikt. Karteringen av den högsta beräknade havsvattenstånd 2100 visar en
mer omfattande kustöversvämning. Även om scenariot har en låg sannolikhet och
osäkerheterna är stora är det viktigt att ha möjlighet till skydd av samhällsfunktion i
framtiden. Spannet för havsnivåhöjning år 2100 och särskilt därefter är väldigt stort.
Detta betyder att planeringen måste göras med den osäkerhet och kräver flexibla
lösningar och skyddsnivåer som kan anpassas allt eftersom havet stiger. Detta gäller
fram för allt för samhällsfunktion och infrastruktur med lång livslängd.
I områden med multipla översvämningsrisker bör samvariation beaktas, t.ex. invallning
längs kusten kan skapa nya instängda områden vid skyfall om vattnet inte kan rinna till
havet, i områden med benägenhet för jordskred eller erosion kan stora flöden vid skyfall
förvärra situationen.
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Förslag på fortsatt arbete:
•
•
•

8

Framtagande av en strukturplan och en åtgärdsplan för hantering av skyfall.
Modellering av åtgärdsförslag för att på så sätt analysera om de får förväntad effekt.
Kostnads-nyttoanalys av föreslagna åtgärder genom att analysera den ekonomiska
nyttan med att ”bygga bort” översvämningsrisken i ett område och jämföra med
kostnaderna för samhället med återkommande översvämningar. På så sätt kan det
utredas huruvida åtgärdsförslagen är ekonomiskt försvarbara. Med kostnadsnyttoanalyser som underlag, eller med hjälp av andra kriterier, går det att sortera
åtgärdsförslagen i den ordning som de bör genomföras.
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BILAGA 1 – HAVSNIVÅER
Karta 1: Höga havsnivåer Vaxholm. 100-årshögvatten 2010, 100-års högvatten 2100, Högsta beräknade högvatten 2100.
Karta 2: Höga havsnivåer Resarö. 100-årshögvatten 2010, 100-års högvatten 2100, Högsta beräknade högvatten 2100.
Karta 3: Höga havsnivåer Bogesund. 100-årshögvatten 2010, 100-års högvatten 2100, Högsta beräknade högvatten 2100.
Karta 4: Höga havsnivåer Bogesund. 100-årshögvatten 2010, 100-års högvatten 2100, Högsta beräknade högvatten 2100.
Karta 5: Höga havsnivåer Rindö. 100-årshögvatten 2010, 100-års högvatten 2100, Högsta beräknade högvatten 2100.
Karta 6: Höga havsnivåer Tynningö. 100-årshögvatten 2010, 100-års högvatten 2100, Högsta beräknade högvatten 2100.
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BILAGA 2 - SKYFALLSKARTERING
Karta 7: Maximalt vattendjup på Vaxön vid ett 100-årsregn.
Karta 8: Maximalt flöde på Vaxön vid ett 100-årsregn.

Karta 9: Maximalt vattendjup på Rindö/Skarpö vid ett 100-årsregn.
Karta 10: Maximalt flöde på Rindö/Skarpö vid ett 100-årsregn.

Karta 11: Maximalt vattendjup på Tynningö vid ett 100-årsregn.
Karta 12: Maximalt flöde på Tynningö vid ett 100-årsregn.

Karta 13: Maximalt vattendjup på Bogesund vid ett 100-årsregn.
Karta 14: Maximalt flöde på Bogesund vid ett 100-årsregn.

Karta 15: Maximalt vattendjup på Bogesund vid ett 100-årsregn.
Karta 16: Maximalt flöde på Bogesund vid ett 100-årsregn.

Karta 17: Maximalt vattendjup på Resarö vid ett 100-årsregn.
Karta 18: Maximalt flöde på Resarö vid ett 100-årsregn.
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Yttrande över kollektivtrafikplan 2050
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Yttrande över Kollektivtrafikplan 2050 godkänns.

Sammanfattning
Trafikförvaltningen har remitterat rubricerat ärende med förslag till ny Kollektivtrafikplan för
Stockholms län. Region Stockholm är regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län och
Kollektivtrafikplanen är regionens långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling till år 2030 och 2050.
Planen innehåller åtgärder för hur kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den
regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms
län (TFP).
Det finns flera faktorer som bedöms påverka kollektivtrafikresandets utveckling – befolkningstillväxt, var
bostäder och verksamheter planeras, styrmedel samt transportinfrastrukturens utveckling.
Kollektivtrafikplanen bygger på hur kollektivtrafikresandets utveckling ska ske utifrån en målstyrd
planering i enlighet med RUFS 2050. I planen beskrivs det hur dagens kollektivtrafiksystem ska utvecklas
fram till år 2050 med beslutade åtgärder, och olika framtidsbilder analyseras vilka kan tänkas påverka
behovet av kollektivtrafik. Kollektivtrafikplanen är ett omfattande styrdokument som innehåller bland
annat nulägesbeskrivningar, mål och framtidsbilder, utmaningar, behov, investeringar och trafikkoncept.
Därtill föreslås åtgärder för att hantera framtida resbehov och nå mål som presenteras i planen.
Vaxholm lyfter i yttrandet kommunens behov, utmaningar, nyttor och synpunkter gällande åtgärder som
föreslås utifrån ett 2030 års samt 2050 års perspektiv.

Ärendebeskrivning
Planens syfte

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

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Det är kollektivtrafik av regional betydelse och anslutningar till denna som framför allt hanteras i planen.
Förslag på systemviktiga stråk och bytespunkter är utpekade ur ett 2030- och 2050-perpsektiv.

Figur: Processen för framtagandet av kollektivtrafikplan 2050

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

Målstandarder och indikatorer inom områdena framkomlighet, turutbud, ståplatsutnyttjande, praktisk
kapacitet, kapacitet, regularitet, hållplatstid har tagits fram för fokusområdet resurseffektivitet.
Fokusområdet lyfter hur de ökade behoven av transporter i kombination med begränsade ytor i staden
ställer krav på ett resurseffektivt kollektivtrafiksystem där god framkomlighet och trafikekonomiskt
effektiva depålägen (strategiskt lokaliserade) är en förutsättning. I en växande region med stora behov
och begränsade resurser är resurseffektiva åtgärder prioriterade.
Det framgår hur kollektivtrafiken behöver vara konkurrenskraftig och attraktiv och erbjuda goda
resmöjligheter i förhållande till annan motoriserad trafik. För att regionen ska klara de ökade
transportbehoven behöver fler kunna och vilja resa med hållbara och kapacitetsstarka färdmedel (en
kärnfråga i inriktningen för transportsystemets utveckling i RUFS 2050). Målet ’öka kollektivtrafikens
marknadsandel’ har delats upp och kompletterats med indikatorer för totalt antal kollektivtrafikresor,
resor med start i olika kommuner och olika bebyggelsestrukturer, resor i olika reserelationer samt resor
med olika ärenden.
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Mål för kollektivtrafikens utveckling
I trafikförsörjningsprogrammet och RUFS 2050 finns målet om ökad marknadsandel med 5
procentenheter för kollektivtrafiken. Det målet kräver antingen att påstigandet i kollektivtrafiken ökar
med 66 procent eller att bilresandet minskar, då prognostiserad utveckling av påstigande i
kollektivtrafiken – 56 procent till år 2050 – inte är tillräckligt för att nå målet. Ökningen bygger på
planerade investeringar samt styrmedel och markanvändning enligt RUFS 2050. Därtill förväntas
kollektivtrafikens attraktivitet stärkas genom en mer kollektivtrafiknära bebyggelseplanering, ökade
styrmedel och investeringar i kollektivtrafiken.
Den prognostiserade befolkningsökningen i regionen (+42 procent till år 2050) förväntas direkt bidra till
den påtagliga resandeökningen med kollektivtrafik. Det bedöms även bli en ohållbar trafiksituation om
denna resandeutveckling ska hanteras genom fler bilresor.

Figur: Regionens prognoserade befolkningsökning samt mål för resandeökningen

Tre framtidsbilder har tagits fram utifrån hur olika trender och omvärldsfaktorer påverkar utvecklingen
av kollektivtrafiksystemet i Stockholm på lång sikt. Framför allt är det hur utvecklingen av digitalisering,
ekonomi, markanvändning, styrmedel och lagar och vad det kommer att ha för påverkan. De tre
framtidsbilder som tagits fram är; 1. om utvecklingen fortsätter som idag (med små steg mot ett mer
hållbart transportsystem), 2. mer individuellt resande med bil som norm, 3. mer smart och delad
mobilitet genom ökad digitalisering. Utgångspunkten för kollektivtrafikplan 2050 är en framtidsbild där
länet utvecklas i linje med RUFS 2050 (speglar i stor utsträckning den första framtidsbilden).

Behov och utmaningar
De parametrar som har störst påverkan på kollekttrafiksandelens utveckling är ekonomiska styrmedel
och kollektivtrafiknära lokalisering – planera för bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen och ex.
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trängselskatter och parkeringsreglering. Markanvändningen styrs i framför allt av kommunerna och
anses kunna bidra med cirka 45 % av måluppfyllelsen, utveckling av kollektivtrafiken kan bidra med cirka
15 % (regionen) och ekonomiska styrmedel cirka 40 procent (stat och kommun). Därtill har den
ekonomiska utveckling (ökade inkomster) en negativ påverkan som bidrar till att främja bilanvändandet
med cirka 15 %.

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

Åtgärdsområden som lyfts fram som viktiga för planens måluppfyllelse;








Styrmedel och kollektivtrafiknära lokalisering (bygga nära kapacitetsstark kollektivtrafik)
Förvalta ny och befintlig infrastruktur effektivt (investera där bristerna är stora och även
kapacitetsförbättringar – ex. längre fordon och fler turer)
God framkomlighet för kollektivtrafiken (bygga ex. busskörfält för att förbättra medelhastighet –
bidrar till bättre restider och färre fordon i trafik)
Terminalkapaciteten begränsar busstrafikens utveckling (kapacitetsbrist vid större
bussterminaler i länet)
Bytespunkter brister i kapacitet och effektivitet (underdimensionerade bytespunkter i
kombination med att resandet förväntas kraftigt öka)
Hög beläggning i depåer och svårt att hitta lägen för nya (depåkapacitet är avgörande för hur
många fordon som man kan trafikera med)
Fritidsresandet ökar och kollektivtrafiken är dåligt rustad (majoriteten av fritidsresor görs med
bil och har inte samma målpunkter som för arbets- och skolresor)
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Förlängd högtrafikperiod (ex. har flexibla arbetstider, framkomlighetsproblem och nya resbehov
bidragit)
Vikten av smidiga anslutningsresor (hela-resan perspektivet – ex. anslutningsvägar för gående
och cyklister till hållplatser, infartsparkeringar för bil och cykel, cykel på båten m.m.)
Utveckla kollektivtrafikens potential på vatten (sjötrafikens potential att erbjuda attraktiva och
korta restider – bättre nyttja vattenvägarna)
Öka kollektivtrafikens tillgänglighet på landsbygden (anropsstyrdtrafik och fordon med hög
komfort då restiden är lång)

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







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

Behov och brister - Vaxholm och Nordost
Det finns flera faktorer som bidrar till kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft, restiden har
dock en stor inverkan till att fler väljer att ställa bilen. Restiden påverkas bland annat av
framkomligheten (medelhastigheten), reserelationer (mellan vilka målpunkter kan man resa direkt med
buss/roslagsbana/tunnelbana), antal byten och hur lång tid ett byte kräver. Vaxholm bedöms ha
restidsbrister (utifrån föreslagen målstandard) till både City och den regionala stadskärnan, med de
beslutade investeringarna i regionen, år 2050. Målet om max 40 min till city överstigs med ca 10 minuter
samt målet om max 15 min till Täby-Arninge med ca 5 minuter (s. 39 i planen).
Den regionala stadskärnan Täby-Arninge har också en satt målstandard till city samt till övriga regionala
stadskärnorna i länet. Till City uppnår man i nuläget målstandarden (mål; max 30 min restid, nuläge; 29
min restid), och med beslutade investeringar förväntas restiden år 2050 vara 16 min. Till de andra
regionala stadskärnorna är målstandarden 45 min och i nuläget är det endast Kista man når under 45
min (34 min restid). Målet till år 2030 är att förbättra tillgängligheten mellan de regionala stadskärnorna
på samma regionshalva. År 2050 (med redan beslutande investeringar) uppnår man målstandarden till
samtliga kärnor förutom Södertälje och Handen i Haninge. Arlanda är dock ytterligare en målpunkt där
man idag inte uppnår målstandarden om max 60 min och år 2050 bedöms restiden vara 55 min med
beslutade åtgärder.
Förlängningen av Roslagsbanan till City är en stor bidragande faktor till bättre restider från Täby-Arninge
till de övriga regionala stadskärnorna i länet. Roslagsbanan räknas med att kunna hantera ökade
resenärsflöden till år 2030, däremot kommer kapacitetsproblem uppstå till år 2050 på de inre delarna
(Täby – City) och kommer troligtvis kräva att man trafikerar med längre tåg vilket bidrar till ökad
kapacitet.
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Stockholm nordost bedöms år 2050 ha den största efterfrågan på kollektivtrafikresor mot innerstan i
länet, en ökning med över 80 procent. Mot västerort (främst Kista) och Solna/Sundbyberg sker en
ökning av efterfrågan med 120–130 procent. Lokala resor med bil beräknas även nästan fördubblas till
år 2050 inom nordost.

Figur: Kapacitet och potential för Nordostsektorn

Trafikkoncept
Det har tagits fram nya trafikkoncept för SL-trafiken som ämnar till att visa hur trafiken som bedrivs
kopplar till målen i trafikförsörjningsprogrammet. Trafikkoncepten ska definiera kollektivtrafikens olika
roller, rättvist fördela kollektivtrafikens utbud och anpassa kollektivtrafiksystemets utformning utifrån
behov. Motivet till trafikkoncepten är att man ska ’planera och erbjuda rätt trafik på rätt plats’ för att
skapa en resurseffektiv kollektivtrafik.
Stomtrafiken i länet kan betraktas som den viktigaste trafiken i kollektivtrafiksystemet. Stomtrafiken är
strukturerande för bebyggelse och ortsutveckling och ska erbjuda snabba resor för stora flöden med hög
efterfrågan under hela dagen. Stomtrafiken delas upp i tre kategorier – radiell-, tvärgående- och
stadsstomtrafik – alla med olika betydelsefulla roller och funktioner.
I kategorin radiell stomtrafik ingår trafikkonceptet ’radiell expressbuss’, ett trafikkoncept som
stombusslinje 670 föreslås att utvecklas till. Andra trafikkoncept som ingår i denna kategori är ex.
Roslagsbanan (spårbunden radiell stomtrafik). Därtill har man tagit fram nya trafikkoncept som
’direktlinje sjö’ (figuren på nästa sida är en översiktsbild över förslagna trafikkoncept).

537

Tjänsteutlåtande

2021-07-08
Änr KS 2021/92.511
8 av 14

Figur: Översiktsbild av de nya trafikkoncepten i SL-trafiken

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

539

Tjänsteutlåtande

2021-07-08
Änr KS 2021/92.511
10 av 14

Följande åtgärder påverkar Vaxholm och ska utredas vidare i ett 2030 års perspektiv;




Radiell expressbuss från Vaxholm (dagens linje 670) kortas till Danderyds sjukhus. Kompletteras
med en direkttrafik buss till Solna/ Karolinska och direkttrafik sjö till Strömkajen (nivå 2).
Direkttrafik buss från Norrtälje och Vaxholm till Solna och Karolinska (nivå 3)
Direkttrafik sjö Vaxholm – Strömkajen (nivå 2)

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










Utveckling av tvärgående expressbuss (linje 524) Arninge – Vallentuna – Upplands Väsby (nivå 2)
Utveckling av tvärgående expressbuss (linje 684) Roslags Näsby - Täby - Väsby (nivå 3)
Utveckling av tvärgående expressbuss (motsvarande dagens linje 179) Vällingby - Kista Danderyds sjukhus och kompletteras med direkttrafik i Förbifarten (nivå 2)
Utveckling av tvärgående expressbuss (linje 157 & 540) Danderyds sjukhus - Spånga, inkl. ny
entré vid Ulriksdal (nivå 1)
Ny tvärgående expressbuss Mörby – Danderyds sjukhus - Norra Djurgårdsstaden (nivå 2)
Ökat turutbud på Mörbygrenen och på Norsborgsgrenen fram till Skärholmen inklusive nytt
vändspår i Skärholmen (nivå 1)
Ny matarlinje mellan Danderyd – Sollentuna (nivå 3)
Stärkt gånglänk mellan Danderyds sjukhus och Mörby stn (Roslagsbanan)
Möjlighet att ta cykeln ombord på fler trafikkoncept (nivå 2)

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







Längre tåg för ökad kapacitet (Roslagsbanan), från 120 m till 180 m tåg (nivå 1)
Roslagsbanan förlängs från Vallentuna till Rimbo (nivå 3)
Roslagsbanan förlängs från Vallentuna till Arlanda (nivå 3)
Tvärbanan förlängs från Solna station till Danderyds sjukhus via Bergshamra (nivå 2)
Tvärbanans Kistagren förlängs från Helenelund till Täby C (nivå 3)
Utökad depåkapacitet (nivå 1): för spårväg, roslagbana och matarbanor, utbudsökning med cirka
+170 procent till år 2050.

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

Nyttor
Vaxholm tillhör den grupp kommuner i länet som bedöms få näst störst restidsnytta (störst blir
restidsvinster bland kommuner med region- och pendeltågsstationer) genom framkomlighetsåtgärder
för buss och nya båtlinjer. Skälet till att många ytterkommunerna får störst nyttor av de föreslagna
åtgärderna är för att tillgängligheten med kollektivtrafiken för kommuner inom den centrala
regionkärnan redan är god. Kommuner inom den centrala regionkärnan bedöms i stället få viktiga
trängsel- och komfortvinster.
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Bedömning
Vaxholm en utpräglad pendlarkommun där en stor andel av den förvärvsarbetande befolkningen har sin
arbetsplats i andra kommuner. Vaxholm arbetar långsiktigt för att förbättra möjligheterna att
arbetspendla med kollektivtrafik till viktiga målpunkter och arbetsmarknader i regionen. Koppling till
regionkärnan (både på land och vatten) är dock mycket viktig för Vaxholm, då Stockholm är en
katalysator och dragkraft för hela regionen. Inom regionkärnan finns många arbetstillfällen,
utbildningsmöjligheter och ett stort utbud av kultur- och fritidsattraktioner. Därtill är det viktigt för
Vaxholm att besökare och säsongsboende kan enkelt ta sig till kommunen, samt att det finns bra
förutsättningar för kompetensförsörjning till arbetsplatser inom kommunen. Ett utvecklat
kollektivtrafiksystem med effektiva och attraktiva bytespunkter, god framkomlighet och bra anslutning
till stomtrafiken, radiell som tvärgående, är viktigt för den regionala tillgängligheten.
Vaxholm har tidigare deltagit i Trafikförvaltningens arbete som drivs tillsammans med Trafikverket –
Grönt ljus stombuss – en åtgärdsvalsstudie har gjort för sträckan Vaxholm – Arninge och kommunen
planerar för att genomföra en framkomlighetsåtgärd. Därtill planerar Vaxholm för att renovera och
förbättra replipunkt Vaxholm, det kommer leda till bättre förutsättningar för sjö- och busstrafiken samt
att resenärsmiljö utvecklas. Vaxholm önskar delta i det fortsatta arbetet för att finna bra lösningar som
bidrar till Kollektivtrafikplanens mål.
Behov
Kollektivtrafikplanen ska tydliggöra hur kollektivtrafiksystemet bör utvecklas för att nå målen i RUFS
2050 och det regionala Trafikförsörjningsprogrammet (ökad marknadsandel med 5 procentenheter) – de
långsiktiga behoven och den övergripande inriktningen. Det framgår i planen att Stockholm nordost
bedöms år 2050 ha den största efterfrågan på kollektivtrafikresor mot innerstan (80+ procentökning)
samt mot västerort (främst Kista) och Solna/Sundbyberg (120–130 procentökning). Därtill beräknas
lokala resor med bil även nästan fördubblas till år 2050 inom nordost. Det är tydligt att det finns stora
behov i Vaxholms del av länet och att man därmed behöver prioritera åtgärder för att öka den regionala
tillgängligheten med kollektivtrafiken samt även förbättra lokala förbindelser som både bidrar till
arbetspendling och till fritidsresandet då antalet bilresor inom kommunerna förväntas skapa större
utmaningar.
Det är tydligt att det finns en stark koppling mellan var invånare bor och jobbar, dvs. hur lång restid man
generellt accepterar mellan hemmet och arbetsplatsen. Den förväntade efterfrågan på
kollektivtrafikresor i Stockholm nordost speglar bra hur arbetspendlingen ser ut idag bland Vaxholms
förvärvsarbetande befolkning där Stockholm, Täby, Solna och Danderyd (i den storleksordningen) är de
kommuner där flest har sin arbetsplats. Det är uppenbart att kapacitetsstark kollektivtrafik behövs,
radiell- som tvärgående, för att öka tillgänglighet till de viktiga målpunkterna samt kunna hantera
framtida behov. Därtill krävs även nya kopplingar i takt med regionen växer, norrut utvecklas Arlanda
City till en tyngdpunkt för arbetsplatser, möten och konferenser och flygplatsen möjliggör nationella och
internationella förbindelser. Det är väsentligt att kollektivtrafiken utvecklas så att det också blir enklare
att resa mellan kommuner, detta för att främja flera olika typer av resor mellan kommunerna. Många
Vaxholmare utövar fritids- och idrottsaktiviteter i sina grannkommuner och hittar även där
kompletterande service som inte finns i kommunen. Med tanke på den förväntade ökningen av
bilanvändande för fritidsresor behövs det kollektivtrafikåtgärder för att motverka denna utveckling.
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Det kommer på kort sikt vara positivt för Vaxholm när Arninge station öppnas (byte till bl.a. tvärgående
busslinjer samt Roslagsbanan), och på längre sikt när Roslagsbanan förlängs till City. Det är dock
uppenbart att fler åtgärder behövs, framför allt ur ett 2030 års perspektiv, för att förbättra
tillgängligheten och restiderna och möjliggöra en konkurrenskraftig kollektivtrafiken. Det framgår i
planen att framför allt ytterkommunerna har stora restidsbrister och behov i länet. Vaxholm tillhör den
gruppen och beskrivs ha restidsbrister i nuläget men även 2030 samt 2050 (med beslutade
investeringar). Vaxholm anser att restiderna riskerar att bli allt längre ifall inte åtgärder prioriteras där
det finns så pass stora restidsbrister i och med att Stockholm växer.
Åtgärdsförslag
Åtgärdsförslaget (2030 års perspektiv) om att stombusslinje 670 ska bli en radiell expressbuss och kortas
ner till Danderyds sjukhus speglar det man i planen lyfter som kollektivtrafikens utmaning och uppgift i
de yttre delarna – förbättra tillgängligheten in till bytespunkter och de kapacitetsstarka stråken.
Åtgärden är en paketlösning då förutsättningen för linjens avkortande till Danderyd är att direkt sjötrafik
implementeras. Därtill föreslås expressbussen kompletteras med en direktbuss från kommuncentrumet
till Karolinska via Solna. Sjötrafik blir därmed den förbindelse som direkt sammankopplar Vaxholm med
City utan byte. Följande synpunkter har Vaxholm;









Det är viktigt för Vaxholm att det finns kapacitetsstark busstrafik (hög turtäthet) som förbinder
kommunen och regionkärnan, därmed bör expressbussen fortsatt gå in till Tekniska högskolan.
Detta bidrar även till redundans vilket är viktigt.
För kollektiva resor som går utan byte står sig ofta kollektivtrafiken bra mot biltrafiken (i
synnerhet i radiell riktning), men börjar det bli flera byten i resan förlorar kollektivtrafiken stort.
När restiden även är längre (från ytterkommun) är efterfrågan hög på sittplatser (komfort). Ett
byte innebär en risk att behöva stå och restidsvinster måste vara betydande för att resenärer
ska känna att det är värt besväret.
Det framgick under kommundialogen att direkt sjötrafik skulle bidra till att hantera
kapacitetsbrister vid Tekniska högskolan, är motivet till förslaget även detta så framgår det inte i
bilagan.
Kompletterande direktbuss från Vaxholm till Karolinska via Solna är en bra åtgärd i sig för
Vaxholm (linjen saknas dock på kartan s.69). Därtill anser Vaxholm att befintlig direktbuss från
Resarö mot City ska kvarstå då det är en viktig pendlingslinje i kommunen (nämns inte i planen).
Den framgår att den radiella stomtrafikens roll är att sammanbinda regionen radiellt genom att
knyta samman tätorter, bytespunkter och stora målpunkter. Danderyds sjukhus är en utpekad
regional målpunkt, däremot anser inte kommunen att den ska betraktas som lika viktig som den
regionala kärnan.
Direkt sjötrafik föreslås kunna reducera restidsbristerna från Vaxholm till City, och Vaxholm
förutsätter att målstandarden på max 40 min till city (2050 års perspektiv) ska lösas med denna
åtgärd (pendelbåt). Vaxholm är positiva till att man utvecklar en snabb pendelbåtstrafik,
vattenvägen har stor utvecklingspotential och denna åtgärd anser kommunen kan
implementeras på kort sikt. Därtill vill Vaxholm lyfta att det är viktigt att utreda om denna
åtgärd bidrar till att uppnå restidsmålet över hela året. Under istidsperioder (läs
vintertidtabellen) är restiderna längre med sjötrafiken då det krävs isbrytande fartyg som
trafikerar samt att turtätheten försämras i och med tillgången till färre fartyg.
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Matar- och lokaltrafik
Kommunen har tidigare (flertalet gånger) framfört hur viktigt det är att man utvecklar bra matartrafik i
kommunen som ökar stomtrafiken och pendelbåtstrafikens upptagningsområde (ansluter till pendelbåt
och stombuss). En linje som även skulle fungera som lokaltrafik för resor till skolor, (lokala)arbetsplatser,
fritidsaktiviteter, samhällsservice och handel. Det finns inte underlag för både en matar- och lokallinje
därför är det viktigt att en linje kan utföra båda uppgifterna – kombinerat trafikkoncept (matar- och
lokaltrafik).
Det behövs insatser för att minska bilanvändandet när det kommer till fritidsresandet och bra lokaltrafik
är nödvändigt för att uppnå det. Det framgår att det förväntas ske en fördubbling av bilavändandet till år
2050 i nordost, en matar- och lokallinje bör ingå i paketlösningen för Vaxholm.
Åtgärdsnivåer
Åtgärder är uppdelade i de tre olika nivåerna utifrån vilka brister och behov de löser (tydliggöra deras
huvudsakliga effekt). En åtgärd beskrivs kunna bidra till flera nivåer. Det framgår även att det gjorts en
första prioritering av behoven och därefter vilka lösningar och åtgärder som ska utredas vidare. Det är
en aning förvirrande med nivåindelning då en nivå 1 åtgärd kan uppfylla kraven för nivå 2 och 3. Betyder
det att en nivå 2 åtgärd kan uppfylla kraven för nivå 3? Det är önskvärt att man tydliggör detta på ett
enkelt sätt, vilka åtgärder som uppfyller kraven för flera nivåer (i och med att det lyfts fram i planen).
Vaxholm som är en utpräglad pendlarkommun behöver bra restider med kollektivtrafiken till City, den
regionala stadskärnan (Täby-Arninge) och utpekade målpunkter inom den egna länshalvan (ex. Kista,
Solna, Sundbyberg) samt till Arlanda. Det är framför allt radiell- och direkttrafik samt tvärgående trafik
(Stockholm nordost och vidare) och även god lokal- och matartrafik som Vaxholm anser är viktigast.
Stockholm nordost
Den prioriterade inriktningen för infrastrukturutbyggnad och framtida utveckling för resor och
transporter i Stockholm nordost är;






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

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

Måluppfyllelse
Det är viktigt att kommunen yttrar sig och deltar i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen
då det bidrar till bland annat bättre tillgänglighet och kapacitet för invånare samt skapar förutsättningar
som främjar utveckling i Vaxholm. Detta kopplar till målen livsmiljö, kvalitet och ekonomi.
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Handlingar i ärendet
Remissmissiv Kollektivtrafikplan 2050
Tjänsteutlåtande 2021-07-08

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Trafikförvaltningen, kollektivtrafikplan2050@sll.se. Uppge diarienummer TN
2014-0777 samt Vaxholms stad i ärendemeningen (Tjänsteutlåtande 2021-0708, Yttrande över Kollektivtrafikplan 2050, ska expedieras tillsammans med
beslutet till remissinstansen).
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Remiss Kollektivtrafikplan 2050
Detta är en remiss av Kollektivtrafikplan 2050.
Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för
kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län (antaget oktober 2017).
Planen ska ge berörda planeringsaktörer en gemensam bild av
kollektivtrafiksystemets långsiktiga behov på en övergripande systemnivå.
Planen kan på så sätt fungera som underlag till regionens åtgärdsvals- och
investeringsprocess eller den kommunala planläggningsprocessen och i
förhandlingar.
De åtgärdsförslag som presenteras i planen ger en indikation på vilken
trafiklösning som svarar mot ett visst behov. Vilka åtgärder som slutligen
genomförs behöver prövas genom fördjupade analyser i samverkan mellan
berörda intressenter.
De behov som redovisas i planen utgår från utvecklingen i RUFS 2050 avseende
bland annat befolknings- och bebyggelseutveckling. I planen beskrivs även hur
olika framtider påverkar behoven, exempelvis ökat distansarbete, apropå den
påverkan på resandet som pandemin hittills har haft, eller makroekonomiska
förändringar.
I kollektivtrafikplanen görs inga ekonomiska avvägningar i förhållande till
budgetutrymme, utan sådana avvägningar görs i den efterföljande planeringen
då mer utvecklad kunskap om åtgärders kostnader och nyttor finns framme.

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan
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En tät dialog mellan berörda intressenter har varit en viktig del av arbetet med
att utarbeta kollektivtrafikplanen och kommer att vara en viktig del även i den
fortsatta arbetsprocessen.
Synpunkter på remisshandlingen
I ert remissvar vill vi att ni särskilt lämnar synpunkter rörande:
•

Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt
inriktning relevanta?

•

Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra
planen?

•

Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att
stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken?

Om remissen
Remisshandlingen inklusive bilagor återfinns här:
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiskaorgan/trafiknamnden/2021/6-18-maj-2021/40-kollektivtrafikplan2050_remiss.pdf
Eventuella frågor om remissen kan ställas till kollektivtrafikplan@sll.se.
Ert svar
Svar på remissen önskas senast den 30 september 2021. Ert yttrande skickar ni
till: kollektivtrafikplan@sll.se
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Yttrande över remiss Riktlinjer för Trafikbryggor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår Kommunstyrelsen:
Yttrande över remiss Riktlinjer Trafikbryggor godkänns.

Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen har remitterat rubricerat ärende med förslag på nya Riktlinjer för Trafikbryggor.
Riktlinjen innehåller ska- och bör-krav för infrastrukturen för att kunna bedriva en robust, säker och
attraktiv sjötrafik. Riktlinjen gäller framför allt för anläggande av nya bryggor och vid ombyggnation av
befintliga bryggor. Därtill är det ett underlag vid besiktning och statusbedömning av befintliga bryggor.
I Vaxholm äger kommunen fem bryggor (vilket inkluderar replipunkt Vaxholm), resterande bryggor äger
och förvaltar framför allt enskilda, Trafikverket eller Statens fastighetsverk.

Bedömning
Vaxholms stad är positiva till att man har fått ta del av förslag på nya Riktlinjer för Trafikbryggor.
Parallellt med revideringen av riktlinjerna pågår Sjötrafiksutredningen och det framgår där att
Trafikförvaltningen planerar för att förändra tonnaget. Vaxholm undrar om kommande upphandlingar
av nya fartyg kan påverka kraven i riktlinjen. Utöver det har Vaxholm inget att erinra.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-07-12
Remiss RiBrygga – Remissutgåva
Missiv riktlinje trafikbryggor 210526

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se. Uppgediarienummer TN 2021-0151
samt Vaxholms stad i ärendemeningen (Tjänsteutlåtande 2021-07-12, Yttrande
över remiss Riktlinjer för Trafikbryggor, ska expedieras tillsammans med
beslutet till remissinstansen).

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Missiv riktlinje trafikbryggor
Trafikförvaltningen har upprättat en riktlinje för trafikbryggor som ersätter
tidigare riktlinje (Riktlinjer för Trafikbryggor i skärgården RTG 2012).
Riktlinjen innehåller beskrivningar av bryggor, tillhörande anordningar samt
verksamhetsanknuten utrustning. I riktlinjen anges krav som
trafikförvaltningen har för infrastrukturen i syfte att kunna bedriva en
attraktivt, robust och säker sjötrafik. Kraven är formulerade som ska och bör
krav. I riktlinjen finns beskrivande texter om bryggor och tekniska komponenter
samt anvisning för projektering, genomförande och förvaltning.
Eftersom trafikförvaltningen inte är infrastrukturhållare för trafikbryggor sänds
riktlinjen för information till berörda kommuner, myndigheter samt föreningar
och liknande. Trafikförvaltningen är medveten om att det finns en stor variation
av bryggor i skärgården både vad gäller konstruktion, utformning, anslutningar
till vägar med mera.
Trafikförvaltningen vill poängtera att riktlinjen i första hand är för anläggande
av nya bryggor och vid ombyggnation av befintliga bryggor. För befintliga
bryggor som inte uppfyller kraven enligt riktlinjen, kommer likt idag, dialog att
föras kring behov av åtgärder kopplat till identifierade risker förknippade med
avvikelser.
Inkomna synpunkter hanteras inför det att riktlinjen fastställs av
trafikförvaltningen.
Ni har identifierats som en viktig intressent och har därför adresserats detta
utskick. Trafikförvaltningen ser fram emot ert svar senast 2021-09-30.
Svar på remiss skickas till: registrator.tf@sll.se
Märk svaret med: TN 2021-0151 svar på remiss, samt er organisations namn.
Frågor under remisstiden adresseras till jan.eklund@sll.se.

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan
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1 Allmänt om trafikförvaltningens riktlinjer
Riktlinjerna utgör grunden för trafikförvaltningens kravställande verksamhet.
Riktlinjerna baseras på lagar och förordningar eller bedömd kravnivå för att nå
trafikförvaltningens kort- och långsiktiga mål.
För övergripande information om trafikförvaltningens riktlinjer samt för
definition av ska- och bör-krav se Allmänt om trafikförvaltningens riktlinjer
SL-S-1000221.
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2 Riktlinjer för trafikbryggor (RiBrygga)
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län finns
trafikförvaltningens övergripande mål och visionen om en attraktiv
kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem beskrivna. Trafikförvaltningen
arbetar bland annat med utgångspunkt i att kollektivtrafiksystemet ska
utvecklas utifrån behov av enkelhet och långsiktighet, hög tillförlitlighet,
trygghet, komfort, turtäthet, snabba resor och bekväma byten. Som en del i
arbetet med att uppnå övergripande målsättningar använder sig
trafikförvaltningen av riktlinjer. Denna riktlinje beskriver de krav och
utgångspunkter som trafikförvaltningen har på trafikbryggor.
Det huvudsakliga syftet med riktlinjen är att uppnå en god standard för de
befintliga och framtida bryggor som trafikeras av trafikförvaltningen, genom att
strukturera upp krav avseende konstruktion, utrustning, säkerhet och
tillgänglighet. Dessa krav baseras på trafikförvaltningens indelning av bryggor i
s k bryggnormer, och kraven varierar därför något beroende på turtäthet och
läge.
Denna riktlinje är avsedd att användas för följande:
-

Planering och projektering av nya trafikbryggor
Projektering av reparationer och ombyggnationer av befintliga
bryggor
Underlag för besiktning av befintliga bryggor
Underlag för statusbedömning av befintliga bryggor
Bilaga vid upphandling av totalentreprenad

Då denna riktlinje endast omfattar själva bryggkonstruktionen med tillhörande
utrustning och krav, är det viktigt att beakta övriga riktlinjer som berör
trafikbryggor. De riktlinjer som ska samordnas med är:
-

RiPlan – Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län
Riktlinjer Resenärsmiljö – utformning av fasta resenärsmiljöer
RiTill – Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning

Eventuella avsteg från dessa riktlinjer ska godkännas av trafikförvaltningen
enligt gällande avstegsrutin beskriven i TN-S-455165.
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3 Trafikbryggor och fartygstrafik
Trafikförvaltningen bedriver i egenskap av att vara regional
kollektivtrafikmyndighet kollektivtrafik på vatten genom varumärkena SL och
Waxholmsbolaget. Den kollektiva sjötrafiken bedrivs i Mälaren, Saltsjön och i
skärgården. Trafikförvaltningen äger 25 fartyg varav 9 är isgående. Den
kollektiva sjötrafiken är upphandlad och utförs med de egna fartygen såväl som
med operatörsägt tonnage.
Trafiken är tätast under sommarperioden då skärgården kontinuerligt trafikeras
av ett 40-tal fartyg. Under vinterperioden är motsvarande siffra cirka 13 fartyg. I
Mälaren och Saltsjön är sjötrafiken mer regelbunden över året.
I Stockholms skärgård från Landsort i söder till Arholma i norr, finns mer än
250 trafikbryggor registrerade som trafikeras av fartyg i linjetrafik. Inkluderas
även trafikbryggorna i Mälaren blir det ungefär 380.
De allra flesta bryggor har enskilda ägare och förvaltas oftast av olika
samfällighetsföreningar eller andra sammanslutningar. Ett mindre antal ägs av
kommuner. Trafikverket äger cirka 50 allmänna bryggor, som i regel är lite
större och anslutna till det statliga vägnätet. Bryggornas karaktär varierar stort,
från sådana med mycket få resenärer, till replipunkter med bytesfunktion till
bryggor vid populära besöksmål.
För att underlätta för alla resenärer som färdas med den kollektiva sjötrafiken
inom skärgården är det viktigt att fartygsbryggorna utformas och utrustas med
så korrekt standard som möjligt med avseende på tillgängligheten. Detta inte
minst för säkerheten, tillgängligheten, framkomligheten och trivseln på
bryggorna. Detsamma gäller för de som är verksamma inom den kollektiva
sjötrafiken. Sammantaget bidrar bryggor och fartyg till en attraktiv
kollektivtrafik.
Exempel på brygga återfinns som Bilaga 2: Exempel på brygga.
3.1

Sjötrafik
Sjötrafiken delas in i två huvudområden:
-

Skärgårdstrafik: Motsvaras av den landbaserade landsbygdstrafiken
och möjliggör för fast bosättning i Stockholms skärgård. Trafiken
möjliggör för arbetspendling samt inköps- och serviceresor.
Skärgårdstrafiken ska även bidra till turistnäringen i skärgården.
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-

3.2

Pendelbåtstrafik: Motsvaras av den landbaserade kommuntrafiken och
trafikerar oftast bryggor som även kan nås med kollektiv landtrafik
Pendelbåtstrafiken planeras och utförs efter i princip samma principer
och mål som övrig landbaserad kollektivtrafik. Förutom att
pendelbåtstrafiken ingår i det sammanhängande kollektivtrafiksystemet
utgör de ett komplement till det lokala gång- och cykelnätet.

Bryggnormer
För att uppnå en varierad och korrekt kravställning har en fyrskalig bryggnorm
upprättats. Bryggnormens syfte är att genom kravställning på hållplatsens
utformning och funktioner säkerställa resenärsmiljön och tillgängligheten på
olika sorters hållplatser för sjötrafik.
De stora terminalerna för sjötrafiken är dock undantagna från denna indelning,
men samtliga krav i denna riktlinje ska uppfyllas. Det gäller Allmänna gränd,
Slussen, Strömkajen, Vaxholm och Stavsnäs.
Respektive bryggnorm presenteras i tabell 1. Trafikförvaltningens krav på
bryggor är krav som framgår i Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och
personer med funktionsnedsättning samt Riktlinjer Resenärsmiljö. Krav i de
riktlinjerna kopplat till bryggnorm framgår under kapitel 3.3.4 samt kapitel 5.
Trafikförvaltningen tilldelar bryggnorm till befintliga och nya bryggor.
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Tabell 1, bryggnormer
Bryggnorm
1

2

3

4

3.3

Tillämpning

Krav

Bytespunkt och replipunkt där flera
trafikslag möts och/eller bryggor med
många resenärer, hög turtäthet
och/eller flera linjer. Gäller generellt
samtliga pendelbåtsbryggor.
Bryggor med stort antal resenärer.
Låg turtäthet och/eller endast en
linje. Ingen strategisk start- eller
slutbrygga eller bytespunkt mellan
trafikslag.
Oftast bryggor placerade på privat
mark eller inom samfällighet. Få
resenärer samt låg turtäthet och/eller
endast en linje. Oftast ingen starteller slutbrygga.
Avser bryggor som endast nyttjas för
godshantering.

Uppfyller Trafikförvaltningens
samtliga krav på bryggor.1

Belysning, trafikinformation,
livräddningsutrustning, möjlighet
att tillkalla fartyg, ytor och
utrymmen, kontrastmarkeringar,
sittplatser
Trafikinformation,
livräddningsutrustning, möjlighet
att tillkalla fartyg,
kontrastmarkeringar
Livräddningsutrustning, räcke.

Utformning
Avseende geometrisk utformning av bryggor finns krav att beakta oberoende av
bryggtyp och bryggnorm (för utformning i form av utrustning, se kapitel 5).
Dessa är:
-

-

Brygga ska vara utformad så att minst en yttre rak front finns, utformad
vinkelrät mot fartygens längdriktning vid normalt stävtillägg. Längden
på denna bryggfront ska inte understiga 4,0 m. Samtliga yttre hörn bör
utföras med fasning.
Bryggans höjd över medelvattennivån ska vara 1,45 m.2

För trafikbryggor som nyttjas som natthamn, eller där fartygen ligger förtöjda
minst 15 minuter, ska fartyget ha möjlighet att ansluta till ett elskåp med
landström.
2 För information om vattenstånd hänvisas till SMHI.
1
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-

Bryggfront ska ha maximalt avstånd 450 mm mätt från
medelvattenytan till underkant bryggfront där fartygen anlöper.3
Brygga bör vara utformad med ett lägre parti ca 1,0 meter över
medelvattennivån.4 Bryggas lägre parti ska ha maximalt avstånd 450
mm mätt från medelvattenytan till underkant bryggfront där fartyg
anlöper.5

Figur 2. Lägre parti på brygga. Foto: David Johansson
-

Om brygga är tilldelad bryggnorm 1 ska anslutande fast ramp eller
motsvarande vara tillgänglighetsanpassad i enlighet med krav i RiTill.

Syftet är att förhindra undersegling.
Syftet är att möjliggöra angöring av mindre fartyg/båtar, se figur 2.
5 Syftet är att förhindra undersegling.
3

4
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-

Om brygga är tilldelad bryggnorm 2, 3 eller 4 bör anslutande fast ramp
eller motsvarande vara tillgänglighetsanpassad i enlighet med krav i
RiTill.
För flytbryggor med rörliga ramper kan krav som gäller fasta ramper ej
uppfyllas. En rörlig ramp fästs i en fix punkt vid landanslutning som
rampen kan rotera kring. Detta medför att rampens anslutning mot
bryggan kan följa vattenståndsvariationer. Vid utformning av en rörlig
ramp ska projekt i samråd med Trafikförvaltningen beakta variationer
mellan MLW (medellågvatten) och MHW (medelhögvatten) så att
lutningar och längd hålls inom rimliga värden.

För bryggor som nyttjas både för resenärer och för godshantering ska de
geometriska måtten på bryggan väljas så att krav enligt den bryggnorm bryggan
tillhör uppnås även då gods förekommer. Detta ska utföras genom att tydligt
markera en avställningsplats på bryggan för gods.
3.4

3.4.1

Bryggkonstruktioner
Aktuella bryggkonstruktioner kan på ett övergripande plan delas upp i fasta
bryggkonstruktioner och flytbryggor.
Fast bryggkonstruktion
En fast bryggkonstruktion är en konstruktion som har förmågan att överföra
laster till mark, berg eller annan fast konstruktion. Vanligen grundläggs fasta
bryggor på pålar som antingen för över last till jordmaterial via kohesion eller
friktion, eller direkt till berg (s k spetsbärande pålar). De vanligaste påltyperna
är:
-

Betongpålar (slås ner i jorden)
Stålrörspålar (borras eller slås ner i jorden)

Träpålar finns även som alternativ, men dessa har en betydligt mindre
lastkapacitet och har svårare att stå emot islaster över tid.
En fast bryggkonstruktion har fördelen att kunna dimensioneras för en
livslängd på upp till 120 år, och med rätt typ av skyddsåtgärder kan
konstruktionen vara relativt underhållsfri.
Överbyggnaden till en fast bryggkonstruktion utförs vanligen av betong,
antingen som en solid betongplatta eller med betongbalkar och en ovanliggande
platta. Det finns även exempel på befintliga bryggor med en annan typ av
överbyggnad, t ex ett system med stålbalkar och träplank
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Viktigt att beakta avseende fasta bryggkonstruktioner är eftergivligheten i
konstruktionen. Eftergivlighet kan ses som ett mått på hur mycket en
konstruktion deformeras för en given energi. En hög eftergivlighet i
konstruktionen innebär en större deformation men lägre reaktionslast och en
låg eftergivlighet innebär en mindre deformation men en större reaktionslast.
En fast bryggas eftergivlighet kan påverkas t ex genom hur pålsystemet
utformas (lutande eller vertikala pålar).
Bryggtypen är dock att betrakta som en robust konstruktion som medger att
passagerare utan risk för säkerhet kan vistas på bryggan när angöring av fartyg
sker.
3.4.2

Flytbrygga
En flytbrygga är en bryggtyp som bärs upp av vattnets flytkraft via Arkimedes
princip, precis som benämningen antyder. En flytbrygga utförs vanligen av
flertalet pontoner som binds ihop till ett system. En ponton i sin tur består
vanligen av ett lätt material omslutet av ett starkt och tåligt material.
Den absolut vanligaste varianten av ponton är en s k betongponton. Den består
av en kärna av cellplast som gjuts in i armerad betong. Denna flyter således pga
cellplastens låga egenvikt. Normalt kan sägas att en betongponton sjunker ner
med halva sin höjd i vatten.
Betongen som cellplasten gjuts in i kan anpassas efter den miljö den ska
exponeras för. Genom att ange rätt förutsättningar kan betongen således uppnå
en livslängd på minst 80 år.
En stor fördel med flytbryggor är att den följer vattenståndsvariationer. Detta
innebär att bryggans höjd över vattenytan är konstant vilket underlättar
landstigning från fartyg. Höjd över vattenytan benämns fribordshöjd och är en
parameter som är viktig vid projektering av flytbryggor. Samtidigt behöver det
säkerställas att erforderligt vattendjup finns så att bryggan inte riskerar att stöta
i botten.
En flytbrygga behöver förankras för att kvarstå i sitt läge. Det finns flera olika
typer av förankringssystem som alla har sina för- och nackdelar. Några exempel
på förankringssystem är:
-

Ankarkätting
Pålar och pålkragar
Seaflex
Dual docker
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De två förstnämnda är de vanligast förekommande och beskrivs mer i detalj
nedan. Trafikförvaltningen förordar framförallt förankringssystem med pålar
och pålkragar.
Ankarkätting
Ankarkätting är en lösning där kättingar fästs i pontonen respektive
tyngder/ankare på botten. En kätting kan endast ta draglaster och endast i sin
längdriktning, så för att få en stabilitet i sidled krävs kättingar i flera riktningar.
Det är därför en förutsättning att utrymme finns runtom hela bryggan att
anlägga kättingar.
Ett system med kättingar tynger ned flytbryggan något pga sin egenvikt, och
därför brukar fribordshöjd för en flytbrygga förankrad med kätting anges som
”höjd för förankrad brygga”.
En kätting har en begränsad kapacitet och det kan inträffa brott i en enskild
kätting vid extremväder eller okontrollerade angöringar av fartyg. Däremot kan
en kätting relativt enkelt bytas ut mot en ny, vilket är att betrakta som normalt
underhåll. Utan brott kan antas att livslängden för en kätting är minst 20 år,
men påverkas av exempelvis godstjocklek och hur infästningen i pontonen
utformas.
En flytbrygga förankrad med kätting har en stor eftergivlighet då kättingen inte
är helt spänd. Detta medför kännbara deformationer i sidled när ett fartyg stöter
emot, varför lämpligheten att ha väntande resenärer på bryggan påverkas.
En ytterligare aspekt med ett kättingsystem är att det teoretiskt är svårt att
säkerställa vilken kraftöverföring som tyngder/ankare kan generera till botten.
Det kan inte uteslutas att tyngder/ankare flyttar på sig under bryggans livslängd
varför kontinuerlig efterspänning av kättingar kan komma att krävas.
Då trafikbryggor enligt dessa riktlinjer kräver en förhållandevis hög
fribordshöjd, och då ett kättingsystem medger viss rörelse i sidled, krävs vissa
minimimått för att bryggan ej ska bli instabil. Hur stora dessa minimimått är
varierar från brygga till brygga och påverkas av faktorer som vind- och
vågexponering, bottentopografi och fartygsstorlek.
Det finns fall där förankringssystem med kätting av förklarliga skäl inte är
aktuellt. För att tyngder/ankare ska fungera som tänkt, krävs att
bottenmaterialet består av finkorniga fraktioner (lera, silt eller sand). Vid grus
eller större fraktioner är det svårt för tyngder/ankare att få fäste, och dessa
riskerar då att förflytta sig med tiden.
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Pålar och pålkragar
Ett förankringssystem med pålar och pålkragar (engelska: pile guide) innebär
att flytbryggan överför horisontella krafter till grova vertikala stålrörspålar via s
k pålkragar. En pålkrage är en konstruktion som omsluter en påle, men som
samtidigt kan röra sig i höjdled längs pålen, se figur 1.

Figur 1. Exempel på påle och pålkrage. Foto: Göteborgs Stad
Detta innebär att bryggan fortfarande följer vattenståndsvariationerna, men
samtidigt blir betydligt stabilare i sidled jämfört med ett system med
ankarkätting. Vid angöring av ett fartyg blir därmed rörelserna i sidled små
vilket ger goda förutsättningar för passagerare att vistas på bryggan.
Pålarna i sin tur behöver slås eller borras till ett sådant djup att lastöverföring
till jorden är möjlig. Det är därför mycket viktigt att ha kännedom om de
geotekniska förutsättningarna för att bedöma huruvida detta system är aktuellt,
och även för att bedöma antalet pålar samt dess dimension.
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En klar fördel med denna förankring är att risk för stjälpning/hävning ej
föreligger trots en stor fribordshöjd. Detta medför att bryggan kan utföras med
de mått som önskas.
Ytterligare en fördel är att pålar kan dimensioneras för en lång livslängd, vilket
medför att flytbrygga inklusive förankringssystem kan uppnå en livslängd på
minst 80 år.
3.4.3

Jämförelse mellan bryggtyper
En översiktlig jämförelse mellan fast bryggkonstruktion och flytbrygga framgår
av tabell 2.
Tabell 2, jämförelse
Aspekt
Livslängd

Fast bryggkonstruktion
Upp till 120 år

Flexibilitet

Hög. Kan anläggas överallt

Kostnad

Hög

Behov av
underhåll

Lågt

Anpassning
till fartyg
Möjlighet
till köande
på brygga

Lågt. Varierande avstånd
över vattenytan.
Hög. Robust konstruktion.

Flytbrygga
Upp till minst 80 år
(beroende på
förankringssystem)
Mellan. Kräver visst
vattendjup under hela
bryggan. Visst minimimått
krävs vid lösning med kätting
samt utrymme runtom hela
bryggan
Låg – Mellan (beroende på
förankringssystem)
Betongponton - Lågt (något
högre med kätting)
Stålponton – Mellan
(behöver
rostskyddsbehandlas med
jämna mellanrum)
Högt. Konstant avstånd över
vattenytan
Låg (kätting)
Hög (pålar)

Vid val av bryggkonstruktion ska projekt utreda bryggtyp utifrån åtminstone
följande parametrar:
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-

Önskvärd livslängd
Geotekniska förutsättningar
Geografiskt läge och exponering för vågor
Ekonomiska förutsättningar
Flexibilitet
Behov av underhåll
Anpassning till fartyg
Möjlighet till köande på brygga

Projekt ska välja bryggkonstruktion baserat på genomförd utredning.
Vid utredning av flytbrygga som realiseringsalternativ ska projekt involvera ex
expert inom området.
Vid utredning av flytbrygga förankrad med kätting som realiseringsalternativ
ska projekt utreda lämplighet att ha väntande resenärer på bryggan.
3.5

Bryggläge
De flesta brygglägen har som regel tillkommit och utvecklats under lång tid.
Platser för brygglägen valdes naturligt till någorlunda väderskyddade områden
med lätt tillgänglig anslutning till närliggande bebyggelse.
När det gäller planering av nya bryggor i tidigt skede, där olika alternativ för
brygglägen utvärderas, är det viktigt att beakta rådande förutsättningar.
Faktorer som påverkar val av bryggläge är:
-

Exponering för vågor och vind
Exponering för drivande is
Befintliga vattendjup
Möjligheter att ta sig till och från bryggläget
Samspel med andra trafikslag

Förklaring till vad dessa faktorer innebär framgår av tabell 3.
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Tabell 3, förklaring
Faktor
Exponering för
vågor och vind

Förklaring
Påverkar framförallt val av bryggtyp, men kan
också påverka dimensionering (se kapitel 4).
Generellt kan sägas att ett bryggläge som ligger
skyddat är att föredra och är gynnsamt sett både
till anläggningskostnader och till drift och
underhåll. En hårt utsatt brygga kan kräva ett
större underhåll pga avslitna ankarkättingar eller
skador på bryggkonstruktion pga okontrollerade
tilläggningar av fartyg.

Exponering för
drivande is

Hänger till stor del ihop med ovanstående rad. Det
är svårt att bedöma laster som uppkommer pga
detta, men risken för skador pga isnötning är
större i områden där drivis är vanligt
förekommande.
Är en viktig faktor om det finns en ambition att
undvika muddring. Vattendjup vid brygga ska vara
minst 4,5 meter vid medelvattennivå och inom ett
tillräckligt stort område.6

Befintliga
vattendjup

Vid utvärdering av bryggläge ska projekt diskutera
storlek på område som behöver uppfylla minsta
vattendjup med sakkunnig inom
Trafikförvaltningen.
I Stockholms skärgård sker landhöjning med ca 4
mm per år. Detta kan hanteras antingen genom
kontinuerlig underhållsmuddring under bryggans
livstid, eller genom att eftersträva ett större djup
än 4,5 meter vid anläggande av brygga. Om en
brygga till exempel har en livslängd på 40 år,
Med tillräckligt stort avses en yta som täcker in zonen för ett fartygs
manöverutrymme utanför bryggan samt i den farled där fartyget färdas till och
från farleden som den normalt trafikerar.
6
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behöver djupet vid anläggande vara 4500 + 4 x 40
= 4640 mm.
Vid utvärdering av bryggläge ska projekt beakta
landhöjning som en faktor vid utvärdering av
vattendjup.
Möjligheter att ta sig
till och från
bryggläget

Vid utvärdering av bryggläge ska projekt beakta
möjligheter att ta sig till och från bryggläget samt
behov av anpassning av närområde.7

Projekt ska säkerställa att Trafikförvaltningen involveras i diskussioner kring
olika brygglägen.
Projekt ska säkerställa att Trafikförvaltningen godkänner föreslagna
brygglägen.8
3.6

Planering för ny brygga samt ombyggnation
Processen för nybyggnation samt ombyggnation av en brygga kan delas in i
flertalet olika faser:
-

Förstudie
Förprojektering
Detaljprojektering
Upphandling
Produktion
Förvaltning

Vid anläggande av en brygga behöver en anmälan alternativt en ansökan om
vattenverksamhet lämnas in. Vattenverksamhet omfattar t ex pålningsarbeten,
muddringsarbeten, gjutning över vatten etc. För att få utöva vattenverksamhet
krävs således ett miljötillstånd i form av en godtagen anmälan alternativt en
miljödom. Vad som krävs styrs av omfattningen av vattenverksamheten. För
ytterligare information hänvisas till Länsstyrelsen.

Dessa frågor hanteras mer ingående i Riktlinjer Resenärsmiljö och i RiTill.
Godkännande krävs för att en ny brygga ska trafikeras av Trafikförvaltningens
sjötrafik.
7

8
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I en förstudie ses förutsättningar för anläggande av en brygga över. Olika
lösningar och brygglägen värderas och jämförs utifrån krav angivna i dessa
riktlinjer. En grov kalkyl för de framtagna alternativen tas även fram, och behov
av utredningar och undersökningar för kommande fas kartläggs. Vidare bör en
flödesanalys och riskanalys upprättas i det fall flera fartygslinjer ska trafikera
bryggan. Förstudien ligger till grund för samråd med Trafikförvaltningen,
framtida bryggägare, närboende och andra parter som påverkas.
I en förprojektering sker en fördjupning för ett eller flera alternativ från
förstudien. I denna fas bör utredning och undersökningar utföras, t ex
geoteknisk fältundersökning och sjöbottenmätning. En förprojektering
resulterar i en systemhandling eller motsvarande.
Efter förprojektering kan antingen en entreprenör handlas upp för en
totalentreprenad (där entreprenören detaljprojekterar), eller så utför byggherre
detaljprojektering genom att anlita en konsult, varefter en
utförandeentreprenör upphandlas.
I förvaltningsfasen ligger dessa riktlinjer till grund för bryggbesiktningar och
bedömning huruvida respektive brygga uppfyller de krav som ställs kopplat till
den bryggnorm som bryggan tillhör.9
För den som planerar en ny- eller ombyggnation av brygga så finns det flertalet
ekonomiska bidrag att söka.
Projekt ska involvera trafikförvaltningen i samtliga projektets faser.

9

För mer information, se kapitel 6.
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4 Dimensioneringsansvisningar
Detta kapitel behandlar dimensionering av bryggor och vid kapacitetskontroll
av befintliga bryggor.
4.1

Normer
Vid dimensionering av konstruktioner ska projekt följa gällande normer.10
Om bryggan ägs och/eller nyttjas av Trafikverket ska projekt uppfylla krav
enligt gällande version av TDOK 2016:0204 (Krav Brobyggande), avsnitt L.6.
När kommuner är byggherre gäller i första hand kommunernas egna tekniska
handböcker i de fall sådana finns. Ifall kommun är byggherre och kommunen
saknar tydliga direktiv avseende bryggor eller teknisk handbok ska projekt
använda Eurokoder tillsammans med gällande utgåva av Boverkets föreskrifter
(EKS) för dimensionering av konstruktioner.
Ifall annan part än kommun eller Trafikverket är byggherre ska projekt
använda Eurokoder tillsammans med gällande utgåva av Boverkets föreskrifter
(EKS) för dimensionering av konstruktioner.
Projekt ska upprätta teknisk beskrivning ansluten till AMA Anläggning
avseende krav på material, utförande och kontroll.

4.2

Objektspecifika byggherreval
Ett vedertaget begrepp avseende dimensionering av konstruktioner är
”objektspecifikt byggherreval”. Med detta avses att byggherren har möjlighet att
välja vissa parametrar fritt. I t ex ”Krav Brobyggande” finns detta definierat och
tydliggjort för när objektspecifika byggherreval är aktuella.

4.3

Teknisk livslängd
Livslängd för brygga är ett objektspecifikt byggherreval. Tabell 4 kan användas
som vägledning.

I grunden innebär gällande normer Eurokoder med nationella tillämpningar.
Dock påverkas ytterligare krav av vem byggherren är och om bryggan ska
nyttjas av andra än enbart trafikförvaltningen.
10
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Tabell 4, teknisk livslängd
Bryggnorm

Teknisk livslängd

1

L100 (120 år) – Fast brygga
L50 (80 år) - Flytbrygga

2

L100 (120 år) – Fast brygga
L20 (40 år) - Flytbrygga

3

L50 (80 år) – Fast brygga
L20 (40 år) – Flytbrygga

4

L100 (120 år) – Fast brygga
L50 (80 år) - Flytbrygga

Viktigt att beakta vid val av teknisk livslängd är bryggans framtid, om det
planeras för en tillfällig lösning eller för ett längre perspektiv.
4.4

4.4.1

Laster
Detta kapitel anger lasttyper att beakta vid dimensionering av bryggor.
Dimensionering behöver även beakta laster som inte är angivna här (till
exempel egentyngd).
Nyttig last/trafiklast
Nyttig last eller i förekommande fall trafiklast avser last från passagerare och
eventuella fordon på bryggan och eventuella anslutande ramper.
För bryggor som omfattas av Trafikverkets regelverk (se kapitel 4.1) gäller
trafiklast enligt Krav Brobyggande. Med trafiklast avses både jämnt utbredd last
för gång- och cykeltrafik (minst 4 kN/m2), samt last från
servicefordon/utryckningsfordon. Last från servicefordon/utryckningsfordon är
ett objektspecifikt byggherreval.
För bryggor som ej omfattas av Trafikverkets regelverk gäller lägst nyttig last för
kategori C3 enligt SS-EN 1991-1-1 vilket motsvarar 3 kN/m2. Utbredd last och
eventuella fordonslaster är objektspecifika byggherreval.
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4.4.2

Islast
Is kan belasta en konstruktion både horisontellt och vertikalt och beror bland
annat på vattenståndsvariationer, temperaturväxlingar eller vattenströmmar.
Storleken på islaster beror på en rad olika faktorer och kan därför variera lokalt.
Vid dimensionering bör projekt genomföra en lokal utredning för att bestämma
storleken på islaster. Ifall projekt inte genomför en lokal utredning rörande
islaster ska projektet använda följande karakteristiska värden vid
dimensionering:
-

I riktning mot brygga, 200 kN/m
Parallellt med brygga, 100 kN/m
Vertikal lyftkraft, 20 kN/m

Vid dimensionering ska projekt ansätta horisontella islaster godtyckligt mellan
MHW och MLW.11
Islaster ska ej kombineras med varandra eller med last från fartyg.
Kombinationsfaktorer ska väljas som:
-

Ψ0 = 0,4
Ψ1 = 0,4
Ψ2 = 0,4

Som stöd för lokala utredningar kan nedanstående teori användas.
Horisontella istryck
Horisontella istryck kan uppkomma genom att isen längdändras pga
temperatur, genom isrörelser pga vind eller ström eller pga
vattenståndsskillnader, som gör att isen genom valvverkan trycker på stöden.
Ute till havs kan också vallar bildas, som ökar krafterna. Om inte vallar
uppkommer anses kraften verka mellan MLW och MHW.
Istryckens storlek påverkas starkt av de lokala förhållandena. En brygga som är
helt omgiven av landfast is påverkas inte av istryck om isen är låst åt alla håll.
Finns en isränna på en sida och denna kan frysa till uppkommer istryck i
riktning mot land, dock inte maximalt stort om istjockleken i rännan är
begränsad. På liknande sätt uppkommer istryck i riktning mot en flack strand
om isen kan glida upp på denna.

Undantag gäller för flytbryggor förankrade med kätting då islast ej behöver
beaktas.
11
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Om endast smala pålar eller liknande med diameter av samma storleksordning
som istjockleken skär isen, dvs själva bryggan ligger högre, begränsas kraften på
respektive påle till vad isens brotthållfasthet medger. När isen är som tjockast,
på vårkanten, är den samtidigt svagare. Därför kan brotthållfastheten vid
koncentrerad last antas uppgå till 2 MPa och verka på ytan påldiametern
multiplicerad med istjockleken. Vid exempelvis 4 dm is och 3 dm påle kan
kraften på pålen antas uppgå till max 2000x0,4x0,3 = 240 kN.
Största istjockleken under en vinter i Stockholmsområdet uppgår i medeltal till
ca 3 dm. Extrema vintrar kan istjockleken bli den dubbla. Men det är av stor vikt
att kontrollera lokala isförhållanden, vattnets salthaltsskickning och strömmar
som kan ha stor betydelse.
Vertikal lyftkraft
Om isen når upp till underkant brygga och den sen höjs ytterligare z (m)
uppstår en lyftkraft som endast begränsas av isens böjhållfasthet. Kraften
uppgår till tyngden av den vattenmassa som inte kan stiga. Lyftkraften från
fastfruset istäcke kring bryggan kan uppskattas till:
60 ∙ 𝑡 ∙ √𝑓𝑏 ∙ 𝑧 kN/m
där t är istjocklek och fb är isens böjhållfasthet.
Denna kraft uppgår alltså till ca 20 kN per m bryggsida vid 1 m
vattenståndshöjning och ca 15 kN per m vid 0,5 m vattenståndshöjning vid
istjockleken 0,3 m och isböjhållfastheten 1,4 MPa.
Lyftkraften inom bryggan kan dock aldrig bli större än tyngden av vattnet inom
volymen som beräknas genom arean multiplicerat med lyfthöjden (z), se figur 3.

Figur 3. Istäcke fastfruset i bryggkonstruktion
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4.4.3

Fartygslast
Last från fartyg uppstår på flera olika sätt, och kan huvudsakligen delas upp
som:
-

Stöt när fartyg stöter emot brygga
När fartyget med propellerkraft trycker mot brygga
Full last på förtöjningsanordning

När fartyget med propellerkraft trycker mot bryggan uppstår en horisontalkraft
från fartygets stäv. Vid full maskin kan kraften, oberoende av begränsning i
djupgående, uppgå till 190 kN. Samtidigt kan en nedåtriktad vertikal kraft mot
bryggkanten uppstå, som är av samma storleksordning.
Krafterna antas kunna verka snett mot bryggnocken inom +/- 30° i
horisontalplanet. Vid 30° antas endast 25% av kraften belasta bryggan, där i
mellan interpoleras kraften rätlinjigt. Se figur 4.

Figur 4. Propellertryckkraft
Om bryggan är utsatt för svall från större fartyg i farled eller från dyning kan
stäven höja sig i förhållande till aktern (s.k. trim) på ca 0,7 m vilket motsvarar
en vertikal rörelse vid fören på 0,35 m. Från den tyngre fartygstypen förutsätts
då en nedåtriktad vertikalkraft på 270 kN och från den lättare 250 kN. Kraften
antas verka samtidigt med den maximala propellerkraften. Se figur 5.
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Figur 5. Kraft pga hävning
När en båt kommer med fart utgör kombinationen av massa och hastighet en
rörelseenergi. Är massan stor och hastigheten hög blir energimängden mycket
stor. En misslyckad tilläggning ger således stora krafter som ska tas upp av
båtens stäv eller bryggans front.
Ett fartyg måste närma sig bryggan med viss fart, i synnerhet vid sidvind. Detta
innebär att en viss rörelseenergi måste absorberas i fartyg och brygga inklusive
fenderanordningar. Är farten för hög riskerar bryggan att skadas, eftersom
kraften vid begränsad inbromsningssträcka blir mycket stor.
Den tyngre fartygstypen har vid 1,0 knop ungefär samma rörelseenergi som den
lättare vid 2,0 knop, ca 80 kNm. Redan vid dessa relativt låga hastigheter
resulterar energimängder i en mycket stor reaktionskraft om inte
konstruktionen är eftergivlig. En brygga grundlagd på pålar som kan flexa i
horisontalled är en eftergivlig konstruktion, ett icke homogent fenderverk av
gummi på båtens stäv eller på bryggfronten är ett annat exempel. Flexlängden i
bryggan respektive fenderverket är direkt avgörande för reaktionskraften.
Projekt bör dimensionera brygga för en horisontell kraft motsvarande 600 kN
vilken antas kunna verka snett mot bryggnocken inom +/- 30°.12

Syftet är att ge en viss möjlighet för mindre lyckade tillägg, vid exempelvis hög
sjö och sidovind. Kraften förutsätter att fender uppfyller krav enligt kapitel
4.5.1.
12
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Vid dimensionering med förtöjningsanordning ska projekt sätta kraft i
förtöjningsanordning till 150 kN som ska kunna verka i samtliga riktningar ut
från bryggan. 13
Detta kan sammanfattas till lastfall enligt tabell 5.
Tabell 5, lastfall för fartyglast
Lastfall

Horisontell
last

Vertikal last
(nedåtriktad)

Variation
i plan

Kommentar

1a

190 kN

190 kN

+/- 30°

Om brygga ej är
utsatt för svall

1b

190 kN

270 kN

+/- 30°

Om brygga är utsatt
för svall

2

600 kN

-

+/- 30°

3

150 kN

-

360°

Last per
förtöjningsanordning

Ett alternativ till att räkna med statiska laster är att utföra energiberäkningar,
vilket kan vara aktuellt för flytbryggor. Vid dimensionering utifrån
energiberäkningar ska projekt utgå ifrån dimensionerande rörelseenergi 80
kNm.14
4.4.4

Övriga laster
Vid dimensionering av flytbrygga bör projekt beakta vågkrafter.
Om avsikten med bryggan är att transportera tyngre gods som inte ryms inom
den nyttiga lasten ska projekt vid dimensionering hantera godset som en
separat last där storlek på last är ett objektspecifikt byggherreval.

Kraft i pollare verkar ej samtidigt som övriga fartygslaster.
Denna rörelseenergi gäller om risken för okontrollerade tilläggningar är
relativt liten. Om den aktuella bryggan är belägen i ett område där höga vågor
och starka vindar förekommer frekvent bör det övervägas om ett större värde på
rörelseenergin ska väljas.
13

14
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4.5

4.5.1

Anläggningskompletteringar
Med anläggningskomplettering avses kajspecifik utrustning. För riktlinjer
avseende utrustning kopplat till resenärsmiljö, se kapitel 5.
Fender/kajskydd
Fender eller kajskydd har till uppgift att skydda bryggan från skador när fartyg
stöter emot, men även att absorbera den rörelseenergi som fartygen har vid
angöring.
Bryggas fenderverk ska som minst kunna absorbera energimängden 25
kNm/m. Vid val av fender bör projekt ta hänsyn till glidning av stäven i sidled.
Ett exempel på fender som uppfyller dessa krav är en vågformad fender (s k
Wave-fender). Se figur 6.

Figur 6. Wave-fender
Vid dimensionering utifrån energiberäkningar ska projekt välja fender som har
tillräcklig energiabsorptionsförmåga för vald dimensionerande rörelseenergi.
4.5.2

Förtöjningsanordning
Förtöjningsanordning ska vara godkänd för en kapacitet på 15 ton. Projekt ska
bestämma placering av pollare på brygga i samråd med Trafikförvaltningen.
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4.6

Konstruktionshandlingar för förvaltning
Projekt bör leverera minst följande förvaltningshandlingar:15
-

Relationsritningar
Dokumentation avseende vilka laster som bryggan dimensionerats för
Dokumentation avseende använda material
Relevant kvalitetsdokumentation från entreprenör, t ex pålprotokoll
Eventuell geoteknisk information i form av MUR eller dylikt

Hur dessa handlingar förvaltas är upp till respektive bryggägare.
Trafikförvaltningen ska erhålla kopior på denna dokumentation.

15

Syftet med handlingarna är att underlätta för framtida åtgärder på bryggor.
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5 Resenärsmiljö på bryggor
Med resenärsmiljö på bryggor avses delar och funktioner som underlättar för
resenären att kliva på och av fartyg, att vistas på bryggan och att byta till andra
kommunikationsmedel.
De faktorer som ska beaktas vid utformning av en brygga är följande:
-

Väderskydd
Belysning
Trafikinformation
Livräddningsutrustning
Möjlighet att tillkalla fartyg
Ytor och utrymmen
Kontrastmarkeringar
Taktila stråk
Ramp
Räcke
Sittplatser

Detaljerad kravställning för dessa faktorer återfinns i RiTill samt Riktlinjer
Resenärsmiljö.
En sammanställning huruvida krav på resenärsmiljö och utrustning är skaeller börkrav kopplat till bryggnorm framgår av tabell 6.

577

30(41)
Trafikförvaltningen

RIKTLINJE

Ärende/Dok. id.

TN 2021-0151

Fastställt datum
Revisionsnummer

-

Infosäkerhetsklass

K1 (Öppen)

Tabell 6, sammanställning
Funktion

Bryggnorm Bryggnorm
1
2

Bryggnorm
3

Bryggnorm
4

Väderskydd

ska

bör

bör

bör

Belysning

ska

ska

bör

bör

Trafikinformation

ska

ska

ska

bör

Livräddningsutrustning

ska

ska

ska

ska

Möjlighet att
tillkalla fartyg

Ej
relevant

ska

ska

bör

Ytor och
utrymmen

ska

ska

bör

bör

Kontrastmarkeringar

ska

ska

ska

bör

Taktila stråk

ska

bör

bör

bör

Ramp (avser krav
på själva rampen,
inte huruvida det
ska finnas en
ramp)

ska

bör

bör

bör

Räcke

ska

bör

bör

ska

Sittplatser

ska

ska

bör

bör

Ovanstående tabell är gällande vid ombyggnation samt nybyggnation av
bryggor. Ytor för reklam möjliggörs genom eventuella väderskydd och
informationsskyltar.
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6 Besiktningsanvisningar
Besiktning av bryggor är en viktig del, dels för att säkerställa att bryggan
uppfyller ställda krav, dels för att bedöma bryggans tekniska status.
Om exempelvis en befintlig brygga som ej används för pendelbåtstrafik ska
anpassas till detta, är det dels av vikt att utreda om resenärsmiljön kan
anpassas, dels av vikt att bedöma konstruktionens kapacitet och om behov av
reparationer eller förstärkningar föreligger.
I detta avsnitt beskrivs en grov uppdelning av besiktning i okulär besiktning
respektive statusbedömning.
En distinktion mellan okulär besiktning och statusbedömning är vem som
bekostar respektive besiktning. En okulär besiktning ligger i
Trafikförvaltningens intresse och bekostas således av Trafikförvaltningen. En
statusbedömning har till syfte att bedöma själva konstruktionen och åligger då
bryggägaren att bekosta.
6.1

Okulär besiktning
Syftet med en okulär besiktning är att bedöma huruvida det som är synligt
uppfyller krav beskrivna i dessa riktlinjer. Som stöd för besiktningen finns
Bilaga 1: Checklista för bryggbesiktning. Checklistan ska kompletteras med
foton.
Vid en okulär besiktning ska samtliga avsnitt i kapitel 5 bedömas. Utöver det
bör följande utföras:
-

Mätning av avstånd mellan bryggans överkant och vattennivån vid
besiktningstillfället.
Handlodning vid bryggfront för bedömning av vattendjup.
Kontroll om fender/kajskydd är skadat.
Kontroll om förtöjningsanordningar är märkta med korrekt kapacitet.
Kontroll av bryggans närområde.

Noteras avvikelser vid okulär besiktning, ska lämpliga åtgärder diskuteras
mellan bryggägare och Trafikförvaltningen.
För nyanlagda och ombyggda bryggor ska en okulär besiktning utföras av en
opartisk besiktningsresurs innan bryggan tas i drift.
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6.2

Statusbedömning
Omfattningen av en statusbedömning varierar beroende på vilken information
som finns tillgänglig för bryggan. Finns t ex relationsritningar så ger det bra
information om konstruktionens uppbyggnad och bra underlag för en eventuell
kapacitetsberäkning.
Vid statusbedömning av brygga ska bryggägare bedöma behov av
undersökningar. Vid sammanställning av resultat och befintliga handlingar vid
statusbedömning av brygga bör bryggägare minst inkludera följande:
-

Sjöbottenmätning över ett tillräckligt stort vattenområde
Geotekniska förutsättningar
Dykinspektion
Dokumentation av synliga skador på bryggkonstruktion
Provtagningar av betongkonstruktioner
Mätning av korrosionsdjup av stålkonstruktioner

Bryggägare bör presentera bedömningar av förstärknings- och
reparationsåtgärder utifrån statusbedömning i en åtgärdsrapport som underlag
för vidare beslut och projektering.
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7 Ansvar och nyttjanderätt
En förutsättning för att den kollektiva sjötrafiken ska fungera är samverkan med
berörda mark-, kaj- och bryggägare, då trafikförvaltningen varken äger eller
ansvarar för kajer och bryggor. Kajer och bryggor ägs oftast av Trafikverket,
kommuner, Skärgårdsstiftelsen, och enskilda genom t.ex. samfälligheter,
föreningar med flera.
Trafikförvaltningen behöver viss verksamhetsspecifik utrustning på bryggorna
inom sjötrafiken, för vilka nyttjanderätt behöver säkerställas, varvid
trafikförvaltning tillser att utrustning finns på plats. I övrigt vilar ansvaret att
uppfylla kraven i denna riktlinje på bryggägarna.
De krav som ryms inom riktlinjen gäller vid ny- och ombyggnation av bryggor
och är nödvändiga för att trafikförvaltningen ska kunna bedriva en attraktiv
kollektiv sjötrafik. Om kraven inte tillgodoses finns risk för att bryggan inte kan
trafikeras.
Samverkan och dialog är nödvändig mellan trafikförvaltningen och bryggägare
för att kunna hantera den stora spridning som finns vad gäller bryggors
standard, vilken roll respektive brygga spelar för aktuell ö eller fastlandsdel
samt omfattning av resenärer och sjötrafik vid varje specifik brygga.
Trafikförvaltningen genomför löpande besiktning av bryggor, vid dessa tillfällen
kan det identifieras att enskilda bryggor har befintliga avsteg från riktlinjen.
Avsteg från riktlinjen hanteras i dialog mellan trafikförvaltningen och
bryggägare i varje enskilt fall utifrån process som genomförs vid avsteg från
krav.
Åtgärdsplan behöver upprättas för att identifiera risker utifrån att krav inte
uppfylls och uppföljning krävs för att säkra trygg och säker sjötrafik för
verksamma och resenärer.
Om åtgärder inte genomförs, efter dialog och åtgärdsplan, för att skapa en säker
brygga enligt kraven, kan trafikförvaltningen som sista utväg tillfälligt eller
permanent upphöra med trafikering.
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7.1

Trafikförvaltningens ansvar gällande resenärsmiljö
Gällande resenärsmiljö på bryggor ansvarar trafikförvaltningen i tillämpliga fall
endast för väderskydd, trafikinformation samt anordning som möjliggör
tillkallande av fartyg. I övrigt ansvarar bryggägaren.
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8 Referenser
Riktlinjer Resenärsmiljö – utformning av fasta resenärsmiljöer
RiPlan – Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län
RiTill – Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning
Belastning av brygga vid stillaliggande och stävtilläggning med Waxholmsbåtar.
Teknisk rapport, SALTECH Consultants AB, 2011
Islaster på vindkraftverk till havs – beskrivning av mekanismer och
rekommendationer för dimensionering. Rapport 2002:1. Chalmers Tekniska
Högskola, 2002
Istryck mot bropelare. VV Publ 1987:43, Vägverket, 1987

583

36(41)
Trafikförvaltningen

RIKTLINJE

Ärende/Dok. id.

TN 2021-0151

Fastställt datum
Revisionsnummer

-

Infosäkerhetsklass

K1 (Öppen)

9 Bilaga 1: Checklista för bryggbesiktning
Brygga:
Bryggkonstruktion:
Bryggnorm:
Datum:
Besiktning utförd av:
Svar

Kommentar/anmärkning

Väderskydd
Finns väderskydd?
Finns belysning i
väderskydd?
Finns sittplats i
väderskydd?
Finns utrymme för
rullstol i väderskydd?
Belysning
Finns belysning?
Trafikinformation
Finns skylt med
information om vilka som
trafikerar bryggan?
Finns tidtabell?
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Livräddningsutrustning
Finns frälsarkrans?
Finns båtshake
Finns kastlina?
Finns stege?
Möjlighet att tillkalla
fartyg
Finns semafor?
Finns telefonnummer för
att tillkalla fartyg?
Ytor och utrymmen
Är underlaget jämnt, fast
och halkfritt?
Finns utrymme för
rullstol att vända?
Kontrastmarkeringar
Finns
kontrastmarkeringar runt
och på hinder?
Finns kontrastmarkering
och kupolplattor eller
likvärdigt längs
bryggkant där räcke
saknas?
Finns
konstraktmarkering på
ramp?
Taktila stråk
Finns taktila stråk?
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Ramp
Finns ramp?
Har ramp ledstänger?
Fri bredd på ramp?
Ungefärlig längd på
ramp?
Finns vilplan?
Räcke
Finns räcke?
På vilket avstånd från
bryggkant avslutas räcke?
Höjd på räcke?
Sittplatser
Finns sittplatser samt
armstöd på sittplatser?
Finns utrymme för
rullstol?
Mätningar
Uppskattat avstånd från
bryggöverkant till
vattennivå?
Uppskattat vattendjup
med handlodning?
Bredd på bryggfront?
Fender/kajskydd
Typ av fender/kajskydd?
Ser fender/kajskydd
intakt ut (ej synliga
skador)?
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Förtöjningsanordning
Finns
förtöjningsanordning?
Märkning på
förtöjningsanordning?
Bryggans närområde
Finns parkering i
anslutning?
Finns cykelparkering i
anslutning?
Finns anslutning till
annan kollektivtrafik i
närheten?
Är anslutande vägar till
bryggan
tillgänglighetsanpassade?
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10 Bilaga 2: Exempel på brygga
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Yttrande över Sjötrafikutredningen del 1 remissversion 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Yttrande över Sjötrafikutredningen del 1 remissversion 2 godkänns.

Sammanfattning
Trafikförvaltningen har remitterat rubricerat ärende med förslag på hur sjötrafiken ska utvecklas. Det
genomfördes en första remiss av Sjötrafikutredningen del 1 under 2020, efter det har ett reviderat
förslag arbetats fram utifrån inkomna synpunkter och nya analyser.
I den första remissversionen presenterades två utredningsalternativ. I remissversion 2 har ett
sammanvägt alternativ arbetats fram utifrån de två utredningsalternativen som uppfyller
Waxholmsbolagets breda uppdrag enligt ägardirektivet samt en mer anpassad trafik för fastboende och
ökad resurseffektivitet. Trafikförvaltningen föreslår att skärgårdstrafiken ska följa en princip under
högsäsongen när det är ett stort resande, och en annan princip under låg- och mellansäsong när det är
mindre resande. Pendelbåtstrafiken föreslås även utökas till Vaxholm och Värmdö samt utvecklas i
Mälaren och Saltsjön. Därtill föreslår man ökad anropsstyrd trafik och fokus mot bastrafik (kärnöreplipunkt) under låg- och mellansäsong.
Vaxholm är positiva till Trafikförvaltningens trafikuppläggförslag för skärgårds- och pendelbåtstrafiken.
Därtill har kommunen synpunkter gällande bland annat komfort, tonnage och anropsstyrd trafik.

Bakgrund
Regionfullmäktige beslöt i budget 2019 för Region Stockholm (LS 2017-1455) att Trafiknämnden under
mandatperioden ska påbörja ett utredningsarbete med att forma framtidens sjötrafik. Utredningen ska
involvera finansiering, trafikens upplägg och framtidens tonnage – skärgårds- och pendelbåtstrafiken.
Utredningen ska ske i dialog med boende och näringsidkare i skärgården.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning gällande omfattning och avgränsningar
Sjötrafiksutredningen del 1, remissversion 2, föreslår principer för hur sjötrafiken ska utformas med
planeringsår 2025 och framåt. I utredningen är ”hela resan perspektivet” och kopplingen mellan
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kollektivtrafik på land och vatten grundläggande delar. I utredningen lyfts olika faktorer vilka är
nödvändiga för att möta upp sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
Skärgårdstrafiken trafikerar framför allt öar utan fastförbindelse i skärgården, och har därmed inga
avlastande effekter på vägnätet. Sjötrafiken kan dock bidra till avlastande effekter på vägnätet till de öar
som har fastförbindelse. Vidare är bl.a. besöksnäring, näringsliv, godstransporter samt Landsbygds- och
skärgårdsstrategin viktiga områden som ska beaktas.
Det framgår i remissen att Trafikförvaltningen har valt att inte utreda frågor kopplat till allmän
trafikplikt, kommersiell trafik och konkurrensneutralt tillträde. Beslut om taxor och zoner är inte heller
inkluderat.
Arbetsprocess
Sjötrafiksutredningen del 1 är ett förberedande arbete inför kommande utredningar och beslut gällande
nytt tonnage, samt nya trafikavtal. Pendelbåtstonnagets ägandeformer har även utretts parallellt (TN
2017-1363).

Figur 1: Övergripande processer som berör sjötrafiken inom region Stockholm.

Styrande dokument, övergripande mål och effektmål
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
(RUFS 2050) har varit centrala utgångspunkter för sjötrafiksutredningen. Andra betydelsefulla mål- och
strategidokument för utredningen är bl.a. Landsbygds- och skärgårdsstrategin, Miljöprogram för region
Stockholm, Budget region Stockholm (2019 och 2020) samt ägardirektiv Waxholmsbolaget. Därtill
tillkommer andra utredningar, riktlinjer och strategier.
Ett flertal effektmål har utformats utifrån övergripande mål/styrning i de styrande dokumenten.
Övergripande effekter som sjötrafiken ska åstadkomma är att tillsammans med övrig allmän
kollektivtrafik öka den regionala tillgängligheten – för stadsnära trafik som till skärgården, kortare
restider samt resurseffektivitet.
Målkonflikter
I utredningen lyfter man att det finns en målkonflikt mellan trafikförsörjningsprogrammet (TFP) och
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Waxholmsbolagets ägardirektiv som påverkar de framtagna effektmålen. TFP pekar nämligen ut
bastrafiken som grund för beslut om allmän trafikplikt, samtidigt som ägardirektivet pekar på att
sjötrafiken ska vara riktad mot alla resenärskategorier (ingen prioritetsordning).
Waxholmsbolagets ägardirektiv har sedan det inrättades år 2005 påverkat den övergripande styrningen
för regionens kollektiva sjötrafik. Trafikförvaltningen bedömer att en översyn av ägardirektivet bör
genomföras inom ramen för arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram. En översyn skulle bidra till
att hantera målkonflikterna på ett ansvarsfullt sätt.
En identifierad målkonflikt är att fortsatt utföra trafik med det kulturhistoriska tonnaget (ägardirektiv),
samtidigt som sjötrafiken ska bedrivas på ett resurseffektivt sätt (TFP).
Taxor
I den nya remissversionen framgår det att Trafikförvaltningen ska fortsatt utreda biljettsortiment, taxor
samt försäljningskanaler och gränssnitt för resenärer. I den föregående versionen föreslogs en mer
enhetlig taxa där skärgårdstrafiken integrerades i SL-taxan.
Resenärskategorier (skärgårdstrafiken)
I den nya remissversionen har resenärer delats in i olika resenärsgrupper, alla med olika mål med sin
resa och därav behov. Trafikförvaltningen bedömer att det finns fem huvudsakliga kategorier;
●
●
●
●
●

Fastboende som dagspendlar, och i större utsträckning har behov att nyttja sjötrafiken året runt.
Deltidsboende, som bor i längre perioder i sina bostäder i skärgården och antagligen reser likt
fastboende under de perioderna.
Fritidsboende, som har fritidshus i skärgården, vilka antas nyttjas i störst utsträckning under
sommar, samt delvis vår och höst (cirka april - september).
Besökare och turister från Stockholmsregionen och nationellt. Inom denna kategori ingår många
dagsbesökare. Allra flest besök sker under sommaren och oftare vid bra väder.
Internationella besökare/turister, som skiljer sig från kategorin nationella besökare då deras
skärgårdsvistelse ofta är längre och sker snarare tidig höst än sommar. De är mindre väderberoende.

Det finns inte statistik över hur stor andel av det totala resandet som utgörs av besökare men
Trafikförvaltningen gör bedömningen att det är en väldigt stor andel. Fastboende och verksamma
näringsidkare uppskattas utgöra ca 10–15 % av det totala resandet i skärgårdstrafiken. Fritidsboende
och utflyktsresenärer står för den resterande delen.
Biljettförsäljningen i Waxholmsbolagets trafik utgörs av 94 % enkelbiljetter, 5 % biljetter med längre
giltighet och 1 % ö-kort. Därtill ska det tilläggas att det säljs ca 2000 ö-kort som används som färdbevis
vid 9 % av resorna.
Förslag till trafikupplägg för pendelbåtstrafik
Samtliga befintliga pendelbåtslinjer föreslås vara kvar samt att de två försökslinjerna till Vaxholm (Linje
83) respektive Värmdö (Linje 84) övergår till ordinarie trafik.
Förslag till trafikupplägg för skärgårdstrafiken
En behovs/säsongsanpassad sjötrafik föreslås som utvecklingsinriktning för den framtida sjötrafiken i
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skärgården, trafiken bedrivs från Strömkajen mot framför allt mellanskärgården, samt till viss mån
norra- och södra skärgården, likt idag.
Under låg- och mellansäsong (lågtrafiksäsong) föreslås; att skärgårdstrafiken från Strömkajen
minimeras, pendelbåtstrafik mot Vaxholm samt buss mot replipunkter, en ökad grad av anropsstyrd
trafik (för bättre matchning mellan resandebehov och fartygsanvändning), mindre kapacitetsstarka
fartyg trafikerar ögrupper på kortare linjer med fokus på bastrafiken (kärnö-replipunkt), stora
snabbgående fartygen används vid behov och framför allt under mellansäsong bidrar de till flexibilitet
och möjlighet att utöka trafiken (baslinjer), samt att stora och långsamtgående fartyg (isbrytare som kan
hantera gods) används längre ut i skärgården på linjer med många stopp när det är isfritt, vid isperioder
används de till att utföra bastrafik.
Under högsäsongen med stort resande föreslås; snabbgående och stora fartyg kör från Strömkajen till
resmål i skärgården (linjer med få stopp vid strategiska bryggor), stora och långsamtgående fartyg
(isbrytare som kan hantera gods) kör från Strömkajen till resmål i skärgården (linjer med många stopp),
mindre kapacitetsstarka fartyg trafikerar ögrupper på kortare linjer med fokus på bastrafiken (kärnöreplipunkt).
Trafikförvaltningen beskriver att syftet med en behov/säsongsanpassad (högsäsong) sjötrafik från
Strömkajen mot framför allt mellersta skärgården är att bidra till besöksnäringen och en levande
skärgård (övergripande regional målsättning). Låg- och mellansäsongens fokus mot bastrafiken som
behovsanpassas utifrån fastboende och deltidsboende skärgårdsbor, ska på lång sikt utveckla
skärgårdstrafiken (genom fler mindre fartyg) att bidra till att förlänga trafikdygnet, något högre
turtäthet, samt förbättra restider. Detta ämnar till att boende i skärgården kan nå arbete, studier och
utbud av handel, samhällsservice m.m.
Förslag till trafikupplägg i den föregående remissversionen
Den föregående remissversionen föreslog två olika utvecklingsalternativ för sjötrafiken, UA1 och UA2.
UA1 syftade till att sjötrafiken inte förändrades avsevärt och att trafikupplägget skulle likna hur det ser
ut idag. UA2 förordade däremot större förändringar – direktlinjer från Stockholm begränsades, och
resenärer som skulle resa längre ut i skärgården föreslogs resa med buss till replipunkter och andra
bytespunkter för att där byta till sjötrafiken för vidare resa. Båda förslagen rekommenderade dock att
pendelbåtsförsökslinjerna till Vaxholm och Värmdö blev permanenta.

Tonnage
Sjötrafikutredningen lyfter att flottan totalt ska kunna utföra samma uppgift i framtiden som i nuläget.
För att klara det trafikkonceptet som föreslås krävs dock att tonnaget förändras genom att fler
snabbgående fartyg med mindre kapacitet införskaffas för att ersätta ett antal av de större snabbgående
fartygen. Fler mindre fartyg bedöms erbjuda en ökad flexibilitet i systemet över året. Det kan bidra till
att både möjliggöra för tätare trafik från regioncentrum under högsäsongen/sommarmånaderna samt
utvecklingen av bastrafiken där efterfrågan och resandeunderlag finns under låg- och mellansäsongerna.

Bedömning
För att främja en hållbar utveckling är det viktigt att sjötrafiken utvecklas för att öka tillgängligheten, det
kommer i sin tur bidra till en levande skärgård. Vaxholm är sett till invånarantalet en liten kommun,
samtidigt är Vaxholm en otroligt välbesökt kommunen och många regionsbor, nationella och
internationella besökare tar sig hit för att uppleva de rika natur- och kulturvärdena. Därtill är det en stor
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andel deltids- och fritidsboende i kommunen, framför allt under sommarmånaderna, som bidrar med liv
och rörelse på kommunens öar. Det har däremot bidragit till en ökad biltrafik som orsakar trängsel i
vägnätet. Under lågsäsongen det inte lika påtagligt men trängsel på E18 är i stället en utmaning i
Nordost, i och med att betydligt fler arbetspendlar mot Stockholm. Det är således viktigt för Vaxholm att
utvecklingen av sjötrafiken skapar nyttor för arbetspendling, lokalt resande samt besöksresor.
Förslag till trafikupplägg för pendelbåtstrafiken
Vaxholms stad är positiva till det föreslagna trafikupplägget för pendelbåtstrafik (pendelbåtsförsöket till
Vaxholm blir permanent och ingår i ordinarie trafik). Pendelbåtstrafiken (läs linje 83) utgår i nuläget från
Rindö och trafikerar därefter Ramsö, Tynningö och Vaxön innan resa mot Stockholm. Linjen bör fortsatt
ha samma linjesträckning men antalet stopp mot Stockholm från Vaxholm behöver utredas för att
förbättra restiden. Linje 83 är betydelsefull för framför allt arbetspendlingen men även för resor
(vardagsresor) inom kommunen och delvis besökare.
Kollektivtrafikplan 2050 är remitterad samtidigt som Sjötrafikutredningen del 1 remissversion 2. I planen
framgår det hur Vaxholm i nuläget (samt 2030 och 2050) inte uppnår målstandarden (restidsmål) till
City, den regionala stadskärnan (Täby-Arninge) eller Arlanda. Tvärtom, det råder restidsbrist till samtliga
av dessa målpunkter. I Kollektivtrafikplan 2050 finns det ett förslag om direkt sjötrafik till City för
Vaxholm, en så kallad nivå 2 åtgärd som bedöms vara systemutvecklande och effektiviserande för
hantering av restidsbrister och som ska utredas i ett 2030 års perspektiv. Vaxholm anser att direkt
sjötrafik är genomförbart på kort sikt och bör prioriteras. En restid på max 40 min till City (målstandard
som framgår i Kollektivtrafikplanen) kommer ha stor effekt på den kollektiva sjötrafikens attraktivitet
och konkurrenskraft.
Restiden har kanske störst påverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen samt
attraktivitet för resenärerna. Vaxholm har i jämförelse med många andra ytterkommuner längre restid (i
relation till avståndet) till regionkärnan. Direkt sjötrafik kan därför bidra till att skapa en pålitlig, bekväm,
direkttrafikslinje som möjliggör snabbare resor.
Vaxholm vill påpeka till Trafikförvaltningen att det är förvirrande att i en plan läsa om förslag på
målstandard till City som ska lösas med sjötrafiken, det kommer i sin tur påverka trafikupplägget samt
tonnage men nämns inte i denna utredning. Kollektivtrafikplanen beskrivs endast väldigt kortfattat.
Förslag på trafikupplägg för skärgårdstrafiken
Vaxholms stad är positiva till det föreslagna trafikupplägget för skärgårdstrafiken som utvecklats till en
säsonganpassad trafik utifrån behov.
I och med att pendelbåtstrafik till Vaxholm föreslås ingå i ordinarie trafik anser Vaxholm att det är viktigt
att analysera hur bastrafik ska utvecklas framöver, och hur de två ska bättre kunna samverka med
varandra så att det skapar större nyttor för resenärerna de olika säsongerna. Det har varit en
förändringsperiod sedan pendelbåtsförsöket startade och problem har uppstått, bl.a. taxorna,
parallellkörning, tidtabeller och trafikering av bryggor utmed linjesträckan. Vaxholm anser att kortare
linjer med fokus på bastrafiken behöver samspela med pendelbåtstrafiken och fler kvällsturer behövs.
Därtill vill kommunen påpeka att lokal sjötrafik (bastrafik) är väsentligt för både näringsliv och öbor som
inte har fasta förbindelser. Vaxholm vill även lyfta att sjötrafikens betydelse för Tynningö som saknar en
fast förbindelse till kommunen, där den utgör det enda alternativ för invånarna att kunna nå bland
annat kommunal service, idrotts- och fritidsaktiviteter samt skolor i sin kommun.
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Anropsstyrd trafik
I utredningen föreslår Trafikförvaltningen en ökad grad av anropsstyrd utifrån resandebehov. Vaxholm
anser att om man ska implementera anropsstyrd trafik krävs det informationsinsatser (hur fungerar det,
när behöver jag boka, bekräftelse på resan osv.), och att bokningssystemet är smidigt och lättförståeligt
för olika resenärgrupper och -kategorier. Det finns exempel på hur anropsstyrd trafik implementerats på
landsbygden och inte används tillräckligt eftersom resenärer har upplevt det krångligt och svårt att boka
resor.
Tonnage
Vaxholm instämmer i att tonnaget har en viktig roll för trafikupplägget och fler snabbgående fartyg med
mindre kapacitet som bidrar till ökad flexibilitet under låg- och mellansäsonger med bättre restider,
turtäthet och förlängt trafikdygn är önskvärt.
Busstrafik
För att förbättra restider med pendelbåttrafiken, vilket främjar ökad arbetspendling, behöver
kollektivtrafik på land och vatten möjliggöra smidiga byten. En lokal bussförbindelse mellan Resarö och
Vaxön anser Vaxholm behöver utvecklas för att understödja detta. Resarö är den nästa största ön i
Vaxholm, sett till antalet invånare, med strax över 3000 fastboende. En lokal busslinje kommer även
skapa nyttor för elever och äldre inom kommunen vilka behöver nå skolor och samhällsservice på
Vaxön. Därtill anser kommunen att planeringen mellan buss- och sjötrafiken behöver förbättras på
kommunens öar som trafikeras av pendelbåt. Det har varit ett återkommande problem med bland annat
dålig passning till bryggor och uteblivna turer vilket leder till en negativ trend bland resenärerna.
Komfort
Arbetspendlare värderar bra restid och komfort högt, dvs. man vill kunna utnyttja pendlingstiden till att
kunna arbeta och en bra sittplats utgör då en viktig funktion. Det är viktigt att i nästa steg säkerställa att
nya fartyg kan erbjuda sittplats, nedfällbart bord och WIFI. Samhällsekonomiska analyser uppfattas ha
svårt att värdera komfort och dess potential, i synnerhet när det gäller sjötrafik. Kommunens generella
intryckt från inkomna synpunkter är att de som arbetspendlar längre sträckor värderar god komfort
högt.
Besökare och turister
Sjötrafiken har historiskt varit en viktig del av Vaxholms identitet som skärgårdstad. Det är många
besökare som söker sig till Vaxholm för att uppleva det militärhistoriska arvet, den kulturrika
stadskärnan, naturen och skärgårdsmiljön. Majoriteten av de som reser från Strömkajen har Vaxholm
som destination, och besökare och turister är en viktig del för ett livskraftigt lokalt näringsliv. Det måste
vara enkelt för dessa resenärskategorier att resa med sjötrafiken. Var byte sker, om det krävs för vidare
resa, samt lättförståeliga tidtabeller för när båtar avgår eller ankommer.
Målkonflikt
Vaxholm är positiv till att de kulturhistoriska fartygen ska fortsätta trafikera skärgården, fartygen är
väldigt uppskattade bland både invånare och besökare.
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Måluppfyllelse
Sjötrafiken är en del av kollektivtrafiksystemet och har en värdefull roll för Vaxholm som kommun och
för en levande skärgård. Genom att utveckla kollektivtrafiken på vatten bidrar det till målen ekonomi,
livsmiljö och kvalitet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-06-14
Sjötrafiksutredningen del 1 remissversion 2021
Missiv remiss 2 Sjötrafiksutredningen del 1
Bilaga 1 Sjötrafiksutredningen Trafikförvaltningen 200504
Bilaga 2 Samrådsredogörelse remiss 2020 sjötrafiksutredningen del 1
Bilaga 4 Utkast replipunkter och bytespunkter

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se. Uppge diarienummer TN 2019-0440
samt Vaxholms stad i ärendemeningen (Tjänsteutlåtande 2021-06-14, Yttrande
över Sjötrafiksutredningen del 1 remissversion 2, ska expedieras tillsammans
med beslutet till remissinstansen).
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Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i samband med budget 2019 att trafiknämnden
under mandatperioden ska påbörja arbete med att forma framtidens sjötrafik.
Ett första steg är att grundligt och strategiskt utreda hur framtidens sjötrafik ska
se ut. Den här utredningen omfattar sjötrafikens upplägg och hur sjötrafiken
ska formas i syfte att gå mot kollektivtrafikens övergripande mål.
Utredningsarbetet har skett i nära dialog med intressenter. Samrådsmöten har
genomförts 2019-2021 och en remiss av sjötrafikutredningen genomfördes
sommar-höst 2020. Efter remissen har sjötrafikutredningen genomgått
revideringar utifrån inkomna synpunkter och fortsatta analyser. Ytterligare en
remiss genomförs 2021.
Utifrån de två utredningsalternativen från den första remissomgången har ett
sammanvägt alternativ arbetats fram som medför möjlighet att uppfylla
Waxholmsbolagets breda uppdrag enligt ägardirektivet samt, att erbjuda en mer
anpassad trafik för de fastboende i skärgården, samtidigt som det nu föreslagna
trafikalternativets principer erbjuder resurseffektivisering.
Under högtrafikperioder föreslås en behovs-/säsongsanpassad sjötrafik från
Strömkajen mot framförallt mellanskärgård, samt till viss mån norra- och södra
skärgården. Detta medför ett fortsatt bidrag till besöksnäringen och en levande
skärgård vilket är en övergripande regional målsättning.
Övriga delar av året fokuseras trafiken på bastrafiken som behovsanpassas
utifrån fastboende och deltidsboende skärgårdsbor, bland annat med
implementering av anropsstyrd trafik. Att långsiktigt utveckla skärgårdstrafiken
i riktning förstärkt bastrafik under höst, vinter och vår ger positiva effekter för
fastboende och deltidsboende skärgårdsbor. Genom att ha fler mindre fartyg
skapas en möjlighet till förlängning av trafikdygn, något högre turtäthet, samt
potential till bättre restider, vilket i sin tur medför att boende i skärgården i
större utsträckning kan tillgodogöra sig arbete, studier och utbud av offentlig
och privat service. Eftersom de möjligheterna delvis är begränsade idag, ger
även mindre tillskott av trafik stora effekter. Likaså bedöms dessa åtgärder
stärka den regionala tillgängligheten till Stockholms skärgård sett till hela året
för samtliga resenärskategorier.
Pendelbåtstrafiken föreslås utökas med nya linjer på sträckorna Norra
Ulvsunda–Gamla Stan och Norra Ulvsunda–Hägersten. Likaså förutsätts
pågående och kommande försök med nya pendelbåtlinjer till Vaxholm och
Värmdö fortgå efter försöksperioderna.
Sjötrafikutredningen ska efter ny remiss 2021 hanteras politiskt inom regionen.
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Läsanvisning

Del 1 – Bakgrund och utgångspunkter

Del 2 – Åtgärder och utredningsalternativ

Kapitel 1 – Inledning, behandlar bakgrunden

Kapitel 5 – Studerade åtgärder och

till att beslut om utredningsstudien togs samt

utredningsalternativ, presenterar de åtgärder

syfte och avgränsningar. Här beskrivs också

och utredningsalternativ som studerats, hur de

översiktligt hur arbetet har bedrivits.

har tagits fram och vad de innehåller, hur de har
prioriterats för fortsatt analys, alternativt valts

Kapitel 2 – Styrande dokument, presenterar

bort tidigt i studien.

de dokument som har varit centrala för
arbetet med sjötrafikutredningen.
Kapitel 3 – Mål, presenterar de mål som har
varit centrala för arbetet med att identifiera
åtgärder och utredningsalternativ.

Del 3 – Bedömning och rekommendation

Kapitel 4 – Nuläge och förutsättningar,
beskriver de förutsättningar som studien har

Kapitel 6 – Effektbedömning, belyser effekter

utgått från.

utifrån studiens effektmål, samhällsekonomi och
hållbarhetsaspekter, beskriver
bedömningsprocessen och vilka
bedömningsparametrar som har använts.
Kapitel 7 – Samlad bedömning och
rekommendation, redogör för studiens slutsatser
och identifierar frågor att hantera i det fortsatta
arbetet.
I detta kapitel beskrivs också ett sammanvägt
förslag för regionens kollektiva sjötrafik.
Förslaget bygger på analyser och bedömningar
samt utifrån synpunkter under remiss och
samråd.
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Terminologi
Bytespunkt – Större kajer/bryggor där byten mellan trafikslag kan
genomföras. Består ofta av replipunkter (se nedan) och/eller sjötrafikhållplatser
i de centrala delarna av regionen med omfattande sjötrafik.
Kärnö – En kärnö är en ö som saknar vägförbindelse, via bro, tunnel eller
färja, till fastlandet och som har olika typer av bostäder och erbjuder boende för
både permanentboende och säsongsboende. Kärnöar är utpekade i RUFS 2050
och bedöms ha förutsättningar för samhällsservice och infrastruktur och
fungerar därför som en servicepunkt för omkringliggande öar samt friluftsliv
och turism. Mellan fastlandet och kärnöar ska det gå kollektivtrafik varje dag
året runt, detta kallas bastrafik (i rapporten nedan används begreppet
grundtrafik med samma betydelse).
Pendelbåttrafik – Sjötrafik med trafikuppgifter företrädesvis inom Mälaren
och Saltsjön. Trafikförsörjer vattennära bebyggelse och avlastar landtrafiken på
strategiska linjesträckningar.
Replipunkt – Är kollektivtrafiknoder utpekade i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. En replipunkt kopplar
samman kärnöar, kommuncentrum och den centrala regionkärnan och fungerar
därav som strategiska bytespunkter för såväl persontransporter som godstrafik.
Sjötrafik – Samlingsbegrepp för den kollektivtrafik på vatten som organiseras
av trafikförvaltningen. Inkluderar därmed både pendelbåts- och
skärgårdstrafiken.
Skärgårdstrafik – Sjötrafik som företrädesvis trafikerar skärgården. Viss
skärgårdstrafik utgår från centrala delar av regionen.
Tonnage – Ett begrepp för fartyg som, i detta avseende, utför
trafikförvaltningens kollektivtrafik på vatten. Kan indelas i de fartyg som
trafikförvaltningen äger som benämns det strategiska tonnaget, samt de fartyg
som är operatörsägt.
Brygga (stoppställe) – Samlingsbegrepp för de bryggor och kajer som
trafikförvaltningens kollektivtrafik på vatten använder för att plocka upp och
släppa av resenärer.
Depå – Infrastruktur där fartyg kan el-anslutas och bunkras med drivmedel
samt har tillgång till färskvatten och kan frånlämna avfall. Fungerar även som
kaj att förtöja i när fartyg inte är i trafik.
Nattkaj – Kaj eller brygga där fartyg kan el-anslutas och förtöjas efter
trafikdygn
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Bastrafik/Grundtrafik – Ett miniutbud av kollektivtrafik som bör finnas
mellan kärnö och respektive replipunkt. Denna bastrafik är satt till två turer på
morgon/förmiddag och omvänt tillbaka under eftermiddag/kväll, dessutom ska
varje kärnö en vardag per vecka även ha en senare kvällstur.
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1 Inledning
Region Stockholm bedriver en omfattande kollektiv sjötrafik i Stockholms
skärgård samt pendelbåttrafik på ett antal linjer i Mälaren och Saltsjön i
egenskap av att vara regional kollektivtrafikmyndighet. Sjötrafiken är
upphandlad och utförs av trafikoperatörer inom en handfull trafikområden
samt ett antal linjer. Trafiken bedrivs med egenägda samt med operatörsägda
fartyg. Skärgårdstrafiken har gamla anor och har bedrivits på ungefär samma
vis under en längre tid. Pendelbåtstrafiken är i delar en nyare företeelse med
tillkommande linjer under 2000-talet som kompletterar linjer som funnits en
längre tid. Den kollektiva sjötrafiken styrs av övergripande dokument såsom
trafikförsörjningsprogrammet och RUFS 2050 samt av mer precisa anvisningar,
exempelvis Waxholmsbolagets ägardirektiv.
Ägardirektivet anger att Waxholmsbolagets trafik ska riktas mot fastboende,
fritidsboende och turister, samt att godstransporter ska ombesörjas av
trafikförvaltningen. Sammantaget bidrar region Stockholm genom
skärgårdstrafiken och pendelbåtstrafiken till besöksnäring och annat näringsliv
samt en levande skärgård.
Föreliggande rapport utgör Sjötrafikutredning del 1 som har fokus på
sjötrafikens trafikala uppbyggnad, behov av resor med sjötrafik i regionen samt
mål för sjötrafiken. Sjötrafikutredning del 2 kommer att fokusera på det
tonnage som är nödvändigt för att utföra de uppgifter och uppnå de förmågor
som identifieras i del 1.
Detta kapitel presenterar bakgrund till varför utredningen genomförts samt
beskriver syfte samt avgränsningar för Sjötrafikutredning del 1. Kortfattat utgör
denna utredning ett samlat grepp över den kollektiva sjötrafik som bedrivs av
Region Stockholm, hur denna kan utvecklas samt integreras med den
landbaserade kollektivtrafiken.
Processen för att utarbeta sjötrafikutredningen har inkluderat löpande samråd
och två remissomgångar. Sammantaget har de externa aktiviteterna och
inkomna synpunkter och inspel bidragit i utarbetningen av sjötrafikutredning
del 1.
1.1 Bakgrund
Landstingsfullmäktige (nuvarande Regionfullmäktige) beslöt i ”Budget 2019 för
Region Stockholm”, LS 2017-1455, att trafiknämnden under mandatperioden
ska påbörja arbete med att forma framtidens sjötrafik. Ett första steg är att
grundligt och strategiskt utreda hur framtidens sjötrafik ska se ut. Utredningen
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ska omfatta både trafikens upplägg, finansiering och framtidens tonnage.
Framtidens tonnage omfattar både pendelbåt- och skärgårdstrafiken.
Utredningsarbetet ska ske i nära dialog och tillsammans med boende och
näringsidkare i skärgården. Besluten återfinns även i Budget för 2020 för region
Stockholm (RS 2019–0829).
I tidigare genomfört arbete; Strategisk pendelbåtsutredning (TN 2017–1363)
identifierades behov av att planera sjötrafiken (pendelbåtstrafik och
skärgårdstrafik) utefter ett systemtänk samt att sjötrafiken planeras ihop med
kollektivtrafiken på land på ett mer effektivt sätt. Likaså belystes behovet av nya
fartyg och hållplatser (bryggor och/eller pontoner) dels för att det saknas fartyg
och hållplatser och, dels för att befintligt tonnage är ålderstiget och i flera fall
har passerat dess tekniska livslängd.
1.2

Ärende/Dok. id.

Syfte och mål
Syftet med sjötrafikutredning del 1 är att utreda behovet av sjötrafik med
planeringsår 2025 med en framåtblick på cirka 10 år. Ett viktigt mål för
utredningen är att genomföra arbetet i samverkan med relevanta aktörer i
regionen. Utredningen ska visa förslag på sjötrafikens samlade utformning i
Mälaren, Saltsjön och i Stockholms skärgård. Även andra delar av
sjötrafiksystemet utreds och/eller beskrivs översiktligt.
Ambitionen är inte att utreda ett detaljerat trafiknät utan att peka ut en riktning
för framtidens trafik och fartyg. En förutsättning är att de bryggor och
målpunkter som trafikeras idag generellt även trafikeras i framtiden.
Sjötrafiken ska tillsammans med övrig kollektivtrafik bidra till ökad regional
tillgängligheten genom såväl stadsnära pendelbåtstrafik som skärgårdstrafik.
Sjötrafikens resurseffektivitet ska höjas. Vidare ska sjötrafikutredning del 1
medföra att ett ändamålsenligt tonnage kan utredas vidare i sjötrafikutredning
del 2.

1.3 Omfattning och avgränsning
Föreliggande trafikutredning presenterar principer för hur sjötrafiken ska
utformas med planeringsår 2025 och framåt. I detta ingår kopplingen till övrig
kollektivtrafik. Perspektivet ”hela resan” för kollektivtrafikresenärerna är en
bärande del i det förslag som presenteras nedan.
Inom sjötrafikutredning del 1 ingår utredningsdelar som är behövliga för att
besvara ekonomiska, miljömässiga samt sociala konsekvenser, dessa delar
utreds i en för det tidiga utredningsskedet passande detaljeringsgrad.
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I planering av stadsnära sjötrafik eftersträvas effekter såsom restidsvinster och
avlastning på gatu- och vägnät samt bytespunkter. Här kan nya reserelationer
uppstå med sjötrafik, i synnerhet med beaktande av kombinationsresor cykel–
sjötrafik–cykel. Överströmning mellan de kollektiva trafikslagen kan ske och
bör planeras för.
Skärgårdstrafiken har i regel inte avlastande effekter på vägnät då det ofta
fordras fartyg för att nå ut till öar. Till öar där det finns vägförbindelse kan dock
sjötrafik ha avlastande effekt på vägnät. Det är viktigt att beakta RUFS 2050
samt Landsbygds- och skärgårdsstrategin i planeringen av sjötrafik i
skärgården.
Vidare ska godstransporter ombesörjas av trafikförvaltningen. Sammantaget
bidrar region Stockholm genom skärgårdstrafiken och pendelbåtstrafiken till
besöksnäring och annat näringsliv samt en levande skärgård. Sjötrafiken i
skärgården upplever stora variationer i resande över året, flertalet resor sker
under sommarperioden.
I den kollektiva sjötrafiken i regionen finns fyra huvudsakliga kategorier av
resenärer; fast- och deltidsboende i skärgården, fritidshusägare i skärgården,
besökare och turister i regionen samt resenärer i pendelbåtstrafiken. Samtliga
ska kunna omhändertas av den kollektiva sjötrafiken i regionen.
Utredningen har omfattat samrådsmöten med intressenter för sjötrafiken (se
avsnitt 1.4.1). Dialog och samverkan med offentliga aktörer såsom kommuner,
trafik- och regionplaneförvaltningen och Trafikverket har genomförts. Vidare
har samråd genomförts via en enkät med fastboende i skärgården. Genom att
sjötrafikutredningen varit föremål för publik remiss år 2020 och år 2021 har
ytterligare intressenter kunnat nås varvid ytterligare underlag kommit
trafikförvaltningen tillhanda i det fortsatta arbetet.
1.3.1 Avgränsningar
Utredningen har planeringsår 2025. Därför ingår ej tillkommande försök eller
liknande som syftar till att genomföras på kortare sikt. Avgränsningen avser
försök och liknande som inte har beslutats inom den utredningstid som gäller
för denna utredning.
Eftersom sjötrafikutredning del 1 fokuserar på förslag för sjötrafiken i sig berörs
andra delar av sjötrafiksystemet mer översiktligt. Behov pekas på vad gäller
information, bryggor, replipunkter, depåer och annan infrastruktur, men förslag
lämnas inte alltid. Tonnage utreds endast mycket översiktligt som en
möjliggörare för olika trafikupplägg. Fartygen i sig utreds i kommande
sjötrafikutredning del 2.
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Frågor kopplat till allmän trafikplikt, kommersiell trafik och konkurrensneutralt
tillträde har inte utretts inom ramen för denna utredning. En utgångspunkt för
utredningen är att kollektiv sjötrafik fortsatt ska genomföras i regionens regi
utifrån de uppgifter som är tilldelade trafikförvaltningen idag. Därmed har det
inte ingått att se över andra lösningar för sjötrafik eller ändrade uppgifter för
trafikförvaltningen i detta avseende. Godstransporter som upphandlas av
trafikförvaltningen har nyligen utretts varför sjötrafikutredning del 1 endast
översiktligt beskriver godsuppdraget.
Beslut om taxor och zoner är inget som ryms inom denna utredning. Taxor och
zoner är en faktor som påverkar reseefterfrågan och upplevelsen av en
sammanhållen resa. Idag finns två system inom sjötrafiken, bitvis inom samma
trafikerade stråk. Resor som kombinerar sjö- och landtrafik behöver
genomföras inom båda taxesystemen. Taxor och zoner har också en inverkan på
kommersiell trafik.
1.4

Ärende/Dok. id.

Arbetsprocess
I ett större perspektiv ingår sjötrafikutredning del 1 som ett förberedande arbete
inför utredningar och beslut om nytt tonnage. Parallellt med sjötrafikutredning
del 1 har det genomförts en utredning kring ägandeformer för
pendelbåtstonnage1. Sjötrafikutredningen del 1 är även en inledande utredning
för planering av trafik inför nya trafikavtal för sjötrafiken. De parallella
processerna redovisas i figur 1.

Figur 1. Övergripande processer som berör sjötrafiken inom region Stockholm

Godkännande av analys av tillvägagångsätt för att säkerställa tillgång till erforderligt
tonnage för den framtida pendelbåtstrafiken (TN 2017-1363)
1
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1.4.1 Samrådsprocess och centrala intressenter
Arbetet med sjötrafikutredning del 1 har haft ett stort inslag av samråd samt
dialog med berörda intressenter. Inom Sjötrafikutredning del 1 har en
intressentanalys genomförts. Syftet med en intressentanalys är att tidigt
kartlägga och bedöma projektets relationer till sin omgivning. En intressent
definieras som alla de, samt allt det som kan påverka eller bli påverkade av
studiens genomförande eller av det som studeras i studien. Intressenter kan
exempelvis vara berörda resenärer, organisationer och andra myndigheter.
Identifierade centrala externa intressenter för Sjötrafikutredning del 1 är:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Slutligen förbereds beslut som hanteras av politiska instanser inom Region
Stockholm. Projektet sjötrafikutredningen har haft löpande avstämningar med
de pågående projekten för framtagande av ny kollektivtrafikplan och
trafikkoncept i syfte att sjötrafiken ska bli en mer integrerad del av
kollektivtrafiksystemet.

•

Ärende/Dok. id.

Kommuner inom Stockholms län med kust eller strand mot Mälaren,
Saltsjön samt kommuner i skärgården.
Länsstyrelsen i Stockholms län
Tillväxt och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm
Skärgårdsstiftelsen, Region Stockholm
Trafikverket
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Fastboende i skärgården
Deltidsboende, fritidsboende och besökare/turister i skärgården
Intresseorganisationer i skärgården
Näringsidkare via företagarföreningar
Representanter för besöksnäring i skärgården
Kommersiella aktörer som bedriver kollektivtrafik på vatten
Trafikutövare inom upphandlad kollektivtrafik på vatten

Samråd i olika former har genomförts i omgångar 2019-2021:
•

Samråd har genomförts med berörda kommuner, Trafikverket,
Länsstyrelsen samt intresseorganisationer. Samråden har syftat till
information, delaktighet och dialog.

•

Utöver de inledande samrådsmötena genomfördes en workshop med
tjänstepersoner hos Stockholms stad. Workshopen hade särskilt fokus
på pendelbåtstrafiken.
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•

En enkätundersökning med fastboende på kärnöar i skärgården har
genomförts. Enkäten är en delmängd i det underlag som använts för att
utarbeta sjötrafikutredningen. Enkätens syfte var att insamla
information över hur skärgårdstrafiken används och uppfattas av de
fastboende. För att ta del av enkätundersökningen se bilaga 1.

•

Samråd har genomförts med näringsliv och intresseorganisationer i
skärgården.

•

Sjötrafikutredning har varit föremål för en första remiss hos berörda
aktörer. Inkomna synpunkter har sammanställts, bemötts och beaktats i
det fortsatta arbetet.

•

Efter den första remissen genomfördes en ny omgång möten med
berörda för att fördjupa samverkan. En andra remiss, detta dokument,
genomförs sommaren 2021.

•

Efter denna remiss sker återigen sammanställning och hantering av
inkomna synpunkter (kommande aktivitet).

Samråd och remisser har bidragit med värdefull input till arbetet med
sjötrafikutredningen och har haft en påverkan på dess innehåll.
Remissrundorna har medfört att en stor mängd intressenter har yttrat sig vilket
medfört att trafikförvaltningen fått värdefull input i arbetet med
sjötrafikutredningen. Mer detaljer kring detta kan tas del av i
samrådsredogörelser kopplade till sjötrafikutredningen, se bilaga 2 och 3
(kommande).
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För sjötrafikutredning del 1 har regionala visions- och strategidokument som
det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) och Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen (RUFS) 2050 identifierats som centrala att beakta som
utgångspunkt.
Nedan ges en översikt över vilka mål-, strategi- och styrdokument, samt
riktlinjer som är ledande för sjötrafikutredningen. Ett antal tidigare utredningar
kring sjötrafik listas. De har använts som stöd i denna utredning.
Övergripande mål- och strategidokument:
• Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
• Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050
• Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen
• Miljöprogram för region Stockholm 2017-2021
• Budget region Stockholm 2019
• Budget region Stockholm 2020
• Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Trafikförvaltningens strategier2
• Trafikstrategin
• Infrastrukturstrategin
• Strategi för hållbar utveckling
• Affärsstrategi
Strategiska planer och samt vägledande utredningar:

•
•
•
•
•

TN 2019-0440
Infosäk. klass

2 Styrande dokument

•
•

Ärende/Dok. id.

Utredning om båtpendling i Stockholm (TN2-2013-00848)
Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av pendelbåtlinjer i
Mälaren (TN 2014-0196)
Förslag på försök med nya pendelbåtlinjer på Stockholms inre vatten
(SL-2011-05172)
Strategisk utredning om pendelbåtstrafik (TN 2017-1363)
I närtid kommande försökslinjer i Saltsjön (TN 2019-0680)
Behovsanalys och utredning för kommande avtal för godstrafik i
Stockholms skärgård (TN 2017-1184)
Förstudie inför nya trafikaffärer för Stockholms skärgård (TN-20140087)

Trafikförvaltningen har även strategier för kundservice samt kommunikation.
Strategierna är viktiga vägledande dokument, dock inte i detta arbete.
2
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Bilaga 1 – Utredning om ett modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt
skärgårdstonnage (SL 2014-2746)
Information – Upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms
mellanskärgård (TN 2017-1463)

Trafikförvaltningen har en rad riktlinjer som syftar till att formulera krav inom
områden som är viktiga för kollektivtrafiken. Riktlinjer kommer bli aktuella att
hantera först i sjötrafikutredning del 2, då i syfte att kravställa prestanda inom
en rad områden för nytt tonnage. Även andra kommande utredningar kommer
att behöva hantera riktlinjernas kravbilder.

•
•
•
•

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Riktlinjer:

•
•
•
•
•
•
•

Ärende/Dok. id.

Riktlinjer Brandskydd i byggnad, anläggning och fordon
Riktlinjer Buller och vibrationer
Riktlinjer Fastigheter
Riktlinjer Miljö
Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län
Riktlinjer Social hållbarhet
Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning
Riktlinjer Trafikaffärer
Riktlinjer Trafikinformation
Riktlinjer resenärsmiljö - utformning av fasta resenärsmiljöer
Riktlinjer Varumärke

Övriga underlag:
För denna utredning är samråd och remisser med regionens berörda
kommuner, skärgårdsorganisationer samt myndigheter av stor vikt. Detsamma
gäller kärnöarnas fastboende befolkning och övriga som befolkar skärgården
under längre eller kortare perioder.
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3 Övergripande mål och effektmål för sjötrafiken
För att kunna utforma en framtida sjötrafik, utreda nytt tonnage samt se över
systembehov för sjötrafiken behöver systemet ha en samlad förmåga att
omhänderta relevanta mål. Övergripande mål hämtas framförallt från det
regionala trafikförsörjningsprogrammet, Waxholmsbolagets ägardirektiv,
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 samt Landsbygds- och
skärgårdstrategin, Region Stockholms budget och miljöprogram samt de av
trafikförvaltningens framtagna strategier som bedöms vara av relevans i detta
utredningsskede.
I tabell 1 och 2 presenteras de effektmål som sjötrafiken ska sträva efter att
uppnå. Effektmålen är kopplade till övergripande styrning vilket presenteras i
tabellerna. Övergripande effekter som sjötrafiken ska uppnå är att tillsammans
med övrig allmän kollektivtrafik öka den regionala tillgängligheten – för såväl
stadsnära trafik som till skärgården, korta av restider och en resurseffektiv
kollektivtrafik. Kapitlet presenterar övergripande mål samt vilka effektmål som
kopplas till respektive mål och/eller styrning.
Effektmålen är uppdelade i två delmängder, där den första mer tydligt är
kopplad till sjötrafiken i sig och den andra mer adresserar nytt tonnage. Utöver
delmängderna finns effektmål som pekar på ambition för replipunkter,
information och andra relevanta delar av sjötrafiksystemet, vid sidan om trafik
och fartyg.
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sjötrafikutredning del 1
Övergripande
Nr mål/styrning
Effektmål
TFP - Ökat kollektivt resande
Trafikstrategins princip 1

Sjötrafiken ska bidra till att
kollektivtrafikens
marknadsandel ökar

TFP - Ökat kollektivt resande
Trafikstrategins princip 1

Andel nöjda resenärer i
sjötrafiken ska bibehållas

1

2
TFP - Ökat kollektivt resande

TFP - Ökat kollektivt resande
TFP - Attraktiv region
RUFS 2050 - en tillgänglig
region med god livsmiljö
Landsbygds- och
skärgårdsstrategin - förbättra
tillgängligheten

5

Öka tillgänglighet för alla
resenärer på linjer och
bytespunkter kopplat till
sjötrafik

TFP - Smart
kollektivtrafiksystem

Sjötrafikens
beläggningsgrad ska öka

TN 2019-0440
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Systemmål

Hänvisning styrande
dokument

Regionalt
trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Trafikstrategin
Regionalt
trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Trafikstrategin
Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Regionalt
Resan ombord på fartygen ska upplevas trafikförsörjningsprogram för
trygg och säker
Stockholms län
Sjötrafiken ska anpassas utifrån
efterfrågan och trafikuppgifterna
kopplat till resenärskategorier

Bytespunkter ska utformas till en trygg
miljö för resenärer under hela
trafikdygnet året runt

TFP - Ökat kollektivt resande
TFP - Attraktiv region
Trafikstrategins principer 2,
3, 6
Strategi för hållbar
utvecklings princip 8
RUFS 2050 - en tillgänglig
region med god livsmiljö
Landsbygds- och
skärgårdsstrategin - förbättra
tillgängligheten

Ärende/Dok. id.

Infosäk. klass

Andel trygga resenärer i
sjötrafiken och vid
bytespunkter ska
bibehållas/ökas

3

4
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Regionalt
trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen 2050
Landsbygds- och
skärgårdsstrategi för
Stockholmsregionen

Regionalt
Säkerställ fysisk/faktisk tillgänglighet på trafikförsörjningsprogram för
fartyg samt vid bytespunkt
Stockholms län
Regional utvecklingsplan för
Säkerställ upplevd tillgänglighet genom Stockholmsregionen 2050
trafikinformation till resenärer som
Landsbygds- och
främjar hela resan perspektivet
skärgårdsstrategi för
Stockholmsregionen
Samverka med berörda aktörer för att
Trafikstrategin
säkerställa trafiksäkra bytespunkter
Strategi för hållbar utveckling
Pendelbåtstrafikens beläggningsgrad
bör inte understiga 30 % sett över ett
trafikdygn.
Regionalt
Skärgårdstrafikens beläggningsgrad ska trafikförsörjningsprogram för
öka genom ändamålsenliga fartyg
Stockholms län
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Regionalt
trafikförsörjningsprogram för
Strukturera bastrafiken i skärgården
Stockholms län
efter replipunkter och kärnöar
Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Trafikstrategin
Fartyg som har isbrytande förmåga ska
Regional utvecklingsplan för
fortsatt ägas av
Stockholmsregionen 2050
trafikförvaltningen/regionen i syfte att
Landsbygds- och
klara RUFS-trafiken.
skärgårdsstrategi för
Stockholmsregionen
Utöver bastrafiken anpassas reseutbud Regionalt
efter behov med anledning av
trafikförsörjningsprogram för
resandeströmmar och andra
Stockholms län
TFP - Attraktiv region
avvägningar
Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Trafikstrategins princip 2, 3, 6
Regional utvecklingsplan för
RUFS 2050 - en tillgänglig
Löpande dialog bör genomföras med
Stockholmsregionen 205
region med god livsmiljö
besöksnäring och annat relevant
Landsbygds- och
Landsbygds- och
näringsliv i skärgården för att
skärgårdsstrategi för
skärgårdsstrategin - förbättra Behovsanpassad trafik för
skärgårdstrafiken om möjligt kan stärka Stockholmsregionen
tillgängligheten
besöksnäring
denna.
Trafikstrategin
Regionalt
TFP - Attraktiv region,
Sjötrafiken ska bidra till att
trafikförsörjningsprogram för
Infrastrukturstrategins
öka andel länsinvånare som
Stockholms län
princip 5
är nöjda med
Trafikstrategin
Trafikstrategins princip 1
kollektivtrafiken
Infrastrukturstrategin
Utveckla bytespunkterna för förbättrad
tillgänglighet
TFP - Attraktiv region
Trafikstrategins principer 2,
3, 6
En pålitlig och robust
RUFS 2050 - en tillgänglig
sjötrafik, med fokus på
region med god livsmiljö
bastrafiken, året om
Landsbygds- och
skärgårdsstrategin - förbättra
tillgängligheten

6

7

8

Se över möjlighet att minska restid
genom färre antal stopp för hela resan
sjö och buss

TFP- Attraktiv region
Trafikstrategins principer 2,
8, 9
RUFS 2050 - en tillgänglig
region med god livsmiljö
Landsbygds- och
skärgårdsstrategin - förbättra
tillgängligheten

Goda bytesmöjligheter
mellan kollektivtrafikslagen
för effektiv restid och ökad
tydlighet för hela resan

9
Budget 20203
10 Trafikstrategins princip 7
3

Säkerställ fysisk/faktisk tillgänglighet vid Regionalt
bytespunkter
trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Säkerställ samordning mellan land- och Budget 2020
sjötrafikens avgångar
Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen 2050
Säkerställ upplevd tillgänglighet genom Landsbygds- och
trafikinformation till resenärer och
skärgårdsstrategi för
därigenom främja hela resan
Stockholmsregionen
perspektivet
Trafikstrategin

Sjötrafiken ska (där det är
lämpligt) bidra till att

Budget 2020
Trafikstrategin

Budget 2020 för Region Stockholm (RS 2019-0829)

614

19(97)
Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

RAPPORT
2021-04-28

Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

avlasta och förbättra
framkomlighet på vägnätet

11 Ägardirektiv

Det kulturhistoriska
tonnaget (Storskär,
Norrskär och Västan) ska
förvaltas väl

Ägardirektiv Waxholmsbolaget

Inom utredning, upphandling,
investering och uppföljning ska social
hållbarhet genomsyra verksamheten
Sjötrafiken ska inom ramen
Strategi för hållbar utveckling
för sin rådighet bidra till att
principer 1, 7
uppfylla sitt sociala
ansvarstagande inom
kollektivtrafiksystemet,
vilket bidrar till ett mer
20
socialt hållbart samhälle.
Pendelbåtstrafiken ska
utvecklas efter tydligt
resandebehov samt där
pendelbåtstrafiken kan
Trafikstrategins princip 5
bidra till att
avlastningseffekter från
övriga kollektivtrafikslag.
21
Godstransporter ska kunna
Ägardirektiv
genomföras inom ramen för
Waxholmsbolaget
sjötrafiken. Transporterna
Landsbygds- och
ska genomföras genom
skärgårdsstrategin - förbättra godsbärande
tillgängligheten
passagerarfartyg och
22
genom rena godsfärjor.

Social hållbarhet ska främjas genom att
all verksamhet aktivt arbetar med social
hållbarhet
Genomföra löpande dialog med
fastboende i skärgården kring
anpassningar av trafiken

Strategi för hållbar utveckling

Trafikstrategi

Flottan ska sammantaget på ett
Ägardirektiv Waxholmsbolaget
ändamålsenligt sätt kunna hantera gods Landsbygds- och
av olika slag.
skärgårdsstrategin

Tabell 1. Effektmålsbedömning sjötrafik
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Effektmål för
sjötrafikutredning del 2
Övergripande
Nr mål/styrning

Effektmål

TFP - Ökat kollektivt resande

3

4

TFP - Ökat kollektivt resande
TFP - Attraktiv region
RUFS 2050 - en tillgänglig
region med god livsmiljö
Landsbygds- och
skärgårdsstrategin - förbättra
tillgängligheten
TFP - Ökat kollektivt resande
TFP -Attraktiv region TFP
Trafikstrategins principer 2, 3,
6
Strategi för hållbar
utvecklings princip 8
RUFS 2050 - en tillgänglig
region med god livsmiljö
Landsbygds- och
skärgårdsstrategin - förbättra
tillgängligheten

Ägardirektiv
11 Waxholmsbolaget

Andel trygga resenärer i
sjötrafiken och vid
bytespunkter ska
bibehållas/ökas

Öka tillgänglighet för alla
resenärer på linjer och
bytespunkter kopplat till
sjötrafik
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Systemmål

Hänvisning styrande dokument

Resan ombord på fartygen ska
upplevas trygg och säker

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Regional utvecklingsplan för
Bytespunkter ska utformas till en Stockholmsregionen 2050
trygg miljö för resenärer under
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för
hela trafikdygnet året runt
Stockholmsregionen
Säkerställ fysisk/faktisk
tillgänglighet på fartyg samt vid
bytespunkt
Säkerställ upplevd tillgänglighet
genom trafikinformation till
resenärer som främjar hela
resan perspektivet
Samverka med berörda aktörer
för att säkerställa trafiksäkra
bytespunkter

Det kulturhistoriska tonnaget
(Storskär, Norrskär och
Västan) ska förvaltas väl

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen 2050
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för
Stockholmsregionen
Trafikstrategin
Strategi för hållbar utveckling

Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Den årliga kostnaden för den
allmänna sjötrafiken ska ej
överstiga index och
resandeutveckling
Säkerställa att strategiskt
tonnage upphandlas på ett
sådant sätt som möjliggör långa
avskrivningsperioder

TFP - Smart
kollektivtrafiksystem
Affärsstrategins principer 7, 9
Infrastrukturstrategins
principer 1, 2, 8

12

Vid upphandling av tonnage
säkerställ att risker fördelas på
ett sätt som medför en
resurseffektiv drift
Ökad resurseffektivitet för
investering och drift i
sjötrafiken

Eftersträva avtalsområden för
inre flexibilitet vad gäller
nyttjande av tonnage

616

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Budget 2020
Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Affärsstrategi
Infrastrukturstrategi
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Konsekvensbeskriva
investeringar ur ett LCC
perspektiv för att säkerställa en
resurseffektiv drift

Säker miljö för resenärerna
TFP - Smart
13 kollektivtrafiksystem

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Andel förnybar energi i
sjötrafikens fastigheter ska öka.

TFP - Smart
kollektivtrafiksystem

14

15

TFP - Smart
kollektivtrafiksystem
Strategi för hållbar
utvecklings principer 3, 6
TFP - Smart
kollektivtrafiksystem

16

17

TFP - Smart
kollektivtrafiksystem
Strategi för hållbar
utvecklings princip 2
Budget 2020
Affärsstrategins princip 6
Infrastrukturstrategins
principer 3, 5

18

Andel förnybar energi inom
sjötrafiken ska öka.

Sjötrafikens fartyg ska nyttja
100% förnybar energi år 2030

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län
Bryggor/kajer bör underlätta och Ägardirektiv Waxholmsbolaget
möjliggöra för eventuell framtida Miljöprogram 2017 – 2021
eldrift
Klimatfärdplan 2050
Fartyg ska vara energieffektiva
Regionalt trafikförsörjningsprogram för
vid framförsel
Stockholms län
Sjötrafiken ska
Miljöprogram 2017 - 2021
energieffektiviseras
Sjötrafikens fastigheter ska
Trafikstrategi
energieffektiviseras
Strategi för hållbar utveckling
Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Sjötrafikens utsläpp av
Stockholms län
partiklar och kväveoxider ska
Fartygens maskineri ska vara
Miljöprogram 2017 - 2021
minska
modernt
Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Sjötrafiken ska minska yttre
Stockholms län
negativ miljöpåverkan i form
Miljöprogram 2017 - 2021
av vågor, svall och
Ägardirektiv Waxholmsbolaget
stranderosion.
Strategi för hållbar utveckling
Säkerställa fortsatt rådighet över
Trafikförvaltningen ska ha
det strategiska tonnaget.
rådighet över strategiskt
viktiga funktioner och
Säkerställa systemkänsliga
Budget 2020
tillgångar.
anläggningar på strategiskt
Affärsstrategi
lämpliga platser.
Infrastrukturstrategi

Affärsstrategins princip 8
Infrastrukturstrategins princip
Upphandling av fartyg ska
2
19
vara funktionsinriktad

Funktionsupphandla en serie
fartyg för att främja
kostnadseffektivitet

617

Budget 2020
Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Affärsstrategi
Infrastrukturstrategi
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Strategi för hållbar
utvecklings principer 1, 7

20
Ägardirektiv
Waxholmsbolaget
Landsbygds- och
skärgårdsstrategin - förbättra
tillgängligheten
22

Sjötrafiken ska inom ramen
för sin rådighet bidra till att
uppfylla sitt sociala
ansvarstagande inom
kollektivtrafiksystemet, vilket
bidrar till ett mer socialt
hållbart samhälle.
Godstransporter ska kunna
genomföras inom ramen för
sjötrafiken. Transporterna
ska genomföras genom
godsbärande
passagerarfartyg och genom
rena godsfärjor.
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Inom utredning, upphandling,
investering och uppföljning ska
social hållbarhet genomsyra
verksamheten
Social hållbarhet ska främjas
genom att all verksamhet aktivt
arbetar med social hållbarhet

Strategi för hållbar utveckling

Flottan ska sammantaget på ett
ändamålsenligt sätt kunna
hantera gods av olika slag.

Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Landsbygds- och skärgårdsstrategin

Tabell 2. Effektmål tonnage

3.1 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
I trafikförsörjningsprogrammet anges tre mål, ökat kollektivt resande, smart
kollektivtrafik och attraktiv region. Till varje mål hör tre fokusområden, se
figur 2. Målen, med tillhörande fokusområden, anger på övergripande
kollektivtrafikens inriktning mot år 2030.
Sjötrafiken har bäring på de flesta av målen och dess fokusområden. Verkan
mot måluppfyllnad uppnås genom en välplanerad sjötrafik som på ett
miljömässigt, socialt och ekonomiskt effektivt vis tillgodoser resenärernas
behov av resor.

Figur 2. Målstruktur i trafikförsörjningsprogrammet
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3.1.1 Ökat kollektivt resande
Målet ökat kollektivt resande har som övergripande målsättning att det
kollektiva resandet i Stockholmsregionen ska öka, åtminstone i samma takt som
befolkningsutvecklingen. Hela transportsystemet ska planeras för att öka
kollektivtrafikandelen inom de motoriserade resorna. Till målet hör tre
fokusområden; tillgängligt, tryggt och konkurrenskraftigt.
Fokusområdena tillgängligt och tryggt har fokus på resenärens tillgänglighet
och upplevelse av kollektivtrafiken. Trygghet är en viktig komponent av hela
resan och en trygg kollektivtrafik ses som avgörande för att bibehålla och öka
det kollektiva resandet. En tillgänglig kollektivtrafik för alla resenärer är
centralt för att skapa en attraktiv kollektivtrafik som lockar nya resenärer och
behåller de nuvarande. För sjötrafiken innebär detta att bytespunkter,
hållplatser, bryggor och inte minst fartyg, är fysiskt tillgängliga för samtliga
resenärer. Inom sjötrafiken finns även en utmaning gällande att förenkla för
resenärer att hitta hela resan.
Fokusområde konkurrenskraftigt handlar om att kollektivtrafiken ska ta
marknadsandelar av de motoriserade resorna i länet, samt bibehålla och öka
andelen nöjda resenärer. Inom fokusområdet innehar sjötrafiken två
huvudsakliga uppgifter. Det första är att vara en del i en effektiv kommuntrafik
som möjliggör resor, eller del av resor, i relationer där sjötrafiken är
konkurrenskraftig. Den andra aspekten är att erbjuda en landsbygdstrafik som
förbinder skärgården med kommun- och regioncentrum.
Utifrån övergripande mål och tillhörande fokusområden har ett antal
projektspecifika effektmål arbetats fram:

•
•
•

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Utifrån målen och tillhörande fokusområden har projektspecifika effektmål för
sjötrafiken utarbetats. Nedan presenteras de tre målområdena var för sig med
tillhörande projektspecifika effektmål.

•

Ärende/Dok. id.

Effektmål 1 - Sjötrafiken ska bidra till att kollektivtrafikens
marknadsandel ökar
Effektmål 2 - Andel nöjda resenärer i sjötrafiken ska bibehållas
Effektmål 3 - Andel trygga resenärer i sjötrafiken och vid bytespunkter
ska bibehållas/ökas
Effektmål 4 - Öka tillgänglighet för alla resenärer på linjer och
bytespunkter kopplat till sjötrafik.
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Fokusområdet miljöanpassat innebär att kollektivtrafiken ska minska sina
negativa externa effekter vad gäller miljön. För sjötrafiken innebär detta
energieffektivisering av tonnage samt att tonnaget ska drivas av förnybara
bränslen. Vidare frågeställningar att beakta inom detta fokusområde i
förhållande till sjötrafiken är fartygens lokala miljöpåverkan i förhållande till
deras påverkan för uppkomst av vågor, svall och stranderosion vilket kan ha
negativa effekter för flora och fauna.
Fokusområde säkert syftar till att kollektivtrafiken ska minska sina negativa
externa effekter vad gäller omkomna och allvarligt skadade i kollektivtrafiken.
Inom sjötrafiken finns det tydliga lagkrav, regler och riktlinjer som reglerar
passagerares säkerhet till sjöss.
Fokusområde resurseffektivt handlar om att kollektivtrafiken ska bedrivas på
ett resurseffektivt sätt, där trafikutbudet kontinuerligt behöver balanseras mot
tillgängliga resurser. För pendelbåtstrafiken är det av vikt att väga trafiken mot
andra åtgärder, på samma sätt som för övrig kollektivtrafik. Skärgårdstrafiken,
framförallt bastrafiken, har till stor del andra motiv än samhällsekonomisk
effektivitet, här spelar grundläggande fördelningsprinciper en större roll.
Utifrån övergripande mål och tillhörande fokusområden har ett antal
projektspecifika effektmål arbetats fram:

•
•
•
•
•

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Smart kollektivtrafiksystem
Målet ett smart kollektivtrafiksystem handlar om att nyttor för resenären och
regionen ska skapas på ett samhällsekonomiskt effektivt vis. Kollektivtrafiken
ska bidra med nyttor och samtidigt hushålla med naturens och samhällets
resurser. Till målet hör tre fokusområden vilka är; miljöanpassat, säkert och
resurseffektivt.

•
•

Ärende/Dok. id.

Effektmål 5 - Sjötrafikens beläggningsgrad ska öka
Effektmål 12 - Ökad resurseffektivitet för investering och drift i
sjötrafiken
Effektmål 13 - Säker miljö för resenärerna
Effektmål 14 - Andel förnybar energi inom sjötrafiken ska öka
Effektmål 15 - Sjötrafiken ska energieffektiviseras
Effektmål 16 - Sjötrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider ska
minska
Effektmål 17 - Sjötrafiken ska minska yttre negativ miljöpåverkan i form
av vågor, svall och stranderosion.
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Målet har tre fokusområden; pålitligt, sammanhållet och tillväxtskapande.
Fokusområdet pålitligt syftar till att tillskapa transparens, förutsägbarhet och
samsyn i planering och drift av kollektivtrafik, samt samverkan mellan länets
aktörer. Här är samverkan med länets berörda aktörer av stor vikt.
Fokusområdet sammanhållet har fokus på att länets kollektivtrafiksystem ska
vara sammanhållet och bidra till integration genom att knyta samman länets
olika delar. Sjötrafiken bidrar i allra högsta grad till en sammanhållen region.
Både genom att erbjuda en tillgänglighet till skärgården och genom att i
särskilda relationer erbjuda effektiva transporter som kortar av restider.
Ett tillväxtskapande kollektivtrafiksystem ska möjliggöra för exploatering i
kollektivtrafiknära lägen, för sjötrafiken och framförallt skärgårdstrafiken
innebär detta samordning med kommuner samt att följa utvecklingsprinciper
framtagna i RUFS 2050, se rubrik 3.2.1. Utifrån den övergripande
målsättningen samt fokusområdena har ett antal projektspecifika effektmål
arbetats fram:

•
•
•
•
•

TN 2019-0440
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3.1.3 Attraktiv region
Målet attraktiv region har som övergripande målsättning att kollektivtrafiken
ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att erbjuda tillgänglighet
till arbete, bostad, service, utbildning och rekreation. Därigenom spelar
kollektivtrafiken en avgörande roll för en hållbar samhällsutveckling, inte minst
skärgårdstrafiken som bidrar till att möjliggöra en levande skärgård. Målet är
tätt sammankopplad med de delar av RUFS 2050 som utgör underlag för
effektmål i sjötrafikutredning del 1, vilket beskrivs under rubrik 3.2.

•

Ärende/Dok. id.

Effektmål 3 – Andel trygga resenärer i sjötrafiken och vid bytespunkter
ska bibehållas/ökas
Effektmål 4 - Öka tillgänglighet för alla resenärer på linjer och
bytespunkter kopplat till sjötrafik.
Effektmål 6 - En pålitlig och robust sjötrafik, med fokus på bastrafiken,
året om
Effektmål 7 - Behovsanpassad trafik för besöksnäring
Effektmål 8 - Sjötrafiken ska bidra till att öka andel länsinvånare som är
nöjda med kollektivtrafiken
Effektmål 9 - Goda bytesmöjligheter mellan kollektivtrafikslagen för
effektiv restid och öka tydligheten för hela resan.

3.1.4 Allmän trafikplikt
Trafikförsörjningsprogrammet anger också vilken trafik som regionen anser ska
ingå i den allmänna trafikplikten. Den allmänna trafikplikten är sådan
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Effektmål 6 - En pålitlig och robust sjötrafik, med fokus på bastrafiken,
året om

3.1.5 Kommersiell kollektivtrafik
I trafikförsörjningsprogrammet finns resonemang om samspel mellan
kommersiell och upphandlad kollektivtrafik, där den första bedöms vara
inriktad på speciella och ibland avgränsade marknadssegment. Inom
Stockholms län finns kommersiell kollektiv sjötrafik inom pendelbåtstrafiken
och skärgårdstrafiken. Tyngdpunkten i det kommersiella utbudet är under
turistsäsong och riktat mot besöksnäring, även om undantag förekommer.
3.2

TN 2019-0440
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kollektivtrafik som behöver upphandlas för att nå den standard som anses vara
nödvändig och inte anses kunna komma till stånd genom kommersiella krafter.
Vad gäller sjötrafik anges i trafikförsörjningsprogrammet att bastrafik mellan
replipunkt och kärnö ska vara basen för den allmänna trafikplikten.
•

Ärende/Dok. id.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2050 (RUFS 2050)
pekar ut riktningen för regionen och är en sammanvägning av rumsliga och
icke-rumsliga utvecklingsfrågor på regional nivå. RUFS 2050 presenterar
regionens övergripande vision och mål samt sätter riktlinjer för regionens
rumsliga utveckling genom rumsliga principer. RUFS 2050 har tagits fram i
dialog med regionens aktörer.
Den övergripande visionen som presenteras i RUFS 2050 är att vara Europas
mest attraktiva storstadsregion. Till visionen finns fyra långsiktiga mål med
tidshorisont 2050. De fyra målen är; En tillgänglig region med god livsmiljö,
En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region, En ledande tillväxt- och
kunskapsregion och En resurseffektiv och resilient region utan
klimatpåverkande utsläpp.
För att bidra till måluppfyllelse har den här sjötrafikutredningen tagit fasta på
regionens rumsliga viljeriktning genom att arbeta fram effektmål från relevanta
rumsliga principer, vilka redovisas för nedan.

3.2.1 Rumslig struktur och rumsliga principer
RUFS 2050 presenterar den rumsliga inriktningen för utveckling av Stockholms
län. Genom att utveckling i regionen sker enligt de principer som beskrivs i
RUFS 2050, möjliggörs förutsättningar för måluppfyllelse, tillväxt och
utveckling. Ur ett sjötrafiksperspektiv utgör kärnö, bastrafik och replipunkt
centrala element i den regionala landsbygds- och skärgårdsstrukturen.
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Rumsliga principer och förhållningssätt för kärnö, bastrafik och replipunkt är av
relevans för arbetet med framtidens allmänna sjötrafik. Utifrån dessa principer,
vilka presenteras nedan, har sjötrafikutredningen formulerat ett antal
projektspecifika effektmål:
•

Ärende/Dok. id.

Effektmål 3 - Andel trygga resenärer i sjötrafiken och vid bytespunkter
ska bibehållas/ökas
Effektmål 4 - Öka tillgänglighet för alla resenärer på linjer och
bytespunkter kopplat till sjötrafik.
Effektmål 6 - En pålitlig och robust sjötrafik, med fokus på bastrafiken,
året om
Effektmål 7 - Behovsanpassad trafik för besöksnäring
Effektmål 9 - Goda bytesmöjligheter mellan kollektivtrafikslagen för
effektiv restid och öka tydligheten för hela resan.

Principer för regional utveckling
I effektmålen ovan har nedanstående tre principer varit vägledande.
Kärnö
En kärnö är en större ö som saknar vägförbindelse till fastlandet via bro, tunnel
eller färja. En kärnö har olika typer av bostäder och erbjuder boende för både
permanentboende och säsongsarbetare eller semesterboende. Kärnöar har
förutsättningar för samhällsservice och infrastruktur och fungerar därför som
en servicepunkt för omkringliggande öar samt för friluftsliv och turism. För
ytterligare beskrivning av kärnöar se kap 4.1 och 4.2.
Bastrafik
Mellan fastlandet och kärnöar ska det enligt principer i RUFS 2050 säkerställas
kollektivtrafik året runt. Denna kollektivtrafik benämns bastrafik. På fastlandet
ansluter bastrafiken till kollektivtrafiknoder som benämns replipunkter.
Bastrafiken bör enligt RUFS 2050 utvecklas med hänsyn till både boende och
besökare. Bastrafiken utgörs i grunden av två turer för- och eftermiddag samt
viss förstärkning.
Replipunkt
En replipunkt är en strategisk bytespunkt vilken kopplar samman kärnöar med
kommuncentrum och den centrala regionkärnan. Replipunkt har funktion av
strategisk bytespunkt för såväl persontransporter som godstrafik. För att
säkerställa goda och attraktiva bytesmöjligheter inom kollektivtrafiken, enligt
förhållningsätt presenterat i RUFS 2050, ska kollektivtrafiken på land
samordnas med sjötrafiken via replipunkterna.
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Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen
Landsbygds- och skärgårdsstrategin grundar sig i RUFS 2050 och fungerar som
en fördjupning av länets landsbygds- och skärgårdsfrågor. Strategin hanterar
både rumsliga och icke-rumsliga utvecklingsfrågor på regional nivå.
I strategin finns fyra insatsområden identifierade för att utveckla möjligheterna
att bo och verka på landsbygden och i skärgården. De fyra insatsområdena i
strategin grundar sig i de fyra långsiktiga målen i RUFS 2050, se tabell 3.
Sjötrafikutredningens arbete med att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms
skärgård bidrar positivt till samtliga av strategins insatsområden, då en
tillgänglig kollektivtrafik i skärgården nämns som en förutsättning i de flesta
insatsområdena. Av särskild relevans är insatsområde Förbättra
tillgängligheten.
RUFS 2050 långsiktiga mål
1. En tillgänglig region med god livsmiljö
2. En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region
3. En ledande tillväxt- och kunskapsregion
4. En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp

landsbygds- och skärgårdsstrategins fyra
insatsområden
1. Förbättra tillgängligheten
2. Utveckla attraktiva och livskraftiga
lokalsamhällen
3. Stärk det lokala näringslivet
4. Utveckla natur-, kultur- och
rekreationsvärden

Tabell 3, Landsbygds- och skärgårdsstrategins insatsområden koordinerade med långsiktiga
mål i RUFS 2050 (källa: Landsbygds- och skärgårdsstrategin)

3.3.1 Förbättra tillgängligheten
Gällande insatsområde Förbättra tillgängligheten beskriver Landsbygds och
skärgårdstrategin att det är viktigt att öka möjligheterna för landsbygdens och
skärgårdens befolkning och företag att nå ut, samt ta del av utbudet i övriga
delar av regionen. Dessutom är det viktigt att övriga delar av regionen kan ta del
av det som landsbygden och skärgården erbjuder, bland annat ur ett
besöksnäringsperspektiv. Strategin beskriver att en viktig förutsättning för att
möjliggöra ett snabbt, smidigt och hållbart resande, är att underhålla och
komplettera den befintliga infrastrukturen, samt öka tillgängligheten med
kollektivtrafik och möjligheten att kombinera olika transportslag.
Sjötrafikutredningen antar samma effektmål för landsbygds- och
skärgårdsstrategin som för RUFS 2050. För beskrivning av effektmål se rubrik
3.2.1 Rumslig struktur och rumsliga principer.
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Stockholms läns landstings plan för hållbar upphandling4
Stockholms läns landstings klimatåtagande
Miljömål för hälso- och sjukvården
Miljömål för kollektivtrafiken och övriga transporter
Miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar.

Miljöprogrammet är ett relevant underlag för sjötrafikutredningen, där det
andra och fjäre målområdet är de som främst är applicerbara för
sjötrafikutredningen. De delar av miljöprogrammet som främst är applicerbara
för sjötrafikutredningen hanteras även av trafikförsörjningsprogrammet. De
projektspecifika effektmål som har bäring från miljöprogrammet hanteras även
via trafikförsörjningsprogrammet.
•
•
•
•

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Miljöprogram 2017 - 2021
Miljöprogram 2017 - 2021 är Region Stockholms sjunde miljöprogram. Målen i
programmet syftar till en minskad miljöpåverkan samt har ambitionen att driva
utvecklingen framåt i Stockholmsregionen, i Sverige och globalt.
Miljöprogrammet innehåller totalt sett 15 miljömål som följs upp med 24
indikatorer. Miljöprogrammet är indelat i fem målområden:
•
•
•
•
•

Ärende/Dok. id.

Effektmål 14 - Andel förnybar energi inom sjötrafiken ska öka.
Effektmål 15 - Sjötrafiken ska energieffektiviseras.
Effektmål 16 - Sjötrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider ska
minska.
Effektmål 17 - Sjötrafiken ska minska yttre negativ miljöpåverkan i form
av vågor, svall och stranderosion.

3.5 Budget region Stockholm år 2020 (RS 2019-0829)
Nedan återges de delar ur Region Stockholms budget år 2020 som har relevans
för sjötrafiken. Budgettexter och tillhörande projektspecifika effektmål
presenteras löpande. Motsvarande budgettexter återfinnes i budget för 2019.
Budget 2020 pekar på att satsningar på utbyggd kollektivtrafik till sjöss kan
bidra till att skapa smarta resvägar som kortar restider och avstånd i
Stockholmsregionen samtidigt som det möjliggör för avlastning av vägnätet på
land. Effektmål nedan bidrar till intentionerna i budget 2020.

Miljöprogrammet togs fram innan det att Stockholms läns landsting ersattes av region
Stockholm
4

625

30(97)
Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

•
•
•

RAPPORT
2021-04-28

K1 (Öppen)

Effektmål 9 - Goda bytesmöjligheter mellan kollektivtrafikslagen för
effektiv restid och öka tydligheten för hela resan.
Effektmål 10 - Sjötrafiken ska (där det är lämpligt) bidra till att avlasta
och förbättra framkomlighet på vägnätet
Effektmål 21 - Pendelbåtstrafiken ska utvecklas efter tydligt
resandebehov samt där pendelbåtstrafiken kan bidra till att
avlastningseffekter från övriga kollektivtrafikslag.

Budget 2020 beskriver att det finns en potential i att öka kapacitet och sänka
kostnader genom effektivare upphandling av trafiken tillsammans med att
sjötrafiken utförs med ett mer ändamålsenligt och standardiserat tonnage.

•
•

3.6

Effektmål 12 - Ökad resurseffektivitet för investering och drift i
sjötrafiken.
Effektmål 18 - Trafikförvaltningen ska ha rådighet över strategiskt
viktiga funktioner och tillgångar.
Effektmål 19 - Upphandling av fartyg ska vara funktionsinriktad

Ägardirektiv Waxholmsbolaget
Nedan återges delar av Waxholmsbolagets ägardirektiv som har bäring på
sjötrafikutredningen. Återgiven text från ägardirektivet presenteras löpande
med tillhörande projektspecifika effektmål.
Waxholmsbolaget ska enligt sitt ägardirektiv kontinuerligt genomföra åtgärder
som beslutats av trafiknämnden vad avser utveckling av passagerar- och
godstrafiken i skärgården för fast- och fritidsboende samt andra besökare. Det
gäller både utveckling av arbetsresor samt resor för besökare i
pendelbåtstrafiken.
•
•
•

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Intentionen i budget 2020 är att sjötrafiken om möjligt, ska utvecklas i
samverkan med externa aktörer som kommuner.

•

Ärende/Dok. id.

Effektmål 6 - En pålitlig och robust sjötrafik, med fokus på bastrafiken,
året om.
Effektmål 7 - Behovsanpassad trafik för besöksnäringen.
Effektmål 22 - Godstransporter ska genomföras inom ramen för
sjötrafiken. Transporterna ska genomföras genom godsbärande
passagerarfartyg och genom godsfärjor.
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Effektmål 2 - Andel nöjda resenärer i skärgårdstrafiken ska bibehållas
(effektmålet kopplar an till komfort)
Effektmål 13 - Säker miljö för resenärerna
Effektmål 14 - Andel förnybar energi inom sjötrafiken ska öka.
(effektmål kopplar an till miljö)
Effektmål 16 - Sjötrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider ska
minska (effektmål kopplar an till miljö)
Effektmål 17 - Sjötrafiken ska minska yttre negativ miljöpåverkan i form
av vågor, svall och stranderosion. (effektmål kopplar an till miljö)
Effektmål 19 - Upphandling av fartyg ska vara funktionsinriktad

Ägardirektivet gör tydligt att det kulturhistoriska tonnaget (Storskär, Norrskär
och Västan) ska förvaltas väl enligt Region Stockholms särskilda ansvar.
•

Effektmål 11 - Det kulturhistoriska tonnaget (Storskär, Norrskär och
Västan) ska förvaltas väl.

Waxholmsbolagets ska i enlighet med ägardirektiv eftersträva hög
kostnadseffektivitet i sin verksamhet, samt bedriva sin verksamhet med
beaktande av samhällsekonomiska bedömningar.
•

Effektmål 12 - Ökad resurseffektivitet för investering och drift i
sjötrafiken

Ägardirektivet anger vidare att Waxholmsbolaget ska bedriva en aktiv dialog
med faktiska och potentiella resenärer för att få dessa att besöka skärgården och
resa med sjötrafiken.
•
•

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Enligt ägardirektivet ska Waxholmsbolaget aktivt verka för att utveckla eget och
entreprenörers tonnage vad beträffar tillgänglighet, kvalitet, miljö, säkerhet och
komfort.
•

Ärende/Dok. id.

Effektmål 1 - Sjötrafiken ska bidra till att kollektivtrafikens
marknadsandel ökar
Effektmål 20 - Sjötrafiken ska inom ramen för sin rådighet bidra till att
uppfylla sitt sociala ansvarstagande inom kollektivtrafiksystemet, vilket
bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle.
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3.7 Trafikförvaltningens strategier
Nedan anges de av trafikförvaltningens strategiska principer som bedöms vara
relevanta för sjötrafikutredning del 1 och del 2. Principerna presenteras i
tabeller med tillhörande kommentar som beskriver principens relevans i
förhållande till framtidens sjötrafik samt i de fall där det är tillämpligt
presenteras även tillhörande effektmål. Effektmål presenteras som punkter i
tabellen.
Affärsstrategins principer

Kommentar och effektmål

6. Trafikförvaltningen ska eftersträva
rådighet över strategiskt viktiga
tillgångar.

För sjötrafiken innebär detta minskad sårbarhet vad
gäller tillgångar som är viktiga gentemot
marknaden. Strategiskt viktiga tillgångar ska
säkerställas som ex. isbrytande tonnage och depåer.
Vidare kan rådigheten bidra till god konkurrens på
leverantörsmarknaden.
•

7. Trafikförvaltningen ska fördela risker
i varje specifik affär på den part som
bäst kan förutse, förebygga och hantera
risken, i syfte att minska kostnader.
8. Trafikförvaltningen ska eftersträva en
ökad grad av funktionsinriktad
kravställning, utifrån
Trafikförvaltningens behov och
leverantörsmarknadens kapacitet och
förmåga.
9. Trafikförvaltningen ska arbeta för en
ökad samverkan kring affärerna i syfte
att nå stordriftsfördelar.

Effektmål 18 - trafikförvaltningen ska ha
rådighet över strategiskt viktiga funktioner
och tillgångar
En central princip för investering i nya fartyg och
vägledande för hur ägandeformer bör se ut.
•

Effektmål 12 - Ökad resurseffektivitet för
investering och drift i sjötrafiken
För sjötrafiken är denna princip främst av relevans
vid investering i nya fartyg.
•

Effektmål 19 - Upphandling av fartyg ska
vara funktionsinriktad

För sjötrafiken bör större avtalsområden
eftersträvas för att stärka inre flexibilitet.
•

Tabell 4. Affärsstrategiska principer

628

Effektmål 12 - Ökad resurseffektivitet för
investering och drift i sjötrafiken

33(97)
Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

Infrastrukturstrategins
principer
1. Trafikförvaltningen ska välja de
infrastrukturlösningar som mest
kostnadseffektivt bidrar till att nå
uppsatta mål för trafikförsörjningen.

RAPPORT
2021-04-28

Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Kommentar och effektmål
Sjötrafiken ska ha de infrastrukturlösningar som
mest kostnadseffektivt bidrar till att nå uppsatta
mål för trafikförsörjningen.
•

2. Trafikförvaltningens
infrastrukturlösningar ska i första hand
utgå från standardiserade lösningar som
uppfyller ställda funktionella och
tekniska krav.

Effektmål 12 - Ökad resurseffektivitet för
investering och drift i sjötrafiken
Kommande investeringar inom sjötrafiken ska utgå
ifrån standardiserade lösningar som uppfyller
ställda funktionella och tekniska krav. Sjötrafiken
bör sträva efter att funktionsupphandla en serie
fartyg för att främja kostnadseffektiviteten
•

3. Trafikförvaltningen ska säkerställa
lokalisering för verksamheten på
strategiskt lämpliga platser.

Effektmål 12 - Ökad resurseffektivitet för
investering och drift i sjötrafiken
• Effektmål 19 - Upphandling av fartyg ska
vara funktionsinriktad
För sjötrafiken innebär principen att säkerställa
systemkänsliga anläggningar på strategiskt
lämpliga platser.
•

5. Trafikförvaltningen ska minimera
sårbarheten i kollektivtrafiken genom en
robust och tillförlitlig infrastruktur.

Effektmål 18 - Trafikförvaltningen ska ha
rådighet över strategiskt viktiga funktioner
och tillgångar.
Inom sjötrafiken är det av vikt att fartygsflottan
klarar året runt trafik, för att säkerställa sjötrafik
hela året.
•

6. Trafikförvaltningens anskaffning,
nybyggnad och underhåll av
infrastrukturen ska ske ur ett
livscykelperspektiv.
8. Trafikförvaltningen ska begränsa
antalet tekniska lösningar och system
genom standardisering och samordning.

Effektmål 8 - Sjötrafiken ska bidra till att
öka andel länsinvånare som är nöjda med
kollektivtrafiken
• Effektmål 18 - Trafikförvaltningen ska ha
rådighet över strategiskt viktiga funktioner
och tillgångar.
För sjötrafiken handlar det om att investeringar ska
konsekvensbeskrivas ur ett LCC perspektiv.
•

Effektmål 13 - Ökad resurseffektivitet för
investering och drift i sjötrafiken
Kommande investeringar ska utgå ifrån
standardiserade lösningar som uppfyller ställda
funktionella och tekniska krav.
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Kommentar och effektmål
•

Effektmål 12 - Ökad resurseffektivitet för
investering och drift i sjötrafiken

Tabell 5. Infrastrukturstrategins principer

Strategi för hållbar utvecklings
principer
1. Trafikförvaltningens målsättningar
och krav avseende miljö, hälsa och
socialt ansvar ska beaktas i
affärsprocessens alla steg.

2. Trafikförvaltningen ska förebygga och
minska negativ påverkan på människors
hälsa och miljö.

Kommentar och effektmål
I arbete med sjötrafik ska miljö, hälsa och socialt
ansvar beaktas i affärsprocessens alla steg.
•

Effektmål 20 - Sjötrafiken ska inom ramen
för sin rådighet bidra till att uppfylla
kollektivtrafiksystemets sociala
ansvarstagande vilket bidrar till ett mer
socialt hållbart samhälle.
Sjötrafiken ska sträva efter att minimera negativ
påverkan på människors hälsa och miljö. Principen
är tydligast applicerbar vid investering av nya
fartyg.
•

3. Trafikförvaltningen ska förebygga och
minska onödig resursförbrukning.

Effektmål 17 - Sjötrafiken ska minska yttre
negativ miljöpåverkan i form av vågor, svall
och stranderosion.
Sjötrafiken ska planeras resurseffektivt. Denna
princip är av relevans både för trafikupplägg och vid
investering i nya fartyg.
•

6. Trafikförvaltningens krav och
målsättningar på energieffektivitet ska
beaktas och beskrivas inför all ny-, omoch tillbyggnad samt vid inköp av nya
fordon och fartyg.

Effektmål 15 - Sjötrafiken ska
energieffektiviseras
Trafikförvaltningens krav och målsättningar på
energieffektivitet ska beaktas och beskrivas inför all
ny-, om- och tillbyggnad samt vid inköp av nya
fordon och fartyg.
•

7. Trafikförvaltningen ska verka
systematiskt för socialt ansvarstagande i
enlighet med internationellt vedertagna
konventioner.

Effektmål 15 - Sjötrafiken ska
energieffektiviseras
Trafikförvaltningens riktlinjer för social hållbarhet
ska följas.
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Kommentar och effektmål
•

8. Trafikförvaltningen ska beakta olika
gruppers förutsättningar och behov i
kollektivtrafiken för att bidra till en ökad
jämlikhet och jämställdhet i regionen.

Effektmål 20 - Sjötrafiken ska inom ramen
för sin rådighet bidra till att uppfylla
kollektivtrafiksystemets sociala
ansvarstagande vilket bidrar till ett mer
socialt hållbart samhälle.
Trafikförvaltningens riktlinjer för socialhållbarhet
ska följas.
Trafikförvaltningens riktlinje gällande tillgänglighet
för barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning ska följas.
•

Effektmål 4 - Öka tillgänglighet för alla
resenärer på linjer och bytespunkter
kopplat till sjötrafik.

Tabell 6. Strategi för hållbar utvecklings principer

Trafikstrategins principer

Kommentar och effektmål

1. Trafikförvaltningen ska utforma den
regionala kollektivtrafiken utifrån
resenärernas behov och med fokus på att
öka andelen som reser kollektivt i
regionen.

För sjötrafiken är principen relevant både för
utformning av pendelbåtstrafiken och
skärgårdstrafiken. För skärgårdstrafiken handlar
det i första hand om att säkerställa en robust
grundtrafik mellan kärnö – replipunkt –
kommuncentrum.
•

2. Trafikförvaltningen ska verka för
kollektivtrafiken som stomme i
transportsystemet genom samordning
med den övriga trafik- och
bebyggelseplaneringen.

Effektmål 1 - Sjötrafiken ska bidra till att
kollektivtrafikens marknadsandel ökar
• Effektmål 2 - Andel nöjda resenärer i
sjötrafiken ska bibehållas
• Effektmål 8 - Sjötrafiken ska bidra till att
öka andel länsinvånare som är nöjda med
kollektivtrafiken
Sjötrafiken ska utvecklas i enlighet med principer i
RUFS 2050 samt kommunal planering. Det är
också av vikt att se över byten mellan trafikslag, och
se till hela resan perspektivet för att sjötrafiken ska
vara en effektiv och attraktiv del av regionens
kollektivtrafik.
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•

3. Trafikförvaltningen ska dimensionera
den regionala kollektivtrafiken utifrån
såväl framtida resbehov som uppsatta
mål för resandet.

5. Trafikförvaltningen ska verka för att
skapa tydliga kollektivtrafikstråk på
sträckor med många resande.

Effektmål 4 - Öka tillgänglighet för alla
resenärer på linjer och bytespunkter
kopplat till sjötrafik.
• Effektmål 6 - En pålitlig och robust
sjötrafik, med fokus på bastrafiken, året om
• Effektmål 7 - Behovsanpassad trafik för
besöksnäring
• Effektmål 9 - Goda bytesmöjligheter mellan
kollektivtrafikslagen för effektiv restid och
öka tydligheten för hela resan.
Sjötrafiken ska dimensioneras och planeras utifrån
befintligt och framtida resebehov.
•

Effektmål 4 - Öka tillgänglighet för alla
resenärer på linjer och bytespunkter
kopplat till sjötrafik.
• Effektmål 6 - En pålitlig och robust
sjötrafik, med fokus på bastrafiken, året om
• Effektmål 7 - Behovsanpassad trafik för
besöksnäring
För sjötrafiken är denna princip mest applicerbar
för pendelbåtstrafiken som året runt trafikerar
sträckor med ett högt resande. Den är även
applicerbar för det säsongsbaserade resandet i
skärgårdstrafiken.
•

6. Trafikförvaltningen ska utveckla
tillgängligheten så att fler resenärer har
möjlighet att resa med den allmänna
kollektivtrafiken.

Effektmål 6 - En pålitlig och robust
sjötrafik, med fokus på bastrafiken, året om
• Effektmål 7 - Behovsanpassad trafik för
besöksnäring
• Effektmål 10 - Sjötrafiken ska (där det är
lämpligt) bidra till att avlasta och förbättra
framkomlighet på vägnätet
• Effektmål 21 - Pendelbåtstrafiken ska
utvecklas efter tydliga resandebehov samt
där pendelbåtstrafiken kan avlasta övriga
kollektivtrafikslag.
För sjötrafiken har principen relevans vid
utveckling av trafikupplägg.
•
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Effektmål 4 - Öka tillgänglighet för alla
resenärer på linjer och bytespunkter
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•

7. Trafikförvaltningen ska verka för god
framkomlighet för kollektivtrafiken i
gatu- och vägnätet genom samverkan
med trafikleverantörer, väghållare och
ägare av infrastruktur.
8. Trafikförvaltningen ska utforma
attraktiva kundmiljöer så att
resenärerna uppfattar dessa som tydliga,
tillgängliga och trygga.

Effektmål 6 - En pålitlig och robust
sjötrafik, med fokus på bastrafiken, året om
• Effektmål 7 - Behovsanpassad trafik för
besöksnäring
Sjötrafiken kan bidra till att avlasta gatu- och
vägnätet.
•

Effektmål 10 - Sjötrafiken ska (där det är
lämpligt) bidra till att avlasta och förbättra
framkomlighet på vägnätet
För sjötrafiken gäller det att öka tydligheten för
resenären och förenkla för resenären att hitta hela
resan, framförallt gällande skärgårdstrafiken.
•

9. Trafikförvaltningen ska säkerställa att
trafikinformationen är lättillgänglig och
pålitlig.

Effektmål 9 - Goda bytesmöjligheter mellan
kollektivtrafikslagen för effektiv restid och
öka tydligheten för hela resan.
För sjötrafiken gäller det att öka tydligheten för
resenären och förenkla för resenären att hitta hela
resan, framförallt gällande skärgårdstrafiken.
•

Effektmål 9 - Goda bytesmöjligheter mellan
kollektivtrafikslagen för effektiv restid och
öka tydligheten för hela resan.

Tabell 7. Trafikstrategins principer

3.8 Målkonflikter och hantering
En målkonflikt finns mellan trafikförsörjningsprogrammet och
Waxholmsbolagets ägardirektiv där den förra tydligt pekar på bastrafiken som
grund för beslut om allmän trafikplikt medan den senare pekar på att
sjötrafiken ska vara riktad mot alla resenärskategorier utan någon inre
prioritetsordning. Detta påverkar ofrånkomligen framtagna effektmål varför
kommande arbete behöver sortera mellan dessa konflikter som i delar styr åt
olika håll.
Waxholmsbolagets ägardirektiv inrättades år 2005 och har sedan dess
återkommit i princip i sin ursprungliga form i landstings/regionfullmäktige som
övergripande styrning för regionens kollektiva sjötrafik. Direktiven upprättades
därmed när Waxholmsbolaget agerade som ett fristående landstingsägt bolag.

633

38(97)
Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

RAPPORT
2021-04-28

Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Sedan kollektivtrafiklagen inrättades år 2012 har trafikförvaltningen upprättat
två trafikförsörjningsprogram5 för kollektivtrafiken i länet, där sjötrafiken ingår.
Trafikförvaltningen gör bedömningen att en översyn av ägardirektivet skulle
vara av godo för samtliga aktörer och intressenter, aktiva inom, eller berörda av,
den kollektiva sjötrafiken. En sådan översyn bör genomföras inom ramen för
arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram. Genom en översyn kan
målkonflikterna som redogörs för ovan adresseras och hanteras på ett
ansvarsfullt sätt.
En målkonflikt som identifierats är målet om att det kulturhistoriska tonnaget
fortsatt ska vara i drift, vilket kommer från Waxholmsbolagets ägardirektiv,
samtidigt som sjötrafiken ska bedrivas på ett resurseffektivt sätt, hämtat från
det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Dessa två mål, har olika styrning
och står i konflikt mot varandra. Sett till styrning står målet från ägardirektivet
om att det kulturhistoriska tonnaget ska fortsätta vara i drift över det om
resurseffektivitet.
I sjötrafikutredning del 2 kommer eventuella målkonflikter vad gäller tonnage
att utredas och bedömas. Målkonflikter som behöver hanteras bedöms kunna
vara att ökade hastigheter i fartygstrafiken leder till ökad bränsleförbrukning
och därigenom ökad miljöpåverkan. Vidare är isgående tonnage allt som oftast
tunga och långsamma, vilket dels har effekt på bränsleåtgång (tyngd) och
restider (lägre möjlig hastighet).

När även kollektiv sjötrafik, med ett lagtillägg år 2013, inordnades inom
kollektivtrafiklagen upprättades ett separat trafikförsörjningsprogram för denna trafik.
Detta program är inarbetat i nu gällande trafikförsörjningsprogram
5
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4 Nuläge och förutsättningar
Region Stockholm bedriver sjötrafik inom ramen för varumärkena
Waxholmsbolaget och SL. Waxholmsbolaget har funnits inom regionens ägo
sedan 1967 och bedrevs som ett eget bolag fram till 2011. Därefter har
sjötrafiken ingått som en del i trafikförvaltningens verksamhet.
Sjötrafiken och Stockholms skärgård beskrivs i detta kapitel utifrån hur
dagsläget och vilka förutsättningar det för med sig. Dagens kollektivtrafiksystem
presenteras och vissa förutsättningar kring detta presenteras översiktligt.
I kapitlet redovisas statistik över skärgårds- och pendelbåtstrafik, befolkning
med mera. Om inget annat anges beskriver statistiken trafiken och andra
förutsättningar såsom de var under år 2019.
4.1 Stockholms skärgård
Av Stockholms läns drygt 2,3 miljoner invånare bor cirka 160 000 invånare på
landsbygden varav 3 000 personer på öar i skärgården, utan fast
landförbindelse (RUFS 2050). Skärgården i Stockholms län klassas som
glesbefolkad landsbygd. Befolkningsutvecklingen i skärgården är betydligt
svagare än övriga landsbygdsområden och regionen som stort.
Befolkningssammansättningen av de bofasta i skärgården utgörs av en större
andel äldre befolkning i jämförelse med Stockholms län som helhet.
Könsfördelningen är relativ jämn mellan kvinnor och män med en lätt övervikt
av antalet män. De boende i skärgården är utspridda i detta stora område och på
ett stort antal öar. Merparten av öarna bebos av ett litet antal personer.
Tabell 8 nedan redovisar befolkning som är fastboende på kärnöar och
närliggande öar. Befolkningssiffran inkluderar därmed i vissa fall boende på
flera öar.
Kommun

Ö

Bef. Öar som ingår i befolkningsunderlag

Norrtälje

Arholma

44

Arholma, Krokholmen, Ovanskär, Flåter, Isskär, Änglaskär, Viberön, Långören,
Kalvholmen, Stridsholmen, Idö, Kasken, Kaskören, Käringön, Björkö

Norrtälje

Gräskö

19

Gräskö, Lilla Gräskö

Värmdö

Gällnö

32

Gällnö

Österåker

Ingmarsö

157

Ingmarsö

635

40(97)
Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

Värmdö

Möja

RAPPORT
2021-04-28

Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

190

Möja, Södermöja, Norra och södra Stavudda, Korsö, Granholmen, Västra
Delsholmen, Söderholm, Kasholmen, Träskö-Gålnö, Ytterö

Värmdö

Nämdö

25

Nämdö, Ekholmen, Jungfruskär, Idöborg, Orrö, Hemskär, Ängskär, Aspön,
Ladholmen, Bullerö, Vånö, Tistronskär, Gillinge, Biskopsö, Mörtö,
Boskapsö, Uvön

Haninge

Ornö

233

Ornö, Kymmendö, Björkö, Fiversätraö, Mefjärd, Fjärdlång, Segelholmen

Vaxholm

Ramsö

61

Ramsö

Värmdö

Runmarö

256

Runmarö Halvan Storön Boholmen Risselö Ängsholmen Runö Munkö Bötsholmen
Koholmen Furuholmen Långholmen Storholmen Närudden Aspö Krokholmen
Granholmen Ladholmen Söderholmen Stora och Lilla Berghamn

Värmdö

Sandön

126

Sandön, Korsö, Lökholmen, Telegrafholmen

Värmdö

Svartsö

64

Svartsö, Lådna, Hjälmö, Gällnö, Träskö, Trångholmen, Karklö

Norrtälje

Tjockö

41

Tjockö Gisslingö Sunnkobbarna Enskär Fejan Lidö Söderarm Markobben Stockholmen

Haninge

Utö

204

Utö, Ålö

30

Landsort, Krokskär

Nynäshamn Landsort

Tabell 8 – Befolkade öar enligt länsstyrelsens sammanställning Skärgårdsfakta 2019

Skärgården i Stockholms län bebos även av en stor andel deltidsboende och
fritidshusägare som framförallt bor i skärgården under sommarhalvåret.
Stockholms skärgård är även ett populärt besöksmål för turister under
sommarhalvåret, vilket avspeglas i antalet resenärer hos sjötrafiken under
sommarmånaderna, se vidare avsnitt 4.7.
Stockholms skärgård har en varierad miljö med exempelvis öppna
vattenarealer, trånga farleder mellan skär och kobbar, varierande
djupförhållanden och ibland utmanande angöringsförutsättningar av bryggor.
Skärgården är stor, från Arholma i norr till Landsort i söder och, särskilt i de
mellersta delarna, även vidsträckt, med inre och yttre skärgårdsöar. Norra och
södra skärgården består mer av ett band av öar och sedan öppet hav.
Skärgården är vissa år belagd med is under delar av vinterperioden. Isen kan
ligga under längre perioder, vissa år från december till april. Mälaren blir i regel
alltid isbelagd. Saltsjön och Värtan påverkas också av is, även om högre salthalt,
mer strömt vatten samt intensiv färjetrafik bidrar till att påverkan är mindre.
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Naturliga förhållanden enligt ovan har sammantaget påverkat de fartyg som
används i kollektivtrafiken i skärgården, se vidare under 4.9. En aspekt är att
isgående fartyg är tyngre än snabbgående.
4.2 RUFS 2050
RUFS 2050 utgör en viktig planeringsförutsättning för arbete med sjötrafiken i
skärgården. I RUFS 2050 identifieras 14 kärnöar. En kärnö har av regionen
bedömts inneha förutsättningar för en grundläggande samhällsservice- och
infrastruktur som ska möjliggöra en långsiktig och robust samhällsstruktur för
både fastboende och näringsliv, exempelvis skola och livsmedelsaffärer.
Kärnöar fungerar som servicepunkter för boende på kringliggande öar, turism
och friluftsliv. Det som kännetecknar kärnöarna är framförallt att de saknar
vägförbindelser till fastlandet och därför behöver trafikförsörjas med hjälp av
kollektivtrafik året om, bastrafiken.
Kärnöarnas koppling till land sker genom elva replipunkter som identifieras i
RUFS 2050. Här finns strategiska kopplingar mellan sjötrafiken och landburen
kollektivtrafik för resor mellan kärnöar, kommuncentrum och den centrala
regionkärnan. Replipunkterna utgör regionalt viktiga noder och ska vara väl
fungerande för person- och godstransporter till och från kärnöarna.
Replipunkterna är Simpnäs, Räfsnäs, Furusund, Åsättra, Boda, Sollenkroka,
Stavsnäs, Dalarö och Årsta Havsbad, se tabell 9.
Kärnö
Arholma
Tjockö
Gräskö
Ingmarsö
Ramsö
Möja
Svartsö
Gällnö
Sandhamn (Sandön)
Runmarö
Nämdö
Ornö
Utö
Landsort (Öja)

Replipunkt
Simpnäs
Räfsnäs
Furusund
Åsättra
Vaxholm
Sollenkroka
Boda
Boda
Stavsnäs
Stavsnäs
Stavsnäs
Dalarö
Årsta Brygga
Ankarudden

Kommun
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Österåker
Vaxholm
Värmdö
Värmdö
Värmdö
Värmdö
Värmdö
Värmdö
Haninge
Haninge
Nynäshamn

Skärgårdsdel
Norra
Norra
Norra
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Södra
Södra
Södra

Tabell 9 – Kärnöar och replipunkter samt skärgårdsdel

Sammantaget utgör kärnöar och replipunkter strukturerade förutsättningar för
sjötrafiken i skärgården.
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RUFS 2050 anger vidare ett miniutbud av kollektivtrafik som bör finnas mellan
kärnö och respektive replipunkt. Bastrafiken är satt till två turer på
morgon/förmiddag och omvänt tillbaka under eftermiddag/kväll, dessutom ska
varje kärnö även ha en senare kvällstur en vardag per vecka. Trafiken möjliggör
resor till arbete, skola och kommersiell och offentlig service.
I Bilaga 4: PM infrastruktur replipunkter är ytterligare fakta sammanställd
kring replipunkternas standard vad gäller infrastruktur för väg- och sjötrafik
samt resenärer. Även ett antal andra bryggor med omstigningsmöjlighet till
landtrafik finns beskrivna i bilagan.
Generellt är replipunkter belägna i mer perifera lägen vilket i de flesta fall
medför att väginfrastruktur till och från dem håller lägre standard. Majoriteten
av replipunkterna har en acceptabel infrastruktur för busstrafik (hållplats,
uppställning, vändningsmöjligheter) utifrån dagens trafikering. Däremot kan
det uppstå konflikter på platserna när flera aktiviteter pågår samtidigt;
exempelvis godstransporter, bil, fotgängare och busstrafik. Replipunkterna har
allt som oftast goda förutsättningar för sjötrafik, dock finns undantag där
exempelvis vattendjup är otillräckligt vilket medför komplicerande
förutsättningar vad gäller fartygsanvändning. Parkering för bil finns i
anslutning till de flesta replipunkter även om undantag finns. Stundtals är
efterfrågan hög på parkeringsplatser varvid kapacitetsbrist för biltrafiken
uppstår. Vissa replipunkter har parkeringsplatser för fastboende på öar.
Resenärsservice och liknande är starkt kopplat till var bytespunkter är belägna.
4.3 Resenärskategorier skärgårdstrafik
Inom skärgårdstrafiken finns ett antal olika resenärsgrupper inom sjötrafiken
med olika mål med sina resor och därtill kopplade behov.
Huvudsakliga kategorier bedöms vara:
•

Fastboende som dagspendlar, och i större utsträckning har behov att
nyttja sjötrafiken året runt.

•

Deltidsboende, som bor i längre perioder i sina bostäder i skärgården
och antagligen reser likt fastboende under de perioderna.

•

Fritidsboende, vilka har fritidshus i skärgården, vilka antas nyttjas i
störst utsträckning under sommar, samt delvis vår och höst (cirka april september).

•

Besökare och turister från Stockholmsregionen och nationellt. Inom
denna kategori ingår många dagsbesökare. Allra flest besök sker under
sommaren och oftare vid bra väder.
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Internationella besökare/turister, som skiljer sig från kategorin
nationella besökare då deras skärgårdsvistelse ofta är längre och sker
snarare tidig höst än sommar. De är mindre väderberoende.

En stor andel av de totala resorna med skärgårdstrafiken är besökare. Exakt
statistik över hur många som ingår i de olika kategorierna saknas då det inte
förs statistik över en kollektivtrafikresas syfte.
En tidigare uppskattning6 baserat på kundundersökningar är att fastboende och
verksamma näringsidkare står för cirka 10–15 % av det totala resandet med
skärgårdstrafiken, där rena pendlingsresor bedöms vara en mindre del av denna
andel. Resterande resor görs av fritidsboende och utflyktsresenärer.
Sjötrafikutredningen gör ingen ansats att försöka indela pendelbåtsresenärerna
i olika kategorier eftersom det inte bedöms vara nödvändigt för utredningen.
4.4

Ärende/Dok. id.

Sjötrafikens karaktäristika

4.4.1 Att resa i region Stockholms sjötrafik
Att resa i sjötrafiken, som exempelvis pendlare eller turist, uppfattas ofta som
bekvämt, attraktivt och som en upplevelse i sig. Resor i sjötrafiken möjliggör,
jämfört vissa andra kollektiva resor, något bättre möjligheter att använda
restiden för annat, exempelvis arbete7. Fartygen har allt som oftast servering av
något slag, toaletter och mer utrymme än andra av kollektivtrafikens fordon.
Krav inom sjötrafik vad gäller besättning kan antas medföra en upplevelse av
mer och fler närvarande personal. Fartyg tillåter även att resenärer uppehåller
sig i salong och på däck, vilket medför möjlighet att anpassa vistelsen utifrån
väder och vind och utsikt.
I delar av skärgården och på vissa linjer går det att genomföra långa resor med
sjötrafiken utan byten.
Skärgårdstrafiken har fyra tidtabeller som återspeglar dels naturliga
förhållanden som påverkar sjötrafiken (is) och dels anpassas mot den kraftiga
variation i passagerarantal som finns. I tidtabellerna förekommer både
snabbgående och isbrytande fartyg vilket påverkar restider mellan olika
bryggor. Eftersom tidtabellsläggningen är strukturerad på detta sätt kan det
finnas utmaningar i att förstå tidtabeller, att planera dagliga resebehov och att
exempelvis besöksverksamhet utifrån dem.

Beslut om förstudie inför upphandling av nya trafikaffärer för Stockholms skärgård
(E29). TN 2015-0087. Beslut i Trafiknämnd 2014-10-07
7 Resvaneundersökningar från år 2014 och 2019
6
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4.4.2 Bagageregler
I skärgårdstrafiken kan, utöver handbagage, större bagage tas med på
passagerarfartygen i mån av plats och för visst bagage mot specialtaxa och
förbokning8. Det saknas tillgänglig statistik över hur vanligt förekommande
resor med otympliga föremål är i sjötrafiken samt från vilka bryggor detta sker.
Som handbagage räknas sådant som en resenär utan besvär kan bära själv,
exempelvis matkassar, resväskor och musikinstrument
I exempelvis busstrafik tillåts endast handbagage och SL-trafiken har ett
regelverk över vad som får medtas i trafiken som är anpassat till landtrafikens
förutsättningar med underjordiska anläggningar, mindre fordon med mera.
4.4.3 Tillgänglighet sjötrafik och bryggor
Det finns flera olika faktorer som påverkar möjligheten för personer med
funktionsnedsättningar att nyttja sjötrafiken. Det gäller bland annat
tillgängligheten på fartyget, på bryggor och kajer samt vägen till och från
bryggan eller kajen. Tillgängligheten ombord varierar mellan fartygen. Det finns
skillnader i standard vad gäller tillgänglighetsanpassade toaletter, möjligheter
att ta sig mellan våningar på fartyg, trånga passager och trösklar och liknande.
Bordning via landgång medför att vattenstånd kan påverka lutning på ramp.
Merparten av regionens egna fartyg är relativt stora och erbjuder mer yta för
resenärer vilket, tillsammans med krav på maximalt resenärsantal, medför
mindre trängsel, jämfört med landtrafiken. Detta bedöms vara gynnsamt för alla
resenärsgrupper. Skillnader förekommer dock i fartygsstorlekar och
utformning. Särskilda förutsättningar gäller för svävar- och helikoptertrafiken.
Dagens semaforer, som finns på en majoritet av alla bryggor och kajer, är inte
användbara för alla resenärer. Ledsagning erbjuds mellan SL-trafiken och
Waxholmsbolagets båtar (och omvänt) på utvalda bytespunkter.
4.5 Vissa förutsättningar för sjötrafik
För sjöfart gäller en rad lagrum och andra bestämmelse såsom Sjölagen
(1994:1009), Fartygssäkerhetslagen (2003:364) och Lag om åtgärder mot
förorening från fartyg (1980:424). Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen som
utövar tillsyn och certifierar fartyg. Nedan återges några exempel på sådant som

8
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Godstransporter inom sjötrafiken redogörs för nedan.
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berör trafikförvaltningens sjötrafik som berör trafiken och förutsättningar för
att bedriva denna samt fartygen och tillhörande besättningar.
För fartyg finns krav på maximalt antal resenärer och minsta besättning. Detta
är framförallt kopplat till möjligheter att kunna genomföra säkra
räddningsinsatser när så krävs. Det finns också krav på fartyg vad gäller
arbetsmiljö samt för övernattning. Det sistnämnda regleras av Sjöfartsverkets
kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om besättningens bostäder på
fartyg.
Bestämmelser skärps i många fall om fartyg trafikerar mer öppet vatten eller om
det är hamntrafik eller i inre skyddade delar av skärgården. Skärgårdstrafiken
bedrivs inom vad Transportstyrelsen anger vara fartområde E och D, där E är
inre vatten och D ytterskärgård. Vidare finns miljökrav, bränslekrav med mera.
Transportstyrelsen är ansvarig myndighet för regulatoriska krav på fartygens
arbetsmiljö, miljö- och säkerhetsarbete.
En rad hastighetsbegränsningar påverkar sjötrafiken såväl i Mälaren, Saltsjön
som i Skärgården. Motiv till begränsningar kan vara exempelvis vara påverkan
från svall och säkerhetsrisker. Trafikfrågor i form av passage- och
hastighetsbegränsningar regleras av Sjöfartsverket, berörda kommuner och
Länsstyrelsen i Stockholms län och beslut om reglering fastställs av
Länsstyrelsen.
Det finns vissa begränsningar i var isbrytning är tillåten vilket medför att
trafikförvaltningen inte kan upprätthålla farleder i hela trafikområdet vid
isläggning.
I sjötrafiken finns ett system av farleder som anordnas av Sjöfartsverket.
Farlederna bekostas av farleds- och lotsavgifter. Detta gäller den nationella
sjötrafiken. Trafikförvaltningen har Transportstyrelsens tillstånd att bygga och
underhålla farleder som är nödvändiga för den kollektiva sjötrafiken.
4.6 Sjötrafiken som system
Den kollektiva sjötrafiken kan delas upp i två delar. Den ena är att betrakta som
kommuntrafik, framförallt i Mälaren och Saltsjön och den andra delen är
skärgårdstrafiken som har fokus på att trafikförsörja skärgårdens öar. Detta
inledande avsnitt redogör sammanfattande för sjötrafikens system som helhet.
Nedan presenteras skärgårdstrafiken i avsnitt 4.7 och därefter följer en
beskrivning av pendelbåtstrafiken i avsnitt 4.8.
Kortfattat går det att beskriva skärgårdstrafiken ur två perspektiv. Ett
perspektiv är att skärgårdstrafiken ska tillgodose en grundläggande
kollektivtrafik där de fastboende och näringsidkarna i skärgården ska ha
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möjligheten att resa kollektivt mellan sina bostäder till kommun- och
regioncentra. Kollektivtrafiken ska möjliggöra för tillgång till exempelvis
sjukvård, kommunal service och tillgodose behoven av tillgång till mataffärer,
skolor, med mera. Trafiken består i huvudsak av den så kallade bastrafiken som
bedrivs året runt mellan kärnöar (även omkring- och mellanliggande öar) och
replipunkter i land – där byte till landkollektivtrafik kan ske.
Det andra perspektivet fokuserar på att trafikförsörja de öar som är populära för
besöksnäringen och för att möjliggöra att de som har fritidsboende i skärgården
ska kunna resa till sina fritidshus. Det bor få fastboende i skärgården vilket
leder till att resandet under lågsäsongen (vinter) är litet och koncentrerat till ett
par reserelationer. Under sommarhalvåret (maj–september) ökar resandet
kraftigt kopplat till att fler resor utförs av fritidsboende och turister. Under
sommarhalvåret ändras sjötrafiken till att fler avgångar utgår från Stockholm
för resor mot skärgårdens mellersta och yttre delar genom en så kallad
direkttrafik. Direkttrafiken under sommarhalvåret innebär långa restider (upp
till 4,5 timmar) vilket medför låg turtäthet.
I kombination med stor efterfrågan på resor innebär det att dagens stomme i
Waxholmsbolagets tonnage är dimensionerat för 300 – 500 resenärer per fartyg
med hög komfort för längre resor. Utöver Waxholmsbolagets 21 skärgårdsfartyg
hyrs ca 40 fartyg in från trafikleverantörer för att utföra trafiken.
Skärgårdstrafiken har en egen taxa och drivs genom varumärket
Waxholmsbolaget. Under lågsäsong kan resenärer med vissa av SL:s periodkort
resa med skärgårdstrafiken. Totalt sett sker ca 1,8 miljoner påstigningar i
skärgårdstrafiken och kostnaden för den köpta trafiken uppgår till ca 355
miljoner kronor (budget 2020).
Pendelbåtstrafiken, som primärt knyter ihop olika delar av den centrala
regionen, syftar främst till att komplettera och avlasta landkollektivtrafiken.
Linjer finns främst kring ”trånga snitt” i gatu- och vägnätet och kollektivtrafiken
på land samt där restiden med sjötrafik är bättre än med landkollektivtrafik. Till
skillnad från skärgårdstrafiken ska pendelbåtstrafiken uppnå samhällsnytta i
form av utvidgad utbildnings- och arbetsmarknadsregion, minskning av
klimatpåverkan och tillgång till fritidsaktiviteter. Det tonnage som används i
pendelbåtstrafiken är av mindre storlek än det som används i skärgårdstrafiken.
Precis som med skärgårdstrafiken är ägandeskapet av fartyg varierat med
övervikt av att trafikleverantörerna äger flest fartyg. Pendelbåtstrafiken utförs i
SL:s varumärke och har samma taxa som buss- och spårtrafiken i regionen.
Antalet påstigningar i pendelbåtstrafiken ökar succesivt från år till år, 2019
skedde 4 miljoner påstigningar varav cirka 2,5 miljoner på Linje 82
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(Djurgårdsfärjan). Budget för köpt trafik ligger för år 2020 på 170 miljoner
kronor.
Fartygen som utför den samlade sjötrafiken består av flertalet olika modeller, de
flesta är fartyg med kapacitet att utföra trafik i öppet vatten medan ett mindre
antal klarar att utföra trafik vid isläge. För sjötrafiken sker vinterhållning av
farleder genom isbrytning vilket håller farleder öppna för trafik. Några fartyg är
klassade för att kunna trafikera utomskärs.
Kopplat till sjötrafiken finns anläggningar och komponenter vars funktioner är
att försörja fartyg med drivmedel, färskvatten, elförsörjning, möjlighet att
förtöja fartyg över natt samt möjlighet att frånlämna avfall från fartyg. De större
anläggningarna för detta finns vid Strömkajen, Stavsnäs och Årsta Havsbad.
Större underhållsarbeten sker på kommersiella varv, regionen har inga
tvätthallar eller depåer kopplat till sjötrafiken.
Sjötrafiken har en generellt hög kundnöjdhet, under 2019 uppgick antalet nöjda
resenärer i pendelbåtstrafiken till 97 % och i skärgårdstrafiken till 96 %. Det
som resenärerna inte upplever är lika bra är framförallt turtäthet som har en 60
% nöjdhet bland skärgårdsresenärerna och trängsel i pendelbåtstrafiken som
har en nöjdhet på 74 %. Ett exempel på en bidragande faktor till hög
kundnöjdhet bedöms kunna vara att fartyg generellt har en högre komfort, mer
faciliteter och mer utrymme än kollektivtrafiken på land.
4.6.1 Möjligheter till medfinansiering
Trafikförvaltningen äger och förvaltar inte bryggor och kajer varför andra
aktörer behöver tillse att sådan infrastruktur finns på plats. Stadsbidrag,
stadsmiljöbidrag samt bidrag via länsplan kan ges för bryggor och kajer, det vill
säga infrastruktur som Trafikförvaltningen inte råder över. Trafikförvaltningen
kravställer dock infrastrukturen utifrån bland annat fartygens förutsättningar.
Sjötrafiken är i grunden mer kostsam kollektivtrafik för Region Stockholm i
jämförelse med busstrafiken. Det finns ingen utpekad ”brygghållare” eller
vinterrenhållare (isbrytning) för sjötrafiken i samma bemärkelse som för
landtrafiken som framförs på ett gatu- och vägnät med utvecklat signalsystem
och vinterhållning. Staten och kommuner ska förvisso hålla farlederna öppna
och det inkluderar isbrytning och sjömärkning, men det främjar främst
handelssjöfarten. Även om kollektivtrafiken kan nyttja det till en del så behöver
Region Stockholm, lägga medel på sjömätning och utprickning av farleder samt
isbrytning.
Kollektivtrafiklagen möjliggör för kommuner att göra tillköp av
kollektivtrafikutbud. Detta gäller både för land- och sjötrafik. Viktigt att ha i
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åtanke i sådana frågor är att tonnaget kan vara styrande vad gäller möjligheter
för tillköp, på samma sätt som möjlighet till tillköp antagligen är begränsade i
spårtrafiken.
4.7 Trafiken i skärgården
Kollektivtrafiken i skärgården består av reguljär pendlartrafik för fast- och
deltidsboende, där merparten av trafiken är dimensionerad utifrån de behov
som finns för de som har fritidsbostäder och besöker skärgården i turistsyfte.
För skärgårdstrafiken finns det fyra tidtabellperioder, beroende på år kan
antalet dagar i varje tidtabellperiod variera.
•
•
•
•

Ärende/Dok. id.

Vinter (december–april) – cirka 110 dagar
Vår (april–juni) – cirka 70 dagar
Sommar (juni–augusti) - cirka 60 dagar
Höst (augusti –december) – cirka 120 dagar

Skärgården i regionen täcker en geografiskt stor och utspridd yta, från Arholma
i norr till Landsort i söder är det dryga 142 kilometer fågelvägen.
Skärgårdstrafiken indelas i tre olika områden och trafikeras av cirka 30 olika
linjer.
Den Norra delen vilket innefattar trafiken till kärnöarna Arholma, Tjockö och
Gräskö med omnejd. Den Mellersta delen innefattar primärt trafiken från
Stockholm - Vaxholm till kärnöarna Ingmarsö, Svartsö, Ramsö, Gällnö, Möja
med omnejd, viss trafik finns även till Sandhamn. I den Södra delen finns
således trafiken till Runmarö, Sandhamn Nämdö, Ornö, Utö och Öja med
omnejd.
RUFS 2050 anger vidare ett miniutbud av kollektivtrafik som bör finnas mellan
kärnö och respektive replipunkt. Bastrafiken är satt till två turer på
morgon/förmiddag och omvänt tillbaka under eftermiddag/kväll, dessutom ska
varje kärnö även ha en senare kvällstur en vardag per vecka. Trafiken möjliggör
resor till arbete, skola och kommersiell och offentlig service.
Vidare finns trafik under veckoslut och under högsäsong, det vill säga sommar
och sen vår och tidig höst, som är riktad mot fritidshusägare, deltidsboende och
besökare av olika slag.
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4.7.1 Linjesystem
Trafiken är olika uppbyggd i de olika områdena. Norra och södra skärgården
karaktäriseras av kortare linjesträckningar och har färre öar som trafikeras.
Under sommartid trafikeras vissa öar även från Strömkajen.
Mellersta skärgården trafikeras geografiskt över ett större område med fler olika
linjesträckningar. Det är även till den mellersta skärgården som den så kallade
direkttrafiken i huvudsak trafikerar från Stockholm, med vissa undantag.
Direkttrafiken förbinder Strömkajen i Stockholm till öarna längst ut i systemet,
vilket möjliggör att resenärerna i de flesta fall reser utan byte från Strömkajen
till ö i skärgården. Det är framförallt under sommarhalvåret som direkttrafik
bedrivs.
Linjenätet är komplext och trafiken planeras för att optimera fartygens
användning. Bastrafik och trafik med andra uppgifter sammanvävs genom
fartygsanvändning, särskilt i mellersta skärgården. Flertalet linjer i
mellanskärgården trafikerar sträckan Strömkajen och Vaxholm, för att sedan
sprida sig mot olika öar. Linjerna angör olika bryggor på turerna och har ibland
även olika körvägar. Linjenätet är inte alltid konsekvent vad gäller replipunkt
och kärnö och kopplingen för kommuninvånare och dessas kommuncentrum.
Tidtabellerna och deras anpassning till resandeströmmar medför att ett antal
längre linjer bedrivs i kortare varianter, eller inte alls, under vinterns lågsäsong,
med viss trafik under höst och vår och intensivt under sommartidtabellen.
Isläggning i skärgården medför att vissa linjer går annan väg, trafikerar ett
justerat antal bryggor eller, vid extrema förhållanden, ställs in.
Linjerna, och tidtabellerna kopplade till dem, beskriver i realiteten alla
fartygsrörelser inom ett viss geografiskt område. Därmed kan ett fartyg utföra
uppgifter på flera linjer längs en tur. Basen för skärgårdstrafiken är fartygen och
de geografiska områden med bryggor som trafikeras av respektive tur och inte
dess linjer. Det innebär att det är komplicerat att redovisa statistik per linje.
Linjer och områden presenteras i tabell 10 samt figur 3, 4 och 5.

Huvudsakliga skärgårdslinjer
Linjesträckning
Simpnäs - Arholma
Räfsnäs - Tjockö - Fejan
Solö - Furusund - Gräskö
Stockholm - Blidösund - Rödlöga

Skärgårdsområde
Norra
Norra
Norra
Norra
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Stockholm - Blidösund - Arholma
Stockholm - Vaxholm - Ramsö - Norra
Lagnö
Stockholm - Vaxholm - Saxaröarna Grundvik
Stockholm - Vaxholm - Fåglarö Väsbystrand
Stockholm - Lillsved - Grinda –
(Åsättra) - Finnhamn - Husarö
Stockholm - Boda - Grinda - Södra
Ingmarsö
Stockholm - Sollenkroka - Gällnö - Möja
Stavsnäs - Runmarö - Sandhamn - Harö
Stavsnäs - Nämdö - Saltsjöbaden
Stockholm - Saltsjöbaden - Tyresö Ornö - Utö
Dalarö - Ornö
Årsta havsbad - Utö
Nynäshamn - Nåttarö - Ålö
Ankarudden - Landsort
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Norra

27

Mellersta

3 och 4

Mellersta

8

Mellersta

9

Mellersta

12

Mellersta
Mellersta

13
11 och 14

Södra
Södra

16
17

Södra
Södra
Södra
Södra
Södra

18
19 och 20
21
22
29

Tabell 10 – Kärnöar, bryggor och replipunkter
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Figur 3 – kartbild som presenterar linjekarta med linjenummer i norra skärgården
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Figur 4 – Kartbild som presenterar linjekarta med linjenummer i mellersta skärgården

Figur 5 – Kartbild som presenterar linjekarta med linjenummer i södra skärgården

4.7.2 Resor i skärgården
Trafiken och resandet i skärgården varierar stort under året. Merparten av
resandet sker under sommarperioden maj till september som följd av resor av
del- och fritidsboende samt utflyktsresenärer. I figur 6 nedan redovisas resandet
utslaget över året och det framgår att cirka 75 % av den totala mängden resor
utförs under sommarhalvåret.
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Figur 6 – Resande per månad

För flertalet av linjerna sker flest resor under den relativt korta
sommartidtabellen. De stora resandeströmmarna ut i skärgården sker under en
begränsad tidsperiod under sommaren. Resandet under vinter, vår och höst är
begränsad i jämförelse.
För vissa av linjerna är utbudet väldigt begränsat under vissa perioder,
framförallt vintertid. Det beror dels på efterfrågan av resande men även på
grund av begränsad framkomligheten till följd av is och att det inte finns
tillräckligt många isgående fartyg för att trafikförsörja på samtliga linjer.
Planeringen styrs i mångt och mycket av efterfrågan från resenärerna i
kombination med avvägningar i relationer till ekonomiskt utrymme.
4.7.3 Trafikutbud i skärgården
Fördelning mellan resenärskategorier och dessas resbehov leder till en relativt
ojämn fördelning för hur trafikutbudet fördelas över året. Trafikutbudet har
varit tämligen oförändrat under de senaste åren och utbudet är primärt
koncentrerat till sommarhalvåret för att kunna möta den ökade efterfrågan.
Exempelvis via trafik med fartyg från Strömkajen till de mellersta- och yttre
öarna i skärgården. Dessa fartyg stannar även på mellanliggande bryggor på
vägen ut.
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Figur 7 – Planerade gångtimmar per månad

Räknat i planerade gångtimmar utgör trafiken juni-augusti cirka 40 % av det
totala utbudet medan trafiken april-september uppgår till cirka 65 %, se figur 7.
Direkttrafiken mellan Stockholm och mellan- och ytterskärgården står för en
stor andel av trafikutbudet under perioden april-september. Det huvudsakliga
resandet sker mellan Stockholm, Vaxholm och Grinda och i Stockholm är
antalet påstigande cirka 300 000.
Diagrammet i figur 8 nedan redovisar resenärer och planerade gångtimmar
under år 2019 uppdelat på egenägda respektive operatörsägda fartyg. De två
kategorierna av fartyg är summerade per månad och redovisar fluktuationerna
över året vad gäller utbud och efterfrågan. Trafikförvaltningens egenägda fartyg
transporterar merparten av resenärerna över året och används frekvent under
vinter- och sommartidtabellerna.
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Planerade gångtimmar och resenärer 2019
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Figur 8 – Planerade gångtimmar och resenärer per månad 2019

4.7.4 Restider
Tabell 11 redovisar restider med kollektivtrafik från kärnöar till replipunkter,
kommuncentrum och regioncentrum.
Kärnö

Restid till
replipunkt

Restid till
kommuncentru
m från
replipunkt

Arholma

15 min
(Simpnäs)

Tjockö

10 min
(Räfsnäs)
25 min
(Furusund)
60 minuter
(Sollenkroka)

1 timme och 20
minuter (SimpnäsNorrtälje)
45 minuter
(Räfsnäs-Norrtälje)
36 min (FurusundNorrtälje)
60 minuter
(SollenkrokaGustavsberg)
53 minuter
(ÅsättraÅkersberga)
50 minuter (BodaGustavsberg)

Gräskö
Möja (Berg)
Ingmarsö
(Norra
Ingmarsö)
Svartsö
(Alsvik)

30 minuter
(Åsättra)
30 minuter
(Boda)

Total restid
kärnö till
kommuncentru
m inklusive
bytestid
1 timme och 40
minuter

Total restid till
regioncentrum
(Stockholm C)
inklusive
bytestid
3 timmar

Restid med
endast
sjötrafik till
Stockholm
(Strömkajen)
4 timmar och 30
minuter

1 timme

2 timmar

5 timmar

1 timme och 15
min
2 timmar och 10
minuter

2 timmar och 30
minuter
2 timmar och 30
minuter

3 timmar och 25
minuter
3 timmar och 30
minuter

1 timme och 36
minuter

2 timmar och 25
minuter

2 timmar och 40
minuter

1 timme och 25
minuter

1 timme och 55
minuter

2 timmar och 15
minuter
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50 minuter (BodaGustavsberg)
-

1 timme och 9
minuter
17 minuter

1 timme och 40
minuter
1 timme och 30
minuter
2 timmar 15
minuter

46 minuter
1 timme och 45
(Stavsnäsminuter
Gustavsberg)
Runmarö
10 minuter
46 minuter
1 timme och 5
1 timme och 36
(Styrsvik)
(Stavsnäs)
(Stavsnäsminuter
minuter
Gustavsberg)
Nämdö
50 minuter
46 minuter
1 timme och 35
2 timmar och 6
(Solvik)
(Stavsnäs)
(Stavsnäsminuter
minuter
Gustavsberg)
Ornö
30 minuter
35 minuter (Dalarö- 1 timme och 20
2 timmar
(Söderviken)10 (Dalarö)
Handenterminalen) minuter
Utö
40 minuter
29 minuter
1 timme och 30
1 timme och 50
(Gruvbryggan) (Årsta brygga)
(Årsta bryggaminuter
minuter
Handenterminalen)
Landsort
30 minuter
42 minuter
1 timme och 17
2 timmar och 10
(Ankarudden)
(Ankaruddenminuter
minuter
Nynäshamn)
Tabell 11, Restider med kollektivtrafik från kärnö till kommuncentrum och regioncentrum via
replipunkt

4.7.5 Trafikbryggor i skärgården
Skärgårdstrafiken trafikerar drygt 300 bryggor, vilka är fördelade på fastlandet
och ute i skärgården på cirka 170 öar i varierande storlek. Bryggorna ägs i regel
av Trafikverket, kommuner eller enskilda föreningar. För de flesta bryggorna
finns inget avtal som stipulerar ansvar mellan trafikförvaltningen och
bryggägare.
I vilken utsträckning som bryggorna anlöps varierar baserat på säsong. Under
vinterhalvåret när resandet är lågt och det finns is-begränsningar i några av
farlederna, används en del av bryggorna i liten utsträckning eller inte alls.
Under andra delar av året anlöps vissa bryggor endast vid beställning.
I tabell 12 redogörs för de bryggor som har störst andel nyttjandegrad i
procentuell fördelning. De bryggor som används i störst utsträckning för
påstigningar är Strömkajen (16 %), Vaxholm (12 %), Stavsnäs (7 %) samt Årsta
havsbad, Sandhamn och Styrsvik på Runmarö som vardera har 3 procent av det
totala antalet påstigande. Nämnda bryggor tillsammans med bryggorna
Gruvbryggan på Utö, Södra Grinda, Nynäshamn, Sollenkroka, Boda och
Gåshaga står för 56 procent av alla påstigande.

Trafikeras med ångfartyg 1 dagstur lördagar och söndagar under Waxholmsbolagets
sommartidtabell
10 Söderviken på Ornö trafikeras ej året runt
11 Trafikeras söndagar under Waxholmsbolagets vår- och hösttidtabell
9
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Resterande bryggor, vilka är nära 300 stycken står för de övriga 44 procenten.
Avstigandestatistiken följer ett liknade mönster som antalet påstigande per
brygga, förutom att Vaxholm (13 %) är den största bryggan följt av Strömkajen
(11 %). Att Strömkajen har något lägre antal avstigande än påstigande beror på
att fler använder Slussen (4 %) vid avstigande i Stockholm. Sammantaget är de
största bryggorna utanför Stockholm och Strömkajen samt Vaxholm, framförallt
utpekade replipunkter och kärnöar.
Påstigande per brygga

Strömkajen
Vaxholm
Stavsnäs
Årsta
Sandhamn
Styrsvik
Gruvbryggan
Södra Grinda
Nynäshamn
Sollenkroka
Boda
Gåshaga
Övriga

289 152
222 339
127 298
59 194
50 740
49 180
36 453
36 004
34 086
33 481
31 998
31 378
795 398

Fördelning Avstigande per brygga

16 %
12 %
7%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
44 %

Vaxholm
Strömkajen
Stavsnäs
Slussen
Årsta
Sandhamn
Styrsvik
Sollenkroka
Gruvbryggan
Boda
Södra Grinda
Nynäshamn
Övriga

Fördelning

237 460
198 418
129 619
77 170
59 194
51 030
47 273
35 964
35 643
34 343
32 966
32 792
825 978

Tabell 12 – påstigande och nyttjandegrad av de största bryggorna12

En brygga att nämna i sammanhanget är Södra Grinda som har förhållandevis
hög nyttjandegrad trots att det ej finns fastboende året runt. Grinda är ett
populärt utflyktsmål under sommarsäsongen.
I skärgårdstrafiken finns ett antal bryggor med väldigt lågt resande, det finns
exempel på bryggor med endast en (1) till 20 på- och avstigande under år 2019.
Ett relativt stort antal bryggor hade mellan cirka 100 och 1000 på- och
avstigande under 2019. Bryggor med mycket lågt resande bedöms delvis ingå i
kompletteringstrafiken som beskrivs under 4.7.8.
4.7.6 Koppling mellan skärgårdstrafiken och den övriga kollektivtrafiken
En viktig förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och möjliggöra
för invånarna i regionen att bo och arbeta där de vill, samt ha tillgång till

12

Statistik från OAS.
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samhällsviktiga funktioner, är att trafiksystemet är sammanhållet. Utöver själva
sjötrafiken är replipunkter och övriga bytespunkter samt landkollektivtrafiken
vitala delar i kollektivtrafiksystemet. Att skärgårdstrafiken planeras och
samordnas med den landbaserade kollektivtrafiken är en central del för att
skapa förutsättningar för regional tillgänglighet. Framförallt för de fastboende
är det viktigt att kunna ha åtkomst till sina kommuncentra, och i förlängningen
till regioncentra, där de finner sin samhällsservice i form av apotek, läkare,
mataffärer, statliga samhällsfunktioner och mycket annat. Goda kopplingar som
fungerar tillfredsställande möjliggör även större arbetspendling, vilket hela
regionen drar nytta av.
Utöver replipunkter finns det ytterligare bryggor med förbindelser till den
landbaserade kollektivtrafiken. Några exempel som kan nämnas är Nynäshamn
och Lillsved. Fungerande anslutningar och utvecklade bytespunkter med
hållplatser, spårperronger, kajplatser och bryggor är en viktig förutsättning för
”hela resan” så att resenärerna på ett effektivt och bekvämt sätt kan röra sig i
regionen. Samverkan mellan berörda aktörer är därför av vikt för att dessa
bytespunkter ska hålla hög standard. Särskilt viktigt är det med samverkan
under vintertid då det mer långsamtgående och isbrytande tonnaget används,
vilket medför längre restid och ett glesare turutbud för sjötrafiken.
Trafikförvaltningen varken äger eller ansvarar för några av de kajer eller
bryggor som används i skärgårdstrafiken. Trafikförvaltningen via
Waxholmsbolaget kan dock äga komponenter och anläggningar som kopplas till
kajer och bryggor – såsom semaforer och bunkeranläggningar. Kajer och
bryggor ägs och förvaltas i huvudsak av Trafikverket, kommuner,
Skärgårdsstiftelsen eller enskilda föreningar. Trafikförvaltningen fungerar som
kravställare på hur bryggor och kajer ska utformas och utvecklas i samråd med
förvaltaren. Detta görs för att behålla en viss standard så att de fartyg som
trafikerar i skärgården kan anlöpa bryggor och kajer på ett säkert sätt. I
kravställningen ingår bland annat standarder för vattendjup, höjd, avfendring,
förtöjningsmöjligheter och tillgänglighetsanpassningar.
Förutom ordinarie trafikbryggor finns det även tre platser som klassificeras som
terminaler. Terminalerna är Strömkajen, Vaxholm och Stavsnäs. Terminaler
kännetecknas genom att de har större ytor, fler förtöjningslägen för fartyg, samt
mer servicefunktioner för resenärer. Vid Strömkajen och Stavsnäs finns även
möjlighet att bunkra drivmedel.
4.7.7 Godstrafik
Med ett antal av skärgårdstrafikens fartyg och med separata godsfärjor
genomför trafikförvaltningen godstransporter i skärgården. Transporterna med
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skärgårdstrafikens fartyg genomförs inom ramen för ordinarie
kollektivtrafiklinjer och trafik med godsfärjor genomförs på särskilda godslinjer.
Behovet av godstransporter i skärgården varierar beroende på säsong, se figur 9.
Under vintersäsong finns tillräcklig kapacitet för att frakta gods på godsbärande
passagerarfartyg som utför kollektivtrafik (se nedan under 4.9 vilka av fartygen
som är godsbärande). Under högsäsong ökar godsvolymerna varvid särskilda
godsfärjor krävs. Behovet av godstransporter är som störst under perioden
juni–augusti då exempelvis dagligvaruhandel och restaurangnäring har ökade
behov. Vidare transporteras gods till övriga näringsidkare samt till
privatpersoner.

Figur 9 – Mängd transporterat gods 2017-2019

Godstrafiken hanteras vid två godsterminaler; Stavsnäs och Albyberg samt vid
ett antal bryggor: Simpnäs, Östernäs, Vaxholm, Strömkajen, Stavsnäs, Boda,
Sollenkroka, Dalarö, Årsta brygga, Söderby brygga samt Ankarudden
Godstransporterna som genomförs understödjer både enskilda som på ett eller
annat sätt bor i skärgården och det näringsliv som har verksamheter i
skärgården.
År 2019 transporterades ca 9,5 miljoner ton gods. Cirka 88 % av vikten
transporterades med rena godsfärjor och resterande ca 12 % med godsbärande
passagerarfartyg. Av transporterat gods forslades ca 80 % med egenägda
godsbärande passagerarfartyg som till 99 % var isbrytande fartyg.
Bryggor med stort flöde av gods är exempelvis Stavsnäs, Sandhamn, Söderby,
Gruvbryggan, Södra Ingmarsö och Styrsvik.
4.7.8 Kompletteringstrafik
Kompletteringstrafik erbjuds folkbokförda på öar i Stockholms skärgård och är
anropsstyrd. Kompletteringstrafiken genomförs med olika varianter av fartyg
och när isläggning så kräver med helikopter och/eller svävare.
Kompletteringstrafiken går utöver det ordinarie linjenätet och trafikerar
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därmed öar och bryggor som inte ingår i vanliga sjötrafiklinjer. Syftet är att
erbjuda berörda bofasta i skärgården möjlighet till resa till kommuncentrum en
gång i veckan.
I kompletteringstrafiken ingår tre områden:
•

Räfsnäs – Viberö/Krokholmen där öarna Idö, Krokbolmen och Viberö
trafikeras. (norra skärgården)

•

Stavsnäs – Nämdöskärgården där öarna Ladholmen, Skärvassaholmen,
Ängskär, Boskapsö, Biskopsö, Långviksskär, Jungfruskär, Tistronskär,
Vånö, Gillinge och Ladholmen trafikeras, tillsammans med ett antal
bryggor inom ordinarie trafik. (mellanskärgård)

•

Dalarö – Ornö skärgård där öarna Björkö, Biskopsö, Korsholmen,
Gillinge, Fjärdlång, Fiversätraö, Kymmendö och Segelholmen trafikeras.
(södra skärgården)

Kompletteringstrafiken uppgick till ca 500 resor per år13.
4.7.9 Helikopter- och svävartrafik
Under vintertid utförs en del av kollektivtrafiken med svävare. Det är
framförallt brist på isbrytande tonnage som föranleder behovet av svävartrafik.
Även begränsningar vad gäller rätt att bryta is samt vattendjup för isbrytande
fartyg medför att svävartrafik behöver användas.
Trafik med svävare sker vintertid, när isläget så kräver, till öarna: Nässlingen,
Norra Svartsö, Äpplarö, Norra Ingmarsö, Finnhamn, Särsö,
Husarö, Edö och Örsö enligt särskild tidtabell.
Antal resenärer i svävartrafiken 2019 var cirka 4 000 under januari-mars.
Waxholmsbolaget har under vintertid även helikoptertrafik till vissa öar som ej
har kollektivtrafik och/eller ingår i kompletteringstrafiken enligt 4.7.8. Samma
förutsättningar som gäller för ersättningstrafiken gäller för helikoptertrafiken
när den senare behöver användas som följd av isläge.
4.8 Pendelbåtstrafik
Pendelbåtstrafiken bedrivs under SL:s varumärke och taxa och trafikerar i mer
stadsnära lägen i och omkring Stockholm. I nuläget finns tre linjer. En
försökslinje startade hösten 2020, Linje 83, och ytterligare en linje ska startas
under i närtid Pendelbåtstrafikens huvudsakliga syfte är att komplettera
Beslut om förstudie inför upphandling av nya trafikaffärer för Stockholms skärgård
(E29). TN 2015-0087. Beslut i Trafiknämnd 2014-10-07
13
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kollektivtrafiken på land. Pendelbåtstrafiken ska erbjuda resmöjligheter med
restidsvinster och samtidigt bidra till en avlastning av gatu- och vägnätet.
Pendelbåtstrafiken påverkas av isläggning, det är dock endast ett fåtal bryggor
som tillhör områden utan landbaserad kollektivtrafik.
Pendelbåtstrafiken utförs med både egenägda och operatörsägt tonnage.
Djurgårdsfärjorna på linje 82 är egenägda medan övriga fartyg ägs av
operatörer. Djurgårdsfärjorna är isbrytande och används vid behov som
isbrytare på linje 80. Vad om linje 89?
4.8.1 Dagens pendelbåtlinjer
Linje 80 (Nybroplan–Djurgården–Västra Sicklaön–Nacka strand–Lidingö–
Frihamnen–Ropsten–Tranholmen–Storholmen–Lidingö). Linje 80 började vid
årsskiftet 2019/2020 trafikera sträckan Frihamnen – Ropsten – Tranholmen
och Storholmen för bättre knyta an till tunnelbanan i Ropsten och
nybyggnadsområdet i Norra Djurgårdsstaden. Se figur 10 för linjekarta.

Figur 10 – Linjekarta för linje 80, 82 och 89
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Linje 82, figur 10 (Slussen–Skeppsholmen–Djurgården). Linje 82 syftar primärt
till att skapa snabba och gena förbindelser mellan bytespunkt Slussen och
närings- och besöksmålen på Djurgården.
Linje 89, figur 10 (Ekerö (Tappström)–Kungshättan–Ekensberg–Lilla
Essingen–Klara Mälarstrand). Trafiken på linje 89 började som ett test under
2016 och under 2018 beslutades det om trafikutökningar under både vardagar
och helger. Primärt avlastar linje 89 den hårt belastade Ekerövägen.
4.8.2 Resande pendelbåtlinjer
Antalet påstigningar i pendelbåtstrafiken ökar succesivt från år till år och 2019
skedde 4 miljoner påstigningar. Ökningarna går dels att härleda till att
pendelbåtarna trafikförsörjer områden som på senare tid exploaterats med
bostäder och till viss del arbetsplatser. Detta gäller framförallt vid Västra
Sicklaön och Nacka Strand där resvägen på vatten erbjuder en smidig och gen
resa mot Stockholms innerstad. Dessutom är det möjligt att ta med sig sin cykel
ombord på fartygen vilket skapat en ny typ av resenär som gärna kombinerar
cykeln och kollektivtrafiken i större utsträckning, något som kan härledas till att
flest resor sker under sommarperioden då klimaten är mer cykelvänligt. På
Linje 80 har antalet medtagna cyklar ökat14, vilket indikerar att
kombinationsresor är ett växande alternativ i stråk som berörs av linjen.

Figur 11 – påstigande per månad på linje 80

14

Ärende/Dok. id.

Ca 30 000 påstigningar med cykel under år 2019

658

63(97)
Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

RAPPORT
2021-04-28

Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Figur 12 – påstigande per månad på linje 82

Resandet inom pendelbåtstrafiken har sett en ökning under senare år,
framförallt på linje 80 och 89, vilket presenteras i figurer 11, 12 och 13. Det ska
dock tilläggas att utbudet på båda dessa linjer har fått betydande förbättringar
sedan de startade. I genomförda undersökningar har det konstaterats att
utökningar av utbudet på Linje 89 har lockat tidigare bilister till
kollektivtrafiken. För linje 82 är resandet mer stadigt med en liten minskning
sedan 2017. Minskningen på linje 82 kan till viss del härledas till
ombyggnationen av slussen, vilket påverkar tillgängligheten och
bytesmöjligheterna mellan olika färdmedel inom kollektivtrafiken. Linje 89 har
två tidtabeller, en för öppet vatten och en för perioder av is.

Figur 13 – påstigande per månad på linje 89
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4.8.3 I närtid kommande försökslinjer i Saltsjön
Två nya pendelbåtlinjer har beslutats att börja trafikera på test under perioden
2020–2024. Båda linjerna utgår ifrån Strömkajen och trafikerar därefter mot
Vaxholm respektive Värmdö.

Figur 14 - Linjekarta för försökslinje 1

Försökslinje 1 är numera startad och benämns Linje 83. Linjen trafikerar
Strömkajen och Vaxholm med omkringliggande öar samt ett antal bryggor på
vägen, se figur 14. Trafiken startade i augusti 2020 och har sedan start haft ca
100 000 resenärer. I huvudsak används egenägda skärgårdsfartyg för trafiken.
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Figur 15 - Linjekarta för försökslinje 2

Försökslinje 2, vars linjesträckning presenteras i figur 15, är inte ännu
uppstartad.
Båda linjerna ingår som förutsättning i de utredningsalternativ som presenteras
nedan i kapitel 515.
4.8.4 Pendelbåtstrafikens trafikbryggor
Pendelbåtstrafiken trafikerar drygt 30 bryggor16, de flesta på fastlandet eller på
öar med fast anslutning. Ett fåtal bryggor ligger på öar utan fast anslutning.
Bryggorna ägs i kommuner eller enskilda föreningar. För de flesta bryggorna
finns inget avtal som stipulerar ansvar mellan trafikförvaltningen och
bryggägare. De mest trafikerade bryggorna är Slussen och Allmänna gränd
genom Djurgårdstrafiken. Därefter följer ett antal bryggor på Linje 80,
exempelvis Nybroplan, Saltsjöqvarn och Nacka strand. Det finns ett antal
bryggor med lågt resande såsom Frösvik och Sticklinge med cirka 1500 på- och
avstigande resenärer år 2019.
4.9 Tonnage
Stockholms skärgård är unik i sitt slag i Europa och utgör en komplex miljö med
en terräng som karaktäriseras av en mycket stor variation. Den vidsträckta
skärgården medför att de fartyg som trafikerar området måste ha relativt goda
fartresurser för att effektivt kunna erbjuda snabba persontransporter. Knappt
hälften av resandet med den kollektiva skärgårdstrafiken sker under
sommarmånaderna vilket ställer krav på en fartygsflotta med hög kapacitet.
Under vintertid är däremot passagerarantalet mycket lågt med undantag för

Beskrivs mer utförligt i Två försök med pendelbåtstrafik relaterat till
budget 2019 för Region Stockholm (TN 2019-0680)
16 Tillkommande bryggor på linje 83 ej inräknade.
15
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Många av de angöringspunkter som trafikeras längs med rutterna är trånga och
kräver lättmanövrerade fartyg för säker angöring. Tilläggsplatser med lägre
standard förekommer.
Rutternas längd innebär att besättningarna som regel behöver kunna övernatta
ombord, vilket innebär att arbetsmiljöföreskrifter avseende boendemiljö i fartyg
måste uppfyllas.
De olika kraven kan stå i motsats till varandra då t ex krav på isgående fartyg
ställer sig i direkt motsats till snabba fartyg. Det finns även miljöaspekter som
går emot exempelvis snabb kollektivtrafik genom ökad bränsleförbrukning och
mer svall. För att kunna nå upp till de olika kraven krävs ett antal olika fartyg
med skilda egenskaper gällande storlek, konstruktion och maskinstyrka.
Skärgårds- och pendelbåtstrafiken bedrivs med ett 70-tal fartyg. Fartygen
indelas i de som trafikförvaltningen äger och de som är operatörsäga.
Förstnämnd kategori benämns som det strategiska tonnaget och bidrar till att
trafikförvaltningen kan bedriva bastrafik året runt i skärgården
Sammantaget äger trafikförvaltningen 25 fartyg som används inom trafiken
kopplat till de två varumärken Waxholmsbolaget och SL17. Av fartygen används
fyra inom pendelbåtstrafiken och 21 inom skärgårdstrafiken.
De fartyg som används inom skärgårdstrafiken är uppdelade i kategorierna:
Isgående fartyg (året runt fartyg)

•

Snabbgående fartyg

•

Kulturhistoriska fartyg

De fartyg som ägs av regionen inom pendelbåtstrafiken är fyra fartyg som
trafikerar Linje 82, Djurgårdsfärjorna.
Figur 16 redovisar ålder på det strategiska tonnaget, genom att redogöra för när
fartygen tillverkades/anskaffades.

17
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veckoslut, vilket medför perioder där både flottan som helhet och enskilda
fartyg har en överkapacitet.

•

Ärende/Dok. id.

Ägandet är formellt inom Waxholmsbolaget AB.
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Figur 16 – Anskaffningsår för det strategiska tonnaget

4.9.1 Tonnage skärgård
Tre övergripande kategorier av fartyg används inom skärgårdstrafiken;
snabbgående, isgående och klassiska. De isgående är även allt som oftast
godsbärande fartyg. Fartygen är framtagna utifrån de förutsättningar som
inställer sig vid trafikuppgifterna i Stockholms skärgård, enligt ovan. De
sorterar samtliga som antingen stora eller medelstora fartyg vad gäller
resenärskapacitet. Se tabell 13, 14, 15 för redovisning av respektive fartyg och
fartygskategori.
De snabbgående fartygen syftar till att forcera stora avstånd på kort tid och
erbjuda resenärerna snabba och attraktiva resor. De isgående fartygen är
långsamma utifrån tyngd och funktion. De möjliggör åretrunttrafik,
godstransporter samt utbud av resor där tidsåtgång inte är avgörande. De
klassiska fartygen utför uppgifter i ordinarie trafik och erbjuder resor i historisk
miljö. Fartygen är långsamgående.
Samtliga fartyg är certifierade för att användas i de fartområden som
Transportstyrelsen har definierat. Merparten av fartygen är certifierade för
fartområde E medan ett antal är det för område D och kan trafikera bryggor i
ytterskärgårdens öppna vatten.
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Isgående
fartyg

Byggår Maximal
Kommentar
resenärskapacitet

Vindöga

1978

180

Solöga

1978

180

Waxholm I

1983

345

Waxholm II

1983

345

Söderarm

2004

350

Sandhamn

2004

353

Dalarö

2005

350

Nämdö

2009

280

Gällnö

2010

280

Yxlan

2018

150

Fartygen kan
medta 500
resenärer inom
fartområde E

Tabell 13 – Tonnage skärgård

Snabbgående
fartyg

Byggår

Resenärskapacitet

Skärgården

1978

297

Roslagen

1979

297

Värmdö

1990

340

Vånö

1991

340

Väddö

1992

340

Viberö

1993

340

Vaxö

1993

340

Saxaren

1999

340
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Tabell 14 – Tonnage skärgård

Klassiska Byggår Resenärskapacitet
fartyg
Norrskär

1910

265

Storskär

1908

320

Västan

1900

180

Tabell 15 – Kulturhistoriska tonnaget

Fartygen som ägs av regionen har anskaffats över ett antal år och i olika stora
serier eller enskilt. Vissa av dem är anskaffade för att utföra en specifik uppgift
eller passa till en viss del av skärgårdens nautiska förutsättningar såsom
varierande djup, smala farleder eller liknande. Generellt har följande
funktionskrav styrt fartygsförvärven: hastighet, manöveregenskaper, isgående,
godsmöjligheter, passagerarkapacitet samt arbets- och boendemiljö för
besättningar.
Utöver de fartyg som regionen äger tillkommer ett antal operatörsägda fartyg.
Antalet varierar över årets månader utifrån behov. Fartygen har varierande
utformning, förmågor och ålder. Storlek varierar från små taxibåtar till stora
fartyg. Det finns exempel på fartyg som är helt dedikerade en uppgift, utifrån sin
utformning, exempelvis för trafik utomskärs eller utmanande förhållanden för
navigering.
4.9.2 Tonnage pendelbåt
Djurgårdsfärjorna, tabell 16, trafikerar linje 82. Resenärsutbyte kan ske både via
för och akter. Fartygen är samtliga isgående.
Fartyg
pendeltrafik

Byggår

Resenärskapacitet

Djurgården 8

1977

300

Djurgården 9

1981

300

Djurgården 10

1982

300

Djurgården 11

1998

300
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Tabell 16 – Tonnage Linje 82

Fartyg på linje 80 och 89 som utför trafiken är operatörsägda och har
varierande utformning, förmågor och ålder. Ett antal isgående och isbrytande
fartyg används vid behov i pendelbåtstrafiken.
4.9.3 Fartygens användning
Fartygen, egenägda och operatörsägda, används i varierande utsträckning över
årets månader. Fartygen är fördelade till olika områden i skärgården. Trafiken i
norra och södra skärgården utförs till största del med operatörsägda fartyg,
även för de linjer som utgår från Strömkajen. Mellanskärgårdens trafik utförs
till större del med egenägda fartyg.
Eftersom många linjer är långa och har många stopp förekommer att
snabbgående fartyg inte kan hålla hög medelhastighet. Detta för med sig
effekter på restider och att fartygen inte fullt ut kan användas utifrån förmåga.
Det finns även förhållanden kring djup i farleder som påverkar var olika fartyg
kan och inte kan användas.
4.10 Besöksnäring och näringsliv i skärgården
Turismen är ett viktigt inslag för näringslivet och besöksnäringen i skärgården.
Närvaron av båtarna i centrala Stockholm, i synnerhet vid Strömkajen, bidrar
till att minimera det mentala avståndet ut till skärgården.
Turismen i skärgården består till stor del av nationella turister från
Stockholmsregionen. Under juli månad är de flesta besöksställen i skärgården
fullbelagda. Statistiken över antal gästnätter följer ungefär samma mönster
årligen, av totalt 1 477 584 gästnätter år 2019 uppmättes i juli månad cirka 270
000 gästnätter. Det finns dock ett mörkertal, då boenden med färre än åtta
bäddar inte ingår i statistiken. Skärgårdsturismen är relativt väderberoende –
med fler resenärer och besökare som åker ut till skärgården vid soligt och bra
väder. Antalet gästnätter har varit stabilt i antal åren 2016-2019 och fluktuerar
kring 50 000 under lågsäsong, upp till 200 000 tusen i mellansäsong och upp
mot 250 000 under sommarmånaderna.
Det finns ambition inom besöksnäringen i regionen att förlänga säsongen i
skärgården. För att nå detta mål är utländska turister en viktig målgrupp
eftersom de reser mot sensommaren/hösten och därmed bidrar till besök när
inhemsk turism ebbar ut för säsongen.
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SL-trafiken har enhetstaxa medan trafiken i Waxholmsbolaget har en zonindelning med sex olika zoner. Avgiften för enkel resa i
skärgårdstrafiken beräknas efter resans längd och gångtid.

Vuxen
38 kr

Rabatterat pris
25 kr

Vuxen
56 kr
76 kr
95 kr
114 kr
140 kr
169 kr

Rabatterat pris
38 kr
51 kr
63 kr
77 kr
93 kr
112 kr

Tabell 17- SL:s taxa för enkelbiljetter

Biljett
Taxa 1
Taxa 2
Taxa 3
Taxa 4
Taxa 5
Taxa 6

Tabell 18 - Waxholmsbolagets taxa för enkelbiljetter

SL och Waxholmsbolaget erbjuder även ett antal biljetter med längre giltighet.
Biljett
Periodbiljett 30 dagar
Periodbiljett, ett år

Vuxen
950 kr

Rabatterat pris
640 kr
9980 kr

Tabell 19 - SL:s taxor för ett urval av periodbiljetter

Biljett
Periodbiljett 30 dagar
Ö-kort, ett år

TN 2019-0440
Infosäk. klass

4.11 Biljett/taxa/zoner
Sjötrafiken bedrivs i såväl SL som Waxholmsbolagets taxor, se tabell 17-20. Den
sjötrafik som tillkommit under benämningen pendelbåtstrafik går under SL–
taxa medan den sjötrafik som benämns som skärgårdstrafik har
Waxholmsbolagets taxa. Under skärgårdstrafikens lågsäsong har vissa SLperiodkort även giltighet för resa i skärgårdstrafiken.

Biljett
Enhetstaxa

Ärende/Dok. id.

Vuxen
950 kr

Rabatterat pris
640 kr
600 kr

Tabell 20 - Waxholmsbolagets taxor för ett urval av periodbiljetter

Waxholmsbolaget erbjuder inte periodbiljetter med ett års giltighet
motsvarande det som SL erbjuder. Biljetten Ö-kort är tillgängligt för fastboende
skrivna på en ö utan broförbindelse eller statlig färja till fastlandet inom
Waxholmsbolagets trafikområde. Cirka 2000 ö-kort säljs per år och vid ungefär
nio procent av resorna används ö-kortet som färdbevis (TN 2014-0087).
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Biljettförsäljningen fördelade sig 201; 94 % enkelbiljetter, 5 % biljetter med
längre giltighet och 1 % ö-kort. Cirka hälften av alla biljetter med längre giltighet
köptes under juli 2019. Enkelbiljetter juni-augusti uppgick till 62 procent av alla
biljetter och under april-september till 82 procent.
4.12 Sjötrafikens miljöpåverkan
Sjötrafiken har miljöpåverkan på klimat, natur och hälsa. Sjötrafiken har
utsläpp av växthusgaser som är högre jämfört med övriga kollektivtrafikslag.
Sjötrafiken inte har ställt om i lika snabb takt till förnybar energi som
exempelvis busstrafiken som följd av exempelvis skattetekniska förhållanden
och lång livslängd på motorer. Dock befinner sig sjötrafiken i en
omställningsprocess för att öka andelen förnybar energi i driften. För år 2019
låg andelen på 18 % och framtagen plan för övergång till drift med icke-fossila
bränslen inom sjötrafiken18 redovisar att andelen förnybar energi ska vara 50 %
vid utgången av år 2021. Detta kommer innebära att sjötrafikens utsläpp av
växthusgaser kommer att minska kraftigt under den kommande tvåårsperioden.
Tabell 21 visar den upphandlade sjötrafikens samlade utsläpp av
koldioxidekvivalenter (CO2-e) samt en jämförelse med busstrafiken som år 2019
hade 96 % andel förnybar energi.
Trafikslag

Basår: 2011

2018

2019

Sjötrafiken persontrafik
Andel förnybar energi
Utsläpp [ton CO2-e]
Personkilometer
Utsläpp [g/pkm]
Förändring

3%

17 %

18 %

26 050
42 439 452
614
-

24 020
51 064 498
470
-23 %

22 400
53 050 265
422
-31 %

93

87

Sjötrafikens helikoptertransporter
Utsläpp [ton CO2-e]
Busstrafiken

-

44 %
97 %
96 %
Andel förnybar energi
Utsläpp [ton CO2-e]
168 190
59 960
63 210
Personkilometer
1 792 000 000
1 880 000 000
1 850 000 000
Utsläpp [g/pkm]
94
32
34
Förändring
- 66 %
- 64 %
Tabell 21 – Koldioxidekvivalenter trafikslag. Källa: Trafikförvaltningens miljöredovisning 2019, miljöbilaga
till årsrapport 2019 för trafiknämnden

18

TN 2015-1125, informationsärende i Trafiknämnden 2015-10-13
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Sjötrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider minskar till följd av hårdare
kravställning på nyare maskiner för fartygens framdrift. I tabell 22 redovisas
utsläppen som orsakas av fartygens maskiner. Till skillnad mot landtrafiken
orsakar inte sjötrafik utsläpp av partiklar genom friktion mellan däck och asfalt.

Personkilometer

Basår: 2011

2018

2019

42 439 452

51 064 499

53 050 265

Utsläpp av [ton]:
Partiklar
Kväveoxider

7,2

4,5

5,4

228,7

170,3

183,3

Utsläppsminskning relaterat till personkilometer, jämfört med basår [%]
Partiklar
-47 %
Kväveoxider
-38 %
Tabell 22 - på sjötrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider. Källa: Trafikförvaltningens
miljöredovisning 2019, miljöbilaga till årsrapport 2019 för trafiknämnden

-39 %
-36 %

Busstrafik
Basår: 2011

2018

2019

1 792 000 000

1 880 000 000

1 850 000 000

Partiklar

19,9

12,7

10,2

Kväveoxider

2 489

1 240

1 103

Personkilometer
Utsläpp av [ton]:

Utsläppsminskning relaterat till personkilometer, jämfört med basår [%]:
Partiklar

-

- 39 %

- 50 %

Kväveoxider
- 53 %
- 57 %
Tabell 23 - på busstrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider (data endast från utsläppen genom
motorer). Källa: Trafikförvaltningens miljöredovisning 2019, miljöbilaga till årsrapport 2019 för
trafiknämnden

Sjötrafikens energianvändning minskar mätt per personkilometer. En aspekt
som påverkar fartygens energianvändning är att de i stort sett alltid befinner sig
i utomhusmiljö och behöver energi för.
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Basår: 2011

2018

2019

77 180

82 690

78 400

1,819

1,619

1,478

654 420

685 640

653 618

0,365

0,365

0,353

396 600

437 500

445 500

Sjötrafiken persontrafik
Total energianvändning [MWh]
Total energianvändning per personkm
[kWh/pkm]
Busstrafiken
Total energianvändning [MWh]
Total energianvändning per personkm
[kWh/pkm]
Spårtrafiken
Total energianvändning [MWh]

0,121
0,104
0,100
Total energianvändning per personkm
[kWh/pkm]
Tabell 24 - på energianvändningen per trafikslag. Källa: Trafikförvaltningens miljöredovisning 2019,
miljöbilaga till årsrapport 2019 för trafiknämnden

Buller förknippas inte med sjötrafiken på samma sätt som spår- och landtrafik
där bullerdämpande åtgärder kan behövas sättas in. Däremot uppstår
undervattensbuller vilket påverkar djurlivet i sjö och hav. Sjötrafiken ger inte
upphov till barriäreffekter. Däremot uppstår vågor och svall, framförallt från det
snabbgående äldre tonnaget. Fartygstrafik river även upp bottnen vid
manövrering, från propellerrörelser, detta leder både till påverkad botten samt
grumling av vatten.
Då ett fartyg gör fart genom vatten och vattnet strömmar kring fartygskroppen
uppkommer en vågbildning. Vågbildning beror på fartygets form, dess
deplacement och fartygets fart. Svallvågor och tryckskillnader i vattenmassan
som bildas av ett fartyg kan fortplanta sig relativt långa distanser och kan leda
till stranderosion. Lösa bottnar, stränder och växtlighet påverkas av de vågor
som uppkommer av fartygstrafiken.
Det finns arbetsmiljöregler som reglerar maximalt tillåten bullernivå ombord på
fartyg men det förekommer störningar för allmänheten då fartyget ligger vid
brygga/kaj.
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Stockholm–Möja

•

Stockholm–Sandhamn

•

Stavsnäs–Sandhamn

•

Stockholm–Björkö

•

Stockholm–Vaxholm

•

Stockholm–Gustavsberg

•

Solna Strand–Riddarholmen

•

Hammarby sjöstad–Nybroplan
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4.13 Kommersiella aktörer
I skärgård och Mälaren/Saltsjön är ett antal aktörer aktiva och bedriver
kollektivtrafik på kommersiell basis. Anmäld kommersiell trafik består av:
•

Ärende/Dok. id.
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5 Åtgärder och utredningsalternativ
Följande kapitel redogör för vilka utredningsalternativ som behandlats i
sjötrafikutredning del 1. Kollektivtrafikens övergripande mål beskrivs i kapitel 3
och de är utgångspunkt för de effekt- och systemmål som utarbetats.
Nulägesbeskrivningen i kapitel 4 är en viktig utgångspunkt för arbetet med
utredningsalternativ. Därutöver är samråd och remiss med intressenter av vikt
för att fånga upp perspektiv från myndigheter, intresseorganisationer, resenärer
och övriga verksamma i skärgården.
Föreliggande kapitel redogör för motiv till att alternativ i föregående
remissversion av Sjötrafikutredning del 1 (maj 2020) avfärdas som inriktning
för skärgårdstrafiken. Samråd och analys efter genomförd remiss har föranlett
att ett nytt sammanvägt trafikupplägg har tagits fram som huvudalternativ till
slutligt förslag, se avsnitt 5.3 och 5.4.
5.1 Förutsättningar
Utredningen har utgått från förutsättningen att cirka hälften av
Waxholmsbolagets tonnage behöver ersättas inom kommande tioårs period.
Med anledning av att ett fartygs tekniska livslängd beräknas till 25 år är det
viktigt att utreda behovet av trafik innan utredning av fartygsinvesteringar går
vidare.
Inom pendelbåtstrafiken har fokus primärt varit på att inventera nya möjliga
linjekopplingar och bytespunkter för att identifiera möjliga relationer där
sjötrafiken kan komplettera den övriga kollektivtrafiken. Primärt består
förslagen för pendelbåtstrafiken av linjer från tidigare utredningar.
Sjötrafiken ska kunna hantera olika resenärskategoriers behov och möta de
utmaningar som följer av att kollektivtrafikförsörja en stor glesbygd. Inom
trafikområdet finns ibland besvärliga förutsättningar vad gäller väder, vind och
nautiska förhållanden. Det inställer sig kraftiga variationer i resandemängder
över årets månader. Skärgården är stor, vilket medför behov av snabba fartyg.
Samtidigt innebär isförhållanden att isbrytande fartyg är en nödvändig del i
flottan. De isbrytande fartygen är tunga och håller lägre hastigheter. För att ge
dem fler användningsområden har de flesta även godsbärande förmåga.
Eftersom det är en förutsättning att de isbrytande fartygen är relativt stora och
tunga har de ofta stor resenärskapacitet, vilket medför ett användningsområde
under sommartid när resenärerna är flest.
Vidare ska flera resenärskategoriers behov tillgodoses i skärgårdstrafiken, där
de fastboende har ett jämt behov med få resenärer. Turister och besökare har
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långt större behov i omfattning av resande, vilket påverkar trafiken genom mer
utbud under exempelvis sommaren, långhelger och lov. Eftersom
Waxholmsbolagets ägardirektiv anger att ett mycket brett uppdrag ska hanteras,
vilket stöttas av RUFS 2050, är utgångspunkten att dagens uppgifter för
sjötrafiken även ska gälla framöver. Trafikförsörjningsprogrammet pekar tydligt
på bastrafik som det mest väsentliga.
5.2 Avfärdade trafikalternativ för skärgården
Föregående remissversion av Sjötrafikutredning del 1 (maj 2020) redovisade två
trafikupplägg i skärgården. Utredningsalternativ 1 innebar ett trafikupplägg
som liknar dagens trafik och utredningsalternativ 2 innebar ett trafikupplägg
med ökat fokus på bastrafiken och kortare linjer.
Tidigare utredningsalternativ 1 var i stort jämförbart med hur skärgården
trafikeras i nuläget. Dagens trafiksystem och fartygsanvändning har under lång
tid optimerats för att möta skärgårdstrafikens breda uppdrag.
Utredningsalternativ 1 uppnådde de flesta åtaganden i förhållande till
resenärskategorier och godshantering enligt Waxholmsbolagets ägardirektiv,
likväl som alternativet upprätthåller en grundläggande bastrafik i enlighet med
trafikförsörjningsprogrammet och RUFS 2050. Det finns dock inneboende
ineffektiviteter inom utredningsalternativ 1, som ärvs från dagens system som
inte är önskvärda att bibehålla vid en framtida utveckling. Dagens trafikupplägg
med dimensionering på direkttrafik för resor med lång restid medför negativa
konsekvenser på ekonomi och miljö sett över helåret. Totalkostnaden för en
utbudstimme i skärgårdstrafiken ligger mellan 4500–6000 kronor. Dessa
relativt höga kostnader innebär dels att skärgårdstrafiken inte är
kostnadseffektiv samt dels att det innebär begränsningar i turutbud.
Utifrån den inneboende ineffektiviteten med en låg beläggningsgrad på stora
fartyg sett över helåret bör det ej vara önskvärt att fortsatt trafikera Stockholms
skärgård med trafikupplägg enligt utredningsalternativ 1.
Tidigare utredningsalternativ 2 hade potential att resurseffektivisera
trafiksystemet genom mindre fartyg, fler korta linjer och tätare resor mellan
replipunkter och kärnöar. En potential att resurseffektivisera trafiksystemet
med en ökad beläggningsgrad på fartygen sett över ett årssnitt identifierades.
Ett sådant trafikupplägg stöds av trafikförsörjningsprogrammet, där fokus är på
trafik mellan kärnö och replipunkt.
En utvecklad skärgårdstrafik enligt utredningsalternativ 2 bedömdes medföra
positiva effekter för fastboende skärgårdsbor. Längre trafikdygn högre turtäthet,
samt bättre restider bedömdes medföra att boende i skärgården i större
utsträckning kan tillgodogöra sig arbete, studier och utbud av offentlig och
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privat service. Utredningsalternativ 2 bedömdes även vara gynnsamt utifrån
resurseffektivitet och miljö då en stor del av direkttrafiken mellan Stockholm
och mellan/ytterskärgården drogs ner.
Under sjötrafikutredningens gång identifierats ett antal hinder för att fullt ut
implementera tidigare förordat utredningsalternativ 2.
Om resenärsantalet antas vara konstant skulle landtrafiken behöva utökas för
att transportera en större mängd resenärer mellan regioncentra och
replipunkter. En utökning av busstrafik, och sannolikt även biltrafik, ställer
ökade krav på utveckling av landinfrastruktur och replipunkters kapacitet i
förhållande till vägstandard, vändplatser, vändmöjlighet och ökat antal
parkeringsplatser. Ett införande av utredningsalternativ 2 skulle medföra en
högre belastning på befintlig väginfrastruktur och replipunkter. Även centralt
belagda hårt belastade bussterminaler bedöms få en ökad mängd busstrafik.
En förändrad sjötrafik från Strömkajen i enlighet med tidigare förordad
utredningsalternativ 2, med mindre inslag av långa linjer, kan antas få effekter
på resenärers upplevda tillgänglighet och kundnöjdhet och leda till färre resor.
Det kan antas att turism och besöksnäring fortsatt använder sjötrafiken men ett
tapp av resenärer som följd av mindre attraktiv resa bör inte underskattas.
Utifrån Waxholmsbolagets ägardirektiv är bedömningen att
utredningsalternativ 2 inte tillgodoser samtliga resenärskategoriers resebehov i
tillräcklig utsträckning samtidigt som godshanteringsuppdraget blir svårare att
uppfylla. Utifrån ovan diskussion och utifrån Waxholmsbolagets breda uppdrag
enligt ägardirektiv anses det inte rimligt att i dagsläget rakt av implementera
utredningsalternativ 2.
Slutledningen av ovanstående resonemang ger därför att vare sig
utredningsalternativ 1 eller utredningsalternativ 2 i sina respektive helheter är
optimala vägar framåt för utveckling av den kollektiva sjötrafiken. Det behövs
ett balanserat inriktningsalternativ för förändring av den kollektiva sjötrafiken.
Sjötrafikutredning del 1 har som förutsättning att uppfylla Waxholmsbolagets
breda uppdrag likväl som att förhålla sig till trafikförsörjningsprogrammet och
övergripande regionala styrdokument som RUFS 2050. Eftersom sjötrafiken
ska bidra till möjligheten att bo och verka i skärgården, samt bidra till en
lättillgänglig och attraktiv skärgård sett ur ett besöksperspektiv, har ett
utvecklat och sammanvägt förslag till inriktning för framtidens skärgårdstrafik
utarbetats. Förslaget bibehåller väsentliga delar av dagens trafikupplägg
samtidigt som skärgårdstrafiken gradvis kan utvecklas mot ett trafikupplägg
som liknar det avfärdade utredningsalternativ 2.
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5.3 Förslag till trafikupplägg för pendelbåtstrafiken
Sjötrafikutredningen har som förutsättning att samtliga befintliga
pendelbåtslinjer kvarstår samt att de två försökslinjerna till Vaxholm (Linje 83)
respektive Värmdö (Linje 84) övergår till ordinarie trafik.
Utöver det eftersträvas effekter såsom restidsvinster och avlastning på gatu- och
vägnät samt bytespunkter i planering av stadsnära sjötrafik. Här kan nya
reserelationer uppstå med sjötrafik, i synnerhet med beaktande av
kombinationsresor cykel–sjötrafik–cykel.
I utredningen Strategisk pendelbåtsutredning (TN 2017- 1363) föreslås två
linjer att införas, Norra Ulvsunda–Hägersten och Norra Ulvsunda–Gamla Stan,
se figur 17. Förslagen inryms även i sjötrafikutredning del 1.

Figur 17 - Linje Norra Ulvsunda–Gamla Stan och Norra Ulvsunda-Hägersten

De båda linjerna beskrivs mer utförligt i beslutat ärende Strategisk
pendelbåtsutredning (TN 2017- 1363).
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5.3.1 Pendelbåtstonnage
Det finns behov av ställningstaganden kring pendelbåtstonnage, vilket utreds
vidare i Sjötrafikutredning del 2. I effektmålen pekas även på faktorer som är
viktiga att utreda vidare såsom miljö och energi, digitalisering och
automatisering och användbarhet för besättning och resenär. Givna
förutsättningar är vid var tid gällande budgetbegränsningar. Sidotillägg utifrån
förslag i Strategisk pendelbåtsutredning (TN 2017- 1363) kan vara intressant att
utreda vidare i Sjötrafikutredning del 2, då det kan medföra positiva effekter för
restider.
5.3.2

Ärende/Dok. id.

Ytterligare förslag på linjer inom pendelbåtstrafiken
Vid sidan av föreslagna linjer ovan redogörs nedan för ett antal stråk som kan
vara aktuella för ny sjötrafik, utöver de som anges under
utredningsalternativen. De beskrivs översiktligt nedan.
Sjötrafik Botkyrka – Huddinge – Ekerö
Kan vara ett stråk som är intressant för ny sjötrafik i ett långsiktigt perspektiv,
då det pågår omfattande planering av nya stadsbebyggelse i området, i sjönära
lägen.
Sjötrafik Täby
I beslutade försöksliner, TN 2019-0680, omnämns sjötrafik mot Täby, i form av
en förlängning av Linje 80. En sådan åtgärd kan vara intressant att fortsatt
utreda i samverkan med berörda kommuner.

5.3.3 Avfärdad pendelbåtstrafik inom utredningens tidsperspektiv
Under utredningen och samråden med kommuner och övriga intressenter har
ett par olika nya linjer och kopplingar för sjötrafiken lyfts och diskuterats.
Nedan följer de kopplingar och linjeförslag som valts att avfärdats.
Järfälla – Hässelby – Blackeberg – Nockeby – Bromma – Stockholm
De delar av Västerort som är möjliga att bedriva kollektivtrafik på vatten har
redan spårbunden kollektivtrafik. Restidsmässigt kan sjötrafik inte stå sig i
jämförelse med spårtrafiken vilket gör att syftet med en linje ut mot Nockeby
och vidare mot Hässelby och Järfälla faller. I jämförelse med spårtrafiken skulle
resan Hässelby – Slussen ta dubbelt så lång tid sjövägen.
Ulvsunda – Karlberg – Stadshagen – Karlbergssjön – Stockholm
central
Likt sträckan mot Västerort finns det redan existerande spårbunden trafik på
sträckan, dessutom finns det begränsningar i både bredd och vattendjup i
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Karlbergskanalen och Karlbergssjön som hindrar att bedriva sjöburen
kollektivtrafik med större fartyg. Dessutom ligger det småbåtshamnar i
Karlbergssjön som gör att det endast går att trafikera i låga hastigheter vilket
medför att restiden påverkas negativt.
Koppling mot - Hägersten – Mälarhöjden – Sätra – Vårberg
Likt kopplingen mot Hässelby går det på denna sträcka spårbunden trafik på
tunnelbanans röda linje vilket gör att inga restidsvinster kan uppnås med
sjötrafik. Dessutom ligger möjliga platser för vissa bryggor en bit ifrån
bebyggelsen vilket kan påverka eventuell trafiks attraktivitet eftersom
gångtiderna till bryggorna blir för långa.
Sandviken – Vattubrinken – Södertälje C
Områdena Sandviken och Vattubrinken strax norr om Södertälje har idag dåliga
kollektiva förbindelser och vägavsnitten ner till bebyggelsen håller låg standard
så att busstrafiken har svårt att ta sig fram. Sjötrafik från dessa områden ner
mot Södertälje skulle kunna ge positiva kollektiva resmöjligheter för de boende
här men linjen har avfärdats till stor del på att restiden är relativt lång med
sjötrafik samt på grund av för litet resandeunderlag.
Hammarby Sjöstad – Nybroplan
Kommersiell kollektivtrafik på vatten bedrivs idag året runt på denna sträcka.
Samtidigt kommer tunnelbanans nya blå linje koppla ihop Kungsträdgården –
Sofia – Hammarby sjöstad med nya stationer. Behov av ytterligare
kollektivtrafik på vatten på denna sträcka bedöms därmed inte finnas.
Koppling mot Danderyds sjukhus
Ingen restidsvinst med kollektivtrafik på vatten jämfört med befintlig
spårbunden trafik gör att denna koppling inte bedöms intressant att gå vidare
med.
5.4

Ärende/Dok. id.

Förslag till trafikupplägg för skärgårdstrafiken
Inriktningen för utveckling av skärgårdstrafiken föreslås vara att bibehålla delar
av dagens trafiksystem samtidigt som trafikupplägget möjliggör effektivisering.
Trafikupplägg i norra och södra skärgården följer i dagsläget bastrafikkonceptet,
detta bör bibehållas.
Ångfartygen Västan, Storskär och Norrskär föreslås fortsatt vara i trafik i
skärgården i enlighet med Waxholmsbolagets ägardirektiv, samt ha Stockholm
som utgångspunkt för sina resor.
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5.4.1 Trafikkoncept skärgård
I dagens trafiksystem finns en variation i turtäthet och avgångar mellan
veckodagar över året. Variationen mellan veckodagar är en behovsanpassning
för att hantera ökad efterfrågan av resor till skärgården under veckoslut vår och
höst. Linjernas längd och antal stopp varierar också över året, detsamma gäller
för start- och stoppunkt för vissa linjer. Denna behovsanpassning av trafiken
föreslås kvarstå med syfte att tillgängliggöra skärgården över veckoslut för
turister, besökare och fritidshusägare, samt löpande anpassa trafikens utbud
utifrån efterfrågan.
Som inriktning för utveckling av framtidens sjötrafik i skärgården föreslås att
behovs/säsongsanpassad sjötrafik bedrivs från Strömkajen mot framförallt
mellanskärgården, samt till viss mån norra- och södra skärgården, likt idag. En
fortsatt trafik från Strömkajen medför minskad risk för överbelastning av
busstrafiken och landinfrastrukturen och medför en likvärdig möjlighet för
besökande att ta del av skärgården. Detta innebär fortsatt positiva effekter för
en attraktiv region och levande skärgård. För norra och södra skärgården
föreslås dagens upplägg fortsatt gälla, med fokus på bastrafiken till och från
replipunkter. Exempelvis följer det huvudsakliga resandet till Sandhamn och
Utö idag de trafikala principerna enligt bastrafikkonceptet.
Under lågtrafiksäsong föreslås utökad busstrafik i kombination med färre
avgångar vad gäller långlinjer från Strömkajen. Här inställer sig en tydlig
växelverkan mellan båt och buss som varierar över året. Inrättad
pendelbåtstrafik i Saltsjön kan bidra till denna växelverkan.
För att hantera lågt resande under lågtrafiksäsong föreslås utökad anropsstyrd
trafik i skärgården utifrån de fastboendes villkor, detta bör även gynna de
deltidsboende som bebor skärgården över längre perioder av året. Graden av
anropsstyrd trafik kan justeras ner under högtrafik om annat trafikutbud istället
förstärks. Utefter samråd med skärgårdsintressenter har trafikförvaltningen
identifierat att fastboende generellt ställer sig positiva till en utveckling av
anropsstyrd trafik, förutsatt att systemet för bokning av trafik går att lösa på ett
smidigt sätt.
Förändringar av linjenätet behöver analyseras vidare i kommande skeden och
därefter löpande inom årliga trafikförändringar. Upplägg enligt ovan har en
påverkan på Sjötrafikutredning del 2.
Trafikala principer
Trafikförvaltningen föreslår att skärgårdstrafiken bör följa följande principer.
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Under högsäsong med stort resande föreslås:
o Snabbgående och stora fartyg kör från Strömkajen till resmål i
skärgården på linjer med få stopp vid strategiska bryggor.
o

Stora och långsamtgående fartyg (isbrytare med godsbärande förmåga)
kör från Strömkajen till resmål i skärgården på linjer med många stopp.

o

Mindre kapacitetsstarka fartyg trafikerar ögrupper på kortare linjer med
fokus på bastrafiken (kärnö-replipunkt).

En utveckling enligt ovan principer under högsäsong möjliggör för att
snabbgående fartyg används mer ändamålsenligt, isbrytarnas storlek gör nytta
även under isfri tid och mindre fartyg som kan utnyttjas mer effektivt genom att
göra fler omlopp på korta linjer. Trafiken renodlas genom att vissa turer med
större snabbgående fartyg angör färre bryggor och fokuseras till större
målpunkter. Detta kompletteras med långsamtgående fartyg vilka angör fler
bryggor, samt bastrafiken.
Under låg- och mellansäsong med mindre resande föreslås:
o Mindre kapacitetsstarka fartyg trafikerar ögrupper på kortare linjer med
fokus på bastrafiken (kärnö-replipunkt)
o

Generellt föreslås en ökad grad av anropsstyrd trafik, vilket bidrar till
ökad möjlighet för bättre matchning mellan resandebehov och
fartygsanvändning.

o

Skärgårdstrafiken från Strömkajen minimeras under lågsäsong, i likhet
med idag. Pendelbåtstrafik mot Vaxholm samt buss mot replipunkt
möter då upp resandebehov från regioncentrum.

o

De snabbgående stora fartygen används vid behov under lågsäsong.
Under mellansäsong erbjuder de en flexibilitet och möjlighet att utöka
trafiken på baslinjer vid behov.

o

Stora och långsamtgående fartyg (isbrytare med godsbärande förmåga)
används längre ut i skärgården på linjer med många stopp under isfria
förhållanden. Vid perioder av is används samma fartyg för att klara
uppdraget med bastrafik.

5.4.2 Fartygskoncept skärgård
Det finns behov av omfattande renovering av befintligt tonnage eller investering
i nytt tonnage. Hur tonnage ska ersättas utreds vidare i kommande skede i
Sjötrafikutredning del 2. I effektmålen pekas även på faktorer som är viktiga att
utreda vidare såsom miljö och energi, digitalisering och automatisering och
användbarhet för besättning och resenär. Givna förutsättningar är vid var tid
gällande budgetbegränsningar.
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Utöver ovan föreslagna trafikala principer behöver trafikförvaltningen förhålla
sig till Waxholms bolagets ägardirektiv samt trafikförsörjningsprogrammet vad
gäller tonnagets möjlighet att transportera gods och isbrytande förmåga.
Godsuppdraget kvarstår varför framtida flotta totalt sett behöver kunna hantera
definierat godsuppdrag. Flottan behöver även ha kapacitet att bryta is. Det
strategiskt isbrytande tonnaget behöver ha en viss storlek för att klara
uppgiften. Detta medför att beläggningsgraden sannolikt fortsatt kommer vara
låg på de isbrytande fartygen under vintersäsong. De stora isbrytande fartygen
fyller även en funktion under sommartid med hög kapacitet för stora
turistströmmar, en resenärskategori som inte är restidskänslig. Vid kommande
upphandling av nytt strategiskt tonnage är det rimligt att utreda möjligheten till
mindre isbrytare.
Sjötrafikutredning del 1 föreslår att flottan totalt sett ska klara samma uppgift i
framtiden som idag. För att understödja trafikkonceptet föreslås dock att
flottans sammansättning justeras i den mening att fler snabbgående fartyg med
mindre kapacitet anskaffas för att ersätta ett antal av de större snabbgående
fartygen. En flotta med fler mindre fartyg erbjuder en ökad flexibilitet i
systemet över året. Det möjliggör för tätare trafik från regioncentra under
sommarmånaderna. Under övriga säsonger kan fartygen bidra till utveckling av
bastrafiken där efterfrågan och resandeunderlag finns.
Frågor kopplat till tonnage kommer utredas vidare i kommande
Sjötrafikutredning del 2, nedan presenteras initiala principer för fartyg vilka
kommer vara vägledande för Sjötrafikutredning del 2.
Principer för fartyg i skärgården
Trafikförvaltningen föreslår därför att utveckling av fartygsflottan bör ske
utefter följande principer:
o

Godsuppdraget kvarstår

o

Isbrytande förmåga för delar av flottan ska kvarstå

o

Minska antalet kapacitetsstarka (fler än 300 passagerare) snabbgående
fartyg

o

Öka antalet mindre kapacitetsstarka (150-200 passagerare) snabbgående
fartyg
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5.4.3 Behov av utveckling av skärgårdens landinfrastruktur
Det finns ett antal systemfaktorer som är i behov av översyn och utveckling, där
Trafikförvaltningen själva har liten rådighet. Detta rör landinfrastrukturen,
utveckling av replipunkter och vägstandard.
Trafikförvaltningen har genom arbetet med Sjötrafikutredning del 1 samt i
samverkan genom replipunktslyftet identifierat brister vid replipunkter och
väginfrastruktur. Behov av utveckling av replipunkter och övriga bytespunkter
finns i hela systemet och är ett arbete som bör fortlöpa oavsett trafikupplägg.
Trafikförvaltningen har ingen ensam rådighet i dessa frågor varför det finns
behov av fortsatt samarbete med berörda aktörer.
Det finns även generella behov av att utveckla infrastrukturen som understödjer
sjötrafiken i form av nattkajer, serviceplatser, vinterkaj, bunkring och
avlämning av avfall med mera.
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6 Effektbedömning
Detta kapitel redogör för hur väl föreslaget trafikupplägg bedöms uppfylla de
projektspecifika effektmålen. Vidare redogörs övergripande för vilka effekter
trafikupplägget bedöms ha på miljö, social hållbarhet och samhällsekonomi.
6.1 Uppfyllelse av effektmål
Trafikupplägget har bedömts mot ett nuläge för att undersöka hur
trafikupplägget bidrar till uppfyllnad av effektmålen. Bedömningarna har
samma avgränsning som Sjötrafikutredning del 1, vilket medför att det enbart är
effekter av själva trafikupplägget som bedöms. Effekter som följer av eventuellt
nytt tonnage utreds och bedöms i kommande skede i Sjötrafikutredning del 2.
Bedömning av hur väl trafikupplägget bidrar till uppfyllelse av effektmålen görs
i en femgradig skala från positivt till negativt bidrag, se figur 18. Generellt följer
bedömningsmetodiken att då alternativet medför positivt bidrag inom fler
aspekter resulterar det i ”mer positivt bidrag”, om alternativet medför positivt
bidrag ur vissa hänseenden men oförändrat bidrag ur andra hänseenden blir
resultatet ”positivt bidrag”. Motiv till respektive bedömning finns att läsa i
tabell 25.
Mer positivt
bidrag

Positivt
bidrag

Inget bidrag

Negativt
bidrag

Mer negativt
bidrag

Figur 18 – Bedömningsskala för effektmål

Tabell 25 redovisar hur väl trafikupplägget bidrar till respektive effektmål enligt
skalan i figur 18. Samlad bedömning sker i kapitel 7.
Nr

Effektmål

Bedömning

Motivering
Utökad pendelbåtstrafik bedöms bidra positivt
till kollektivtrafikens marknadsandel.

1

Sjötrafiken ska bidra
till att
kollektivtrafikens
marknadsandel ökar

2

Andel nöjda resenärer i
sjötrafiken ska
Inget bidrag
bibehållas

Positivt bidrag

Inom skärgårdstrafiken möjliggörs för ett mer
flexibelt trafiksystem i förhållande till
resandeströmmar och resenärskategorier,
vilket har potential att bidra positivt till ökade
marknadsandelar.
Kundnöjdheten inom sjötrafiken är idag hög
och ligger på en jämn nivå över året på 96% till
97 %.
Alternativet innebär en utökning av
pendelbåtstrafiken samt att befintliga
reserelationer i skärgården upprätthålls, vilket
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bedöms medföra förutsättningar att bibehålla
dagens nivå av kundnöjdhet.

3

Andel trygga resenärer
i sjötrafiken och vid
bytespunkter ska
bibehållas/ökas

4

Öka tillgänglighet för
alla resenärer på linjer
och bytespunkter
kopplat till sjötrafik.

Alternativet medför fortsatt hög trygghet på
fartyg. Alternativet medför behov av nya
Positivt bidrag bytespunkter i skärgården samt för
pendelbåtlinjer. De förutsätts utformas för att
nå krav vad gäller trygghet.

Ej bedömd

Fysisk tillgänglighet inom sjötrafiken handlar
främst om att fartyg och bytespunkter ska vara
tillgänglighetsanpassade i enlighet med krav
vad gäller tillgänglighet. Detta hanteras vidare i
Sjötrafikutredning del 2.
Beläggningsgraden i pendelbåtstrafiken
bedöms kvarstå likt nuläge.

5

Sjötrafikens
beläggningsgrad ska
öka

6

En pålitlig och robust
sjötrafik, med fokus på
bastrafiken, året om

7

Behovsanpassad trafik
för besöksnäring

8

Sjötrafiken ska bidra
till att öka andel
länsinvånare som är
nöjda med
kollektivtrafiken

Alternativet medför fler fartyg med mindre
Positivt bidrag kapacitet och en mer behovsanpassad
trafikplanering och en ökad grad av
anropsstyrdtrafik under lågsäsong. Detta
bedöms öka fartygens beläggningsgrad året
runt.
Genom fler fartyg med mindre kapacitet och en
mer behovsanpassad trafikplanering samt en
ökad grad av anropsstyrdtrafik möjliggörs för
Positivt bidrag
utveckling av bastrafiken året om. Alternativet
bedöms således ha positivt bidrag för en robust
bastrafik.
Tillkommande pendelbåtstrafik mot Vaxholm
och Värmdö bedöms bidra med positiva
effekter för besöksnäring.
Positivt bidrag Alternativet ser att trafik och fartyg fortsatt
klarar res-toppar från centrala Stockholm till
skärgården under högsäsong, vilket fortsatt
bedöms ge stora reseströmmar och positiva
effekter för besöksnäringen i skärgården
Fler pendelbåtlinjer ökar resmöjligheter med
kollektivtrafik på vatten vilket bedöms medföra
positiva effekter på länsinvånarnas nöjdhet.
Länsinvånarnas upplevelse av
skärgårdstrafiken bedöms bibehållas i likhet
Positivt bidrag med ett nuläge, då ett inarbetat och välkänt
koncept med möjlighet till resor från
Strömkajen fortsatt råder.
Sammantaget bedöms utökad pendelbåtstrafik
och bibehållen nivå av trafik i skärgården bidra
till små positiva effekter.
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9

Goda bytesmöjligheter
mellan
kollektivtrafikslagen
Ej bedömt
för effektiv restid och
öka tydligheten för hela
resan.

10

Sjötrafiken ska (där det
är lämpligt) bidra till
att avlasta och förbättra Positivt bidrag
framkomlighet på
vägnätet

Alternativet verkar mot måluppfyllnad genom
införande av sjötrafik i Mälaren och Saltsjön.
Införandet sker i stråk/områden där
vägtrafiken är hårt belastad.

11

Det kulturhistoriska
tonnaget (Storskär,
Norrskär och Västan)
ska förvaltas väl.

Det kulturhistoriska tonnaget ska, oförändrat
mot dagsläget, fortsatt nyttjas inom ordinarie
trafik.

12

Effektmålet är viktigt för kommande arbete
med bytespunkter och hanteras vidare i
parallella processer.

Inget bidrag

Ökad resurseffektivitet
för investering och drift Positivt bidrag
i sjötrafiken

Bedömningen bygger enbart på trafikupplägg i
skärgårdstrafiken. Effekter av tillkommande
pendelbåtstrafik har ej bedömts med anledning
av att den skulle behöva jämföras mot andra
trafiklösningar, vilket inte har rymts inom
ramen för sjötrafikutredning del 1.
Trafikalternativet medför möjlighet till ökad
resurseffektivitet genom ökad grad av
anropsstyrd trafik och mer
samverkan/växelverkan mellan trafikslag inom
kollektivtrafiksystemet.

13

Säker miljö för
resenärerna

Ej bedömt

Frågan om säker miljö för resenärerna kommer
att hanteras inom kommande
sjötrafikutredning del 2, i samband med
utredning gällande inriktning för tonnage.

14

Andel förnybar energi
inom sjötrafiken ska
öka.

Ej bedömt

Sjötrafiken följer redan plan för fossilfri drift. I
Sjötrafikutredning del 2 beslutas om inriktning
för val av drivmedel.

15

Sjötrafiken ska
energieffektiviseras

Med fler mindre kapacitetsstarka fartyg i
flottan i skärgårdstrafiken och en uppskattad
Positivt bidrag
högre beläggningsgrad medför att varje resa
blir mer resurs-/energieffektiv per resenär.

16

Sjötrafikens utsläpp av
Negativt
partiklar och
bidrag
kväveoxider ska minska

Denna initiala bedömning grundar sig på att en
ökning av trafik alltid kommer generera mer
utsläpp. Tillkommande pendelbåtstrafik
bedöms totalt sett medföra att utsläpp av
partiklar och kväveoxider ökar.
Den negativa effekten kan begränsas genom
modernt tonnage, frågan är därför viktig att
hantera vidare i sjötrafikutredning del 2, i
samband med utredning av tonnage.
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17

18

Trafikförvaltningen ska
ha rådighet över
strategiskt viktiga
Ej bedömt
funktioner och
tillgångar.

20

21

22

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Sjötrafiken ska minska
yttre negativ
miljöpåverkan i form
av vågor, svall och
stranderosion.

19

Ärende/Dok. id.

Ej bedömt

Utredning och beslut gällande tonnage sker
inom ramen för kommande sjötrafikutredning
del 2.

Utredning och beslut gällande strategiska
tillgångar är ett kommande arbete, som sker i
sjötrafikutredning del 2.
Tidigare anskaffning av fartyg har inte
genomförts i ett samlat förfarande och inte
Upphandling av fartyg
utifrån funktion och standardisering.
ska vara
Ej bedömt
Utredning och beslut gällande tonnage sker
funktionsinriktad
inom ramen för kommande sjötrafikutredning
del 2.
Sjötrafiken ska inom
Genom att beakta socialt ansvarstagande vid
ramen för sin rådighet
planering, investering och förvaltning av
bidra till att uppfylla
sjötrafiken bidrar alternativet till ett mer
sitt sociala
hållbart samhälle. I detta skede planeras för en
ansvarstagande inom
Positivt bidrag sjötrafik som tillgodoser länets invånare med
kollektivtrafiksystemet,
ökad regional tillgänglighet genom en robust
vilket bidrar till ett mer
grundtrafik och utökad pendelbåtstrafik, vilket
socialt hållbart
bedöms bidra till ökade möjligheter för en mer
samhälle.
livskraftig skärgård.
Pendelbåtstrafiken ska
utvecklas efter tydligt
resandebehov, kortare
Alternativet utvecklar pendelbåtstrafiken med
restider och genom att Mer positivt
nya linjer där resandebehov identifierats samt
bidra till att
bidrag
där restider kortas. Nya linjer bedöms bidra till
avlastningseffekter för
ett mer attraktivt kollektivtrafiksystem
övriga
kollektivtrafikslag
Godstransporter ska
kunna genomföras
inom ramen för
sjötrafiken.
Transporterna ska
genomföras genom
godsbärande
passagerarfartyg och
Alternativet medför att skärgårdsflottan
genom rena godsfärjor. Inget bidrag
fortsatt kommer klara godsuppdraget.

Tabell 25 – Effektmålsuppfyllnad och motiv till bedömningar

Effektmålsbedömningen redovisar att trafikupplägget medför övervägande
positivt bidrag till uppfyllnad av de projektspecifika effektmålen. Negativt
bidrag i förhållande till nuläget följer avseende miljö och ett förväntat ökat
utsläpp av partiklar och kväveoxider i paritet med en förväntad ökad trafik.
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6.2 Samhällsekonomiska effekter
De samhällsekonomiska effekterna speglar effekter vad gäller miljö och sociala
konsekvenser. Om fler använder kollektivtrafiken, och om den används mer
effektivt, uppstår både en lägre klimatpåverkan per resenär och en överflyttning
till mer hållbara sätt att resa. En utökad och mer attraktiv kollektivtrafik
möjliggör för fler att tillgodose sig olika marknader, vilket ger positiva effekter
på samhällsekonomin.
Ett flertal målkonflikter har identifierats inom sjötrafikutredning del 1. De har
samtliga bäring på det breda ägardirektiv som styr Waxholmsbolagets
verksamhet. Sjötrafiken ska tillfredsställa flera resenärskategorier vars behov
och efterfrågan av resor är olika och uppstår vid olika tillfällen över årets
månader och över veckodagar. Endast en minoritet av resorna sker med den
regelbundenhet över året som karaktäriserar majoriteten av kollektivtrafikresor
på land.
De fartyg som ägs av Waxholmsbolaget ska lösa flera uppgifter och verka inom
de förutsättningar med kraftiga variationer i resande som föreligger. Det finns
även flertalet fysiska och nautiska förutsättningar som lett till det tonnage som
idag finns tillgängligt. Utifrån detta har fartygen både för och nackdelar. De
snabbgående fartygen kan under isfria perioder bidra med hög kapacitet och
attraktiva restider. Den fulla potentialen inställer sig dock först om
medelhastigheten är hög vilket i ett dagsläge motverkas av ett stort antal stopp
på långa linjesträckningar.
De nya pendelbåtlinjerna medför ökade resmöjligheter, samt i vissa
reserelationer förkortade restider. På en regional samhällsnivå medför det
positiva konsekvenser i form av ökad tillgänglighet inom Stockholms län.
Sett till skärgårdstrafiken är de fastboende i skärgården utspridda över ett stort
geografiskt område och på ett stort antal öar. Merparten av öarna bebos av ett
litet antal personer. Detta försvårar en effektiv kollektivtrafik utifrån hur sådan
normalt bedrivs. Det är viktigt att beakta att det just handlar om kollektivtrafik i
en vidsträckt glesbygd varför en samhällsekonomisk lönsam trafik, enligt gängse
modeller, är svår att uppnå.
Trafikupplägget medför som i dagsläget likvärdiga positiva effekter för
sällanresenärer och besökare till skärgården, då dagens direktresor från
Stockholm C/Strömkajen ut till skärgården fortsatt finns tillhanda. Detta
trafikupplägg bedöms fortsatt bidra positivt till besöksnäringen i Stockholm.
Trafikupplägget medför även en sjötrafik som bedrivs under något mer effektiva
förhållanden genom ökad grad av anropsstyrdtrafik och ett möjligt mer
behovsanpassat nyttjande av fartygen. Kostnader och negativa miljöeffekter
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bedöms således bli något lägre per resenär sett över året i jämförelse med ett
nuläge.
Ökad regional tillgänglighet medför även positiva effekter för ökad tillgänglighet
inom Stockholms arbetsmarknadsregion samt ökade chanser till en mer
livskraftig skärgård. Då förlängt trafikdygn och ökad turtäthet förenklar för
arbetspendling både till och från skärgården.
6.3 Miljömässiga effekter
Då sjötrafikutredning del 1 är avgränsat till att hantera trafikupplägg är det
enbart miljömässiga effekter av trafikuppläggen som diskuteras här. En stor del
av sjötrafikens påverkan på miljö sker genom fartygen. Tonnagets effekter på
miljön har ej rymts inom Sjötrafikutredning del 1. Utredning och beslut
gällande tonnage sker inom ramen för kommande sjötrafikutredning del 2.
Val av drivmedel och att öka andelen förnybar energi är exempelvis en fråga
som hanteras i vidare arbete med Sjötrafikutredning del 2. Med det sagt, följer
sjötrafiken beslutad plan för fossilfri drift av kollektivtrafik.
Utveckling av pendelbåtstrafik i Mälaren och Saltsjön sker i områden där
vägtrafiken är hårt belastad. Här kommer pendelbåtstrafiken bidra till att
avlasta och förbättra framkomlighet på vägnätet, vilket i sin tur medför positiva
lokala miljöeffekter för människors hälsa avseende luftkvalitet och buller i
anslutning till de vägar som avlastas.
Trafikupplägget medför att pendelbåtstrafiken utvecklas med nya linjer och mer
trafik. Att tillföra mer trafik har alltid negativa effekter på miljön i form av att
sjötrafikens totala utsläpp av partiklar och kväveoxider ökar. Här är det viktigt
att säkerställa att pendelbåtstrafiken utvecklas efter tydligt resandebehov med
en hög beläggningsgrad så den negativa effekten per resenär blir så låg som
möjligt.
Mönstret att cyklister kombinationsreser med pendelbåtstrafiken, där 2-5 % av
resenärerna har cyklar med sig19, pekar på en ytterligare potential för sådan
resor vid ökad pendelbåtstrafik. Detta för i sin tur med sig positiva miljöeffekter
när det hållbara resandet ökar. Vidare har det visat sig att pendelbåtstrafiken
har potential att värva bilister. Detta torde särskilt gälla för nya
pendelbåtlinjerna mot Vaxholm och Värmdö, här finns potential för
överströmning från bil till sjötrafiken.

19

Ärende/Dok. id.

Statistik från linje 80 och 89
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Gällande Skärgårdstrafiken medför trafikupplägget ett behov av fler mindre
kapacitetsstarka fartyg och färre stora kapacitetsstarka fartyg. Fortsatt finns
behov av stora kapacitetsstarka och isgående/godsbärande fartyg.
Trafikalternativet medför möjlighet till ökad resurseffektivitet genom ökad grad
av anropsstyrd trafik och mer samverkan/växelverkan mellan trafikslag inom
kollektivtrafiksystemet. Alternativet medför fler fartyg med mindre kapacitet
och en mer behovsanpassad trafikplanering samt en ökad grad av
anropsstyrdtrafik under lågsäsong. Detta bedöms öka fartygens
beläggningsgrad året runt.
Med fler mindre kapacitetsstarka fartyg i flottan i skärgårdstrafiken och en
uppskattad högre beläggningsgrad medför att varje resa blir mer resurs/energieffektiv per resenär. Behovet av is- och godsbärande fartyg medför dock
att resurseffektiviteten ur en miljösynpunkt kommer vara lik dagens under
vintertid med isförhållanden. Detta då perioden av perioden av lågt resande
sammanfaller med vintersäsong där det behöver finnas en kapacitet för
isbrytning, vilket i sig medför ett behov av större och tyngre fartyg.
De isbrytande fartygen är således en förutsättning för att klara bastrafiken
under perioder av is i skärgården. Fartygen är långsamma och därigenom
mindre attraktiva vad gäller restider. De har även en resenärskapacitet som
överstiger behovet under lågtrafikperioder. För att väga upp detta används de
för godstransporter samt som kapacitetstillskott under högtrafiken när
resenärstrycket är mycket högt. Det finns alltså inneboende konflikter mellan
resande och yttreförutsättningar som har påverkan på flottans sammansättning
och miljöeffekter.
6.4 Sociala effekter
Det föreslagna trafikupplägget medför sociala effekter på flera nivåer i samhället
och de sociala effekterna påverkar individer och resenärsgrupper olika.
Det föreslagna trafikupplägget med en utökning av pendelbåtstrafiken medför
positiva effekter för boende och arbetande i anslutning till de nya
pendelbåtskopplingarna. De nya pendelbåtlinjerna medför ökade
resmöjligheter, samt i vissa reserelationer förkortade restider. På en individnivå
innebär detta positiva konsekvenser för människors vardagsliv. På en mer
regional samhällsnivå medför det positiva konsekvenser i form av ökad
tillgänglighet inom Stockholms län.
Trafikupplägget innebär en bibehållen positiv effekt för sällanresenärer och
besökare till skärgården. Direktresorna från Strömkajen ut till skärgården är
lätta att hitta och förstå som sällanresenär. Utifrån resvaneundersökningar är
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det fastslaget att dessa resor är uppskattade utifrån bland annat komfort och
möjlighet att medföra bagage. På en övergripande nivå bedöms att ett större
antal resenärer kommer vara nöjda med att ha fortsatta direktresor ut i
skärgården under hög/sommarsäsongen.
Fastboende i skärgården, i behov av vardagliga kollektivtrafikresor mellan
skärgård och fastland, får en liten positiv påverkan på sina resmöjligheter.
Genom en ökad grad av anropsstyrd trafik under låg- och mellansäsong finns
potential till ökad turtäthet och snabbare restid. Föreslaget trafikupplägg
föreslår även en renodling av linjer i bastrafiken kontra transfertrafiken, detta
kan medföra en ökad tydlighet i trafiken och i tidtabeller. Alternativet medför
möjlighet till ett jämnare trafikutbud över året genom fler fartyg. På en
individnivå underlättar alternativet för arbetspendling samt möjlighet att ta del
av fastlandets utbud av nöje och service. Detta medför små positiva
konsekvenser för människors vardagsliv.
Trafikupplägget medför inga större förändringar som påverkar tillgängligheten
för barn, äldre eller personer med funktionsvariation sett över helåret.
Förslaget innebär dock att det kan bli aktuellt med byte mellan trafikslag
framförallt under låg- och mellansäsong. Hela resan kommer fortsatt att vara
tillgänglig att resa med för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning,
oavsett om hela resan sker med båt eller om resan delvis även behöver ske med
bussar. Det är snarare att bytet i sig kan upplevas mer omständlig, vilket i högre
utsträckning kan påverka dessa grupper negativt.
6.5 Riskanalys
I detta skede kan övergripande riskanalyser genomföras. Risker består
framförallt i att utökningar av trafik inte motsvaras av motsvarande ökningar av
investeringar i nytt tonnage som är beskaffat för uppgiften och som medför en
effektiv drift samt bättre miljöprestanda.
Risker kan också bestå i att bytespunkter inte utvecklas i en takt som motsvarar
de behov som sjötrafiken och anslutande landtrafik har.
I syfte att bedöma riskerna för fortsatt hantering nyttjas en riskmatris där
sannolikheten och konsekvensen bedöms och tillsammans ger ett riskvärde
(RV) mellan 1-25. Risker som hamnar på värde i rött kan inte accepteras och
måste åtgärdas, medan risker som hamnar i gult bör åtgärdas och fortsatt
övervakas. Grönt lämnas utan åtgärd.
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Sannolikhet (S)

Konsekvens (K)
Bedömning av risker
Risk
Inget nytt tonnage
Nya bryggor och befintliga bytespunkter
utvecklas inte för mer kollektivtrafik

S
2
3

K
5
4

RV
10
12

Båda riskerna hamnar i rött fält vilket innebär att åtgärder måste vidtas mot
riskerna.
Inget nytt tonnage bedöms få högsta värdet i konsekvens av anledningen att
driftkostnaderna för dagens tonnage är relativt högt i jämförelse med nytt
tonnage som är beskaffat för uppgiften och som medför en effektiv drift samt
bättre miljöprestanda. Investeringar av tonnage har tidigare skjutits i tid vilket
påverkat driftkostnader negativt. Nästa fas - Sjötrafikutredning del 2, är en
investeringsutredning av tonnage och den behöver samplaneras med
kommande utredning och planering för nya trafikaffärer. Se även kap 7.3 förslag
till fortsatt arbete.
I det fall nya bryggor och befintliga bytespunkter inte utvecklas för mer trafik
begränsar det möjligheten att öka nyttjandet av landkollektivtrafiken som en del
av resan och behov av längre sjötrafikresor kvarstår vilket föranleder negativa
konsekvenser för ekonomi och miljö alternativt lägre turutbud och kortare
trafikdygn. Likaså riskeras utvecklingen av med nya pendelbåtlinjer att inte bli
av. Se även kap 7.3 förslag till fortsatt arbete.
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7 Samlad bedömning och rekommendation
Detta kapitel presenterar utredningens samlade bedömning och
rekommendationer för inriktning och fortsatt arbete.
7.1 Sammanvägd bedömning av effekter för pendelbåtstrafiken
En utökad pendelbåttrafik medför positiva restidseffekter samt avlastar gatuoch vägnätet. Därutöver uppstår nya reserelationer och möjligheten till
kombinationsresor med cykel, vilket har positiva effekter för miljön. Tidigare
enkätundersökning har visat att pendelbåtstrafik vinner marknadsandelar från
bilism. Sammantaget bedöms den utökade pendelbåtstrafiken bidra till bättre
framkomlighet på land och ett mer hållbart resande inom länet. Genom att
pendelbåtstrafiken utökas till Vaxholm och Värmdö kan nya strukturerande
linjer åstadkommas som, genom byten, sammankopplar skärgården med
kommuncentra och centrala Stockholm.
Det finns risk av ökad parallelltrafik då nya pendelbåtlinjer i Saltsjön kommer
gå parallellt med skärgårdstrafiken, vilket inte är kostnadseffektivt. Denna risk
behöver hanteras, särskilt under perioder av mer intensiv skärgårdstrafik från
Strömkajen mot Vaxholm och skärgården. Förslagsvis genom att integrera
tidtabellerna för pendelbåtstrafik och skärgårdstrafik under sommarhalvåret.
Vad gäller pendelbåttrafiken finns även en vilja hos planerande aktörer och
allmänhet att utöka trafiken med fler linjer och förstärkt utbud. Det är av stor
vikt att trafikförvaltningen utvecklar pendelbåtstrafiken på ett rimligt sätt för att
inte driva på kostnader och konkurrens mellan de egna trafikslagen.
7.2 Sammanvägd bedömning av effekter för skärgårdstrafiken
Genom att föreslå en behovs/säsongsanpassad sjötrafik från strömkajen mot
framförallt mellanskärgård, samt till viss mån norra- och södra skärgården,
möjliggörs ett fortsatt bidrag till besöksnäringen och en levande skärgård vilket
är en övergripande regional målsättning.
Övriga delar av året fokuseras trafiken på bastrafiken som behovsanpassas
utifrån fastboende och deltidsboende skärgårdsbor, bland annat med
implementering av anropsstyrdtrafik. Att långsiktigt utveckla skärgårdstrafiken
i riktning mot utredningsalternativ 2 under höst, vinter och vår ger positiva
effekter för fastboende och deltidsboende skärgårdsbor. Genom att ha fler
mindre fartyg skapas en möjlighet till förlängning av trafikdygn, något högre
turtäthet, samt potential till bättre restider, vilket i sin tur medför att boende i
skärgården i större utsträckning kan tillgodogöra sig arbete, studier och utbud
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av offentlig och privat service. Eftersom de möjligheterna delvis är begränsade
idag, ger även mindre tillskott av trafik i likhet med utredningsalternativ 2 stora
effekter. Likaså bedöms dessa åtgärder stärka den regionala tillgängligheten till
Stockholms skärgård sett till hela året för samtliga resenärskategorier.
Sammantaget medför trafikalternativet en möjlighet att uppfylla
Waxholmsbolagets breda uppdrag enligt ägardirektivet, de fastboende i
skärgården möjliggörs en mer anpassad trafik, samtidigt som trafikalternativets
principer erbjuder resurseffektivisering.
7.3 Rekommendation och förslag till fortsatt arbete
Utifrån upprättad sjötrafikutredning lämnas här nedan ett antal
rekommendationer. Huvudinriktning för trafikförvaltningens och regionens
arbete med sjötrafik föreslås vara att stärka trafiken som betjänar
fastboendeöbor genom att ett för uppgiften mer ändamålsenligt tonnage
kompletterar dagens flotta samt genom mindre justeringar i hur utbudet
fördelas i mellanskärgården. För att verka i den riktningen behöver ett antal
fortsatta steg tas. De beskrivs nedan.
• Påbörja Sjötrafikutredning del 2 som ska utreda inriktningar av ett
ändamålsenligt tonnage för sjötrafiken som kan utföra de trafikuppgifter
som framtiden kräver. Fortsatt utredning behöver beakta de resultat som
utredning om ägandeformer kommer fram till. I det arbetet behöver
tidigare tonnageutredningar aktualiseras och nya dialoger med
marknadsaktörer genomföras. Kopplats till båda identifierade riskerna i
kap. 6.5
o Planera för nytt snabbgåendetonnage som har mindre
resenärskapacitet än de som ersätts, till största del, fartygsantalet
ökas för att bibehålla total kapacitet i flottan och utöka flexibiliteten.
o Mer tydligt använda buss och båt i ett system, där buss stöttar upp
under sjötrafikens lågtrafik då sjötrafiken reduceras från
Strömkajen. Sjötrafiken stegras istället på sommaren för att möta
efterfrågan från turister och besökare. Övergångsperioder blir
viktiga att hantera. Tidspassning mellan sjö- och busstrafik är viktig
att se över.
o Beakta utveckling av anropsstyrd sjötrafik i kommande
upphandlingar.
• Påbörja arbetet med behov och inriktning för nya trafikaffärer för
sjötrafiken, inklusive arbete med allmän trafikplikt.
• Ta fram en depåplan för sjötrafiken.
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• Inleda dialog med Norrtälje och Österåker om behov av nya bytespunkter i
de kommunerna.
• Påbörja dialog med berörda väg- och brygghållare samt kommuner i syfte
att utveckla replipunkterna för att kunna hantera en trafikutökning.
Kopplat till risk i kap. 6.5
• Gå in i avtal med kommuner som berörs av nya sjötrafiklinjer vad gäller
infrastrukturfrågor. Kopplat till risk kap. 6.5
• Inleda dialog med berörda intressenter i syfte att utreda var och hur nytt
tonnage kan få dispens från fartbegränsningar.
• Trafikförvaltningen bör tillsätta ett arbete för att säkra hela resan där
följande delar ingår:
o Anpassning av tidtabeller mellan trafikslagen
o Tilldela sjötrafiken linjenummer i SL:s linjenät
o Minska restiden genom åtgärder i landtrafiken
o God information om resor i flera medier/format
o Anpassning av övriga bytespunkter mellan land- och sjötrafik
• Fortsatt utreda biljettsortiment, taxor samt försäljningskanaler och
gränssnitt mot resenärer.
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Remiss för Sjötrafikutredning del 1
Region Stockholm är genom Trafiknämnden regionens kollektivtrafikmyndighet
med ansvar för den allmänna kollektivtrafiken. Sjötrafiken är en del i
kollektivtrafiksystemet och trafikförvaltningen har på uppdrag av
Regionfullmäktige i Stockholm genomfört en utredning på hur
Stockholmsregionens sjötrafik kan utformas framöver.
Utredningen startade 2019. Den omfattar sjötrafikens upplägg och hur
sjötrafiken ska formas i syfte att gå mot kollektivtrafikens övergripande mål.
Utredningsarbetet har skett i nära dialog med intressenter. Samrådsmöten har
genomförts 2019-2021 och en första remiss av sjötrafikutredningen
genomfördes sommar-höst 2020. Yttrandena från denna remiss har
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Efter remissen har
sjötrafikutredningen genomgått revideringar utifrån inkomna synpunkter och
fortsatta analyser.
Trafikförvaltningen föreslår efter remiss och samråd, samt överväganden i
relation till övergripande mål för skärgårdstrafiken, ett sammanvägt alternativ
för skärgårdstrafikens framtida uppbyggnad och fartygsflottans formering
Ni har identifierats som en intressent för den kollektiva sjötrafiken och har
därför adresserats denna remiss. Trafikförvaltningen ser fram emot ert svar på
remissen senast 2021-09-30.
Svar på remiss skickas till: registrator.tf@sll.se
Märk svaret med: TN 2019-0440 svar på remiss, samt er organisations namn.
Frågor under remisstiden adresseras till jan.eklund@sll.se

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan
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Sammanfattning
De två alternativen – som idag eller större fokus på bastrafiken
Flertalet fartyg som trafikerar skärgården idag kommer inom tio år att behöva ersättas av nya fartyg. Val av
fartyg påverkar trafikupplägget, den kollektivtrafik på vatten som trafikförvaltningen beställer genom
regionens dotterbolag Waxholmsbolaget.
Därför är det viktigt för trafikförvaltningen att först utreda trafikupplägg för att utifrån det besluta om vilken
typ av fartyg som ska användas. Trafikförvaltningen utreder två alternativa upplägg.
Skillnaden mellan alternativen består i vilket resebehov som ska styra framtida upplägg.
Frågan är om det är direkttrafiken till Stockholm (alternativ 1) eller bastrafiken mellan kärnöar och
kollektivtrafik-knutpunkter på fastlandet (alternativ 2) som ska dimensionera behovet av fartyg.
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Sammanfattning
Alternativ två föredras framför alternativ ett
Resultaten visar att det är alternativ två – större fokus på bastrafiken - som föredras av störst andel
respondenter. Tre fjärdedelar (76 procent) ställer sig positiva till alternativ två medan knappt hälften (45%) är
positiva till alternativ ett. En fjärdedel (25%) är negativt inställda till alternativ 1 jämfört med 12% för
alternativ två.
Attityderna skiljer sig något mellan de tre geografiska områdena (norra, mellersta och södra skärgården).
Boende i mellersta skärgården är i lite större utsträckning positiva till alternativ två. Boende i norra
skärgården är i större utsträckning positiva till alternativ 1 och i något mindre utsträckning positiva till
alternativ 2 än övriga. Gemensamt för alla tre geografiska områden är dock att alternativ två föredras framför
alternativ 1.
Ser vi till de två urvalsgrupperna som baseras på karturval respektive postnummer är det respondenter i
utskick 1 (karturval) som i större utsträckning är positiva till alternativ två men även här gäller att båda
urvalsgrupperna föredrar alternativ två framför alternativ ett.
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Sammanfattning
Prioriteringar vid en eventuell omläggning
Det som uppfattas som mest viktigt att prioritera vid en trafikomläggning är att samordningen är bra mellan landoch sjötrafiken (91%). Runt sju av tio anser att det är viktigt att prioritera ökad längd på trafikdygnet, hög turtäthet
och att det är så få byten som möjligt. Det minst viktiga prioriteringsområdet är att det finns många hållplatser längs
med linjen som uppfattas vara viktigt av endast en fjärdedel totalt sett även om boende i norra skärgården uppfattar
det som viktigare än övriga. Boende i norra skärgården anser också att det är viktigare med fortsatta direktresor till
Stockholm C. I övrigt skiljer sig svaren inte särskilt mycket mellan de olika redovisningsgrupperna.
Resvanor

Drygt hälften (54%) reser dagligen eller några gånger i veckan. Boende i mellersta och södra skärgården reser
betydligt mer frekvent än boende i norra skärgården som i större utsträckning än andra reser med egna fordon.
Vanligast är att resa med sjötrafiken i kombination med eget fordon (37%). Detta är särskilt vanligt bland boende i
södra skärgården (57%). Näst vanligast är sjötrafik i kombination med buss och spårtrafik (33%). Boende i mellersta
skärgården reser oftare än övriga på detta vis (46%).
Den vanligaste anledningen till att resa med kollektivtrafiken idag är att uträtta ärenden (59%) medan en fjärdedel
(23%) svarar pendling. Svaren skiljer sig inte mycket åt mellan de tre geografiska områdena.
Den vanligaste resan med kollektivtrafiken går till kommuncentrum (49%) och därefter till central Stockholm (35%).
Boende i södra skärgården reser i större utsträckning än övriga till kommuncentrum (63%).
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Sammanfattning
Vad försvårar eller förhindrar dig att resa idag
Det som i första hand försvårar eller hindrar från att resa med sjötrafiken i dag är att det är för få avgångar
enligt nästan hälften (47%). Andra skäl är att avgångarna inte passar resandet (38%) och brister i
samordningen mellan sjö- och landtrafiken (21%). Boende i norra skärgården sticker ut något med en något
större andel fritextsvar (29%, totalt 52 respondenter). Det finns dock ingen tydlig linje bland svaren som till
exempel handlar om att en brygga är stängd eller att det saknas direktbåt till Norrtälje.

Respondentprofil
Undersökningen har besvarats av totalt 964 personer. Det är en jämn fördelning mellan könen (51% män och
49% kvinnor). Könsfördelningen är också jämn i de tre geografiska områdena (norra, mellersta och södra
skärgården).
Medelåldern uppgår till 63 år och drygt hälften av respondenterna (56%) är 65 år eller äldre. Hälften av
respondenterna (50%) är pensionärer (störst andel pensionärer finns i norra skärgården). En fjärdedel (24%)
är förvärvsarbetande och en femtedel (20%) är egenföretagare. Endast två procent är studerande.
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Kommentar
Även om attityderna skiljer sig något mellan geografiska områdena i skärgården är det tydligt att
alternativ två, ett större fokus på bastrafiken mellan kärnöar och kollektivtrafik-knutpunkter på
fastlandet, föredras av boende i alla tre geografiska delområden.
Respondenterna anser att det viktigaste prioriteringsområdet inför en omgörning av
trafikupplägget är att samordningen mellan land- och sjötrafiken fungerar bra. Andra
prioriteringsområden som anses viktiga är ökad längd på trafikdygnet, hög turtäthet och att det
är så få byten som möjligt.
Ovannämnda prioriteringsområden blir särskilt viktiga mot bakgrund av nuvarande upplevda
försvårande omständigheter: att det är för få avgångar, att avgångarna inte passar resandet och
samordningen brister mellan sjö- och landtrafiken.
Stöd för dessa prioriteringar finns också i öppna svar som handlar om vad som är viktigt att
beakta i planerandet av framtidens sjötrafik.
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Fakta om undersökningen
Bakgrund och syfte
Syftet med undersökningen är att inhämta synpunkter och erfarenheter till pågående utredning om sjötrafiken
i Stockholms skärgård. En del av undersökningen syftar till att låta boende ta ställning till två alternativa
trafikupplägg gällande framtidens sjötrafik. Resultatet av undersökningen kommer användas som underlag av
trafikförvaltningen i arbetet med framtidens sjötrafik.
Urval och målgrupp
Målgruppen var initialt begränsad till boende över 18 års ålder på utpekade kärnöar* i Stockholms skärgård.
Eftersom ett urval som utgår från postnummer inkluderar boende på närliggande öar tillämpades istället
karturval. Under insamlingens gång visade det sig att boende med registrerad postbox inte inkluderas i
karturval. Ett nytt och kompletterande urval drogs då på berörda postnummer (exklusive de boende som redan
inkluderats i karturvalet). Det medförde att boende med registrerad postbox inkluderades men också att
boende på andra öar än kärnöarna inkluderades.

Genomförande
Undersökningen genomfördes av Origo Group veckorna 51, 2019 till 11, 2020 via postal enkät, webbenkät och
telefoni. Projektledare och rapportförfattare på Origo Group är Markus Majdalani.
*Utpekade kärnöar i Regional utvecklingsplan 2050: Arholma, Tjockö, Gräskö, Ingmarsö, Ramsö, Möja, Svartsö, Gällnö, Sandhamn, Runmarö, Nämdö, Ornö, Utö och
Landsort
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Fakta om undersökningen
Metod
Mätningen genomfördes som postal enkät (papper) inklusive en webbenkät samt via telefon.
Svarsfrekvens
Svarsfrekvensen uppgår till 46% vilket innebär att 964 av totalt 2092 personer svarade på enkäten

10

Kärnö

Kommun

Delområde

Utskick 1

Utskick 2

Antal svar

Svarsfrekvens

Arholma
Gräskö
Gällnö
Ingmarsö
Möja
Nämdö
Ornö
Ramsö
Runmarö
Sandön (Sandhamn)
Svartsö
Tjockö
Utö
Öja (Landsort)
Totalt

Norrtälje
Norrtälje
Värmdö
Österåker
Värmdö
Värmdö
Haninge
Vaxholm
Värmdö
Värmdö
Värmdö
Norrtälje
Haninge
Nynäshamn

Norra
Norra
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Södra
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Mellersta
Norra
Södra
Södra

38
16
24
98
145
13
167
46
200
28
54
31
113
26
999

13
566
59
42
50
58
22
60
23
101
7
7
75
10
1093

25
210
45
78
94
43
82
46
117
47
39
26
85
27
964

49%
36%
54%
56%
48%
61%
43%
43%
52%
36%
64%
68%
45%
75%
46%
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Kärnöar och replipunkter
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De tre geografiska områdena
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Respondentprofil
Kön
Annat/Vill ej uppge
0%
Total
60%
49 49 51

46

Mellersta

Norra

Södra

51 51 49 52

40%

Man
51%

Kvinna
49%
20%

1
0%
Kvinna

0

2

Annat/Vill ej uppge

(Bas: Total, 950; Mellersta, 505; Norra, 252; Södra, 193)

(Bas: 950)

14

Man

0
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Respondentprofil
Ålder
18-34 år
6%

Total
35-44 år
7%

Mellersta

Norra

Södra

80%
71

60%

56

45-54 år
11%
65+ år
56%

Medelålder
63 år

51

50

40%

20

20%

55-64 år
20%

12
6 7 5 6

7 6

4

11

14

6

10

22

22
14

0%
18-34 år
(Bas: 906)

15

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65+ år

(Bas: Total, 906; Mellersta, 485; Norra, 236; Södra, 185)
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Respondentprofil
Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Annat/övrigt
Studerande
4%
2%

Total
Egenföretagare
20%

Mellersta

Norra

Södra

80%
68
60%

50
44

41

40%

Pensionär
50%

Förvärvsarbetande
24%

20%

20

23

21
13

29

24 26
17

5

2 3 0 3

4 5

Studerande

Annat/övrigt

2

0%
EgenföretagareFörvärvsarbetande

(Bas: Total, 855; Mellersta, 452; Norra, 226; Södra, 177)

(Bas: 855)

16

Pensionär
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Resultat

Alternativ 1 – motsvarar dagens trafik
I stort samma trafikutbud som idag, där trafikupplägget utgår ifrån dagens trafik med mindre förändringar.

Alternativ 1

Att trafiken dimensioneras efter efterfrågan under högsäsong, samt resor mellan Stockholm och ytter- samt mellanskärgården utan
byten, vilket innebär mer kapacitetsstarka och större fartyg. Att turtätheten i bastrafiken (sjötrafik mellan kärnöar och replipunkter) är
likvärdig med dagens turtäthet.

Vad tycker du om alternativ 1?
Medel

Negativa (1-2)
25%

Total

8

Mellersta

9

17

30

23

22

Vet ej (%)

3,4

6

3,3

3

3,6

14

Positiva (4-5)
45%

Varken eller (3)
30%

Positiva (4-5)

Varken eller (3)

Norra

Negativa (1-2)

4

18
14

Södra

9

Utskick 1

8

Utskick 2

8

31
26

27

17

18
15

32
28

20
29

33

0%

20

21

3,3

5

22

21

3,3

4

3,4

9

26

24

50%
Mycket dåligt 1

(Bas: Total, 923; Mellersta, 492; Norra, 241; Södra, 190)

18

23

713

2

100%
3

4

Mycket bra 5

Resultat

Alternativ 2 – Större fokus på bastrafiken

Alternativ 2

• Att trafiken dimensioneras utifrån bastrafiken mellan kärnöar och replipunkter på årsbasis och stärks upp under
högsäsong • Mindre kapacitetsstarka fartyg som är fler till antalet, det vill säga en utökning av antalet fartyg i

skärgårdstrafiken. En högre turtäthet mellan kärnöar och replipunkter.
Resan till/från regioncentrum Stockholm utförs med byte mellan sjö- och landtrafik (spårtrafik eller buss).
Möjlighet till längre trafikdygn för bastrafiken (dvs längre tidsspann mellan dagens första och sista avgång i bastrafiken).
Negativa (1-2)
12%

Vad tycker du om alternativ 2?
Medel Vet ej (%)

Varken eller (3)

Total

3

9

12

22

54

4,2

10

4,3

6

3,9

18

4,2

7

4,3

9

3,9

11

12%

Mellersta 3 8

Positiva (4-5)
76%

Positiva (4-5)

Varken eller (3)

Negativa (1-2)

Norra

4

Södra

4 6

Utskick 1

3 5

Utskick 2

4

9

21

13

14

29

17

57

20
13

60
24

0%

19

714

45
50%

Mycket dåligt 1

(Bas: Total, 934; Mellersta, 501; Norra, 245; Södra, 188)

40

17

11
14

59

2

3

100%

4

Mycket bra 5

Resultat – många fler anser att alternativ 2
är ett mycket bra alternativ
Jämförelse mellan alternativ 1 och 2
Medel

8

Alternativ 1

Alternativ 2

3

17

9

12

30

23

22

22

54

0%

50%

Mycket dåligt 1

2

3

100%

4

Mycket bra 5

(Bas: alternativ 1, 923; Alternativ 2, 934)

20

715

Vet ej (%)

3,4

6

4,2

10

Resultat
Vad anser du är viktigast att prioritera vid en eventuell trafikomläggning?
Medel

Att samordningen är bra mellan land- och sjötrafik
Ökad längd på trafikdygnet (tidigare och senare avgångar)
Att det är hög turtäthet
Att det är så få byten som möjligt

22 5
5

6

5

Att det finns många hållplatser längs med linjen

22

19
7

9
22

21

21

6

4,1

4

4,0

8

38

3,6

8

37

3,8

5

2,7

13

27
21

32

0%
(Bas: 883)

4,1

41

17
21

4

47
30

11

4,6
51

27
17

12
5

71

16

3 4

Att det fortsatt finns möjlighet till direktresor till Stockholm C
Att den totala restiden är så kort som möjligt

20

15

50%

Minst viktigt 1

716

2

3

9
100%

4

Vet ej (%)

Viktigast 5

Resultat – prioritering jämförelser
Vad anser du är viktigast att prioritera vid en eventuell trafikomläggning?
Total

Mellersta

Norra

Södra

Utskick 1

Utskick 2

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5
Att det är hög turtäthet

22

Att det finns många
Att den totala restiden är så
hållplatser längs med linjen
kort som möjligt

Att det är så få byten som
möjligt

717

Att det fortsatt finns
möjlighet till direktresor till
Stockholm C

Att samordningen är bra
mellan land- och sjötrafik

Ökad längd på trafikdygnet
(tidigare och senare
avgångar)

Är det något övrigt du vill tillägga som du tycker är
viktig att Trafikförvaltningen tar med sig i arbetet med
framtidens sjötrafik?
Exempel på svar, för fullständig förteckning se bilaga med öppna svar

•

Tidiga och sena avgångar hela året runt.

•

Fler turer per dygn.

•

Moderna fartyg utan trappor för ombord/avstigning, (åldrande befolkning särskilt i skärgården)
moderna drivmedel med alternativa strömkällor. Täta turer handlar om att kunna använda service
(hemtjänst, sjukgymnastik mm) på hemmaplan.

•

Kortare väntetider mellan båt och buss.

•

Att skolelever bosatta i skärgården kan ta sig mellan hemön och skolan på rimlig tid. Viktigt med
samverkan sjötrafik - kommun/skola

23
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Dagens sjötrafik och ditt resande
Hur ofta reser du med sjötrafiken idag?
Total

80%

Mellersta

Norra

Södra

Utskick 1

Utskick 2

60%
51
39

40%

48

42

42
32
24

20%

15

18

17
8

28

19

27

26

30

27 26

18

16

9

8
3

5

0%
Dagligen/nästan dagligen

Några gånger i veckan

Någon/några gånger i
månaden

(Bas: Total, 944; Mellersta, 504; Norra, 248; Södra, 192; Utskick 1, 542; Utskick 2, 402)

24

719

Mer sällan

8
3

0

4
Aldrig

6
1

Resultat
Hur reser du vanligen?
Total

Mellersta

Norra

Södra

Utskick 1

Utskick 2

80%

57

60%
44
37

40%

38

35

33

29
25

20%

46

44

28

25

26

18
12
7

9
5

12

11

8
2 1

4 6

4 3

7
1

2

3

1

6 4

0%
Egna fordon

Enbart sjötrafik

Sjötrafik i kombination
Eget fordon i
Sjötrafik i kombination
med eget fordon
kombination med buss
med buss och
och spårtrafik
spårtrafik

(Bas: Total, 809; Mellersta, 430; Norra, 212; Södra, 167; Utskick 1, 451; Utskick 2, 358)

25
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Annat

2

5

Resultat
Vilken är din vanligaste reseanledning med kollektivtrafiken idag?
Total

Mellersta

Norra

Södra

Utskick 1

Utskick 2

80%

64

62

59

60%

58

56

50

40%

23
20%

26

23
16

Arbete
Inköp

26
18

18
13
7

3

4

13 12
7

3

3

6

9
3

4

3

4

0%
Pendling till
arbete/skola/sysselsättning

Uträtta ärenden, som
exempelvis besöka
vårdcentral, inköp

Fritidsresor

(Bas: Total, 848; Mellersta, 456; Norra, 228; Södra, 164; Utskick 1, 483; Utskick 2, 365)

26

721

Reser ej med
kollektivtrafiken

Annat

3

4

Resultat
Vart går din vanligaste resa med kollektivtrafiken?
Total

Mellersta

Norra

Södra

Utskick 1

Utskick 2

80%

63
60%

53
49

46

46

43

40%

40
35

Replipunkten
Till fastlandet
Mellan öar och
kommuncentrum

39
33

32
22

20%

14
8

10
6

5

9

6

9

7

10

0%

Mellan öar

Till kommuncentrum

Till centrala Stockholm

(Bas: Total, 751; Mellersta, 417; Norra, 191; Södra, 143; Utskick 1, 427; Utskick 2, 324)

27
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Annat

9

8

Resultat
Är det något som försvårar eller hindrar dig från att resa med sjötrafiken idag?
80%

Total

Mellersta

Norra

Södra

Utskick 1

Utskick 2

60%

52 52

50
47

41
40%

35

42
38
33

36

Få avgångar under helgerna
Handikapp/rörelsehinder,
psykisk otillgänglighet
(avsaknad av tyst avdelning)
Finns ingen sen avgång från
landet, utan sista båten kl. 6 på
kvällen
Nej, inget hinder

38 39
29

29
25

20%

14

26

23 23

21 22
16

21
16

10 11

9
5

4

3

5

6

9

11 11 10

0%
För få avgångar

Avgångar passar inte mitt
resande

Att samordningen mellan sjöoch landtrafiken (buss och
spårtrafik) brister

(Bas: Total, 781; Mellersta, 415; Norra, 203; Södra, 163; Utskick 1, 442; Utskick 2, 339)

28

723

Fartyg och bryggor är ej
tillgänglighetsanpassade

Flera svar möjliga
Komplicerad tidtabell

Annat
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1 Inledning
Sjötrafikutredning del 1 har varit på remiss hos berörda kommuner,
myndigheter, organisationer och andra intressenter under perioden 2020-0502 till 2020-11-02. Det inkom nära 70 yttranden under remissperioden varav ett
trettiotal från allmänhet och föreningar med anknytning till Stockholms
skärgård.
I denna redogörelse sammanställs alla yttranden utifrån ett antal
ämnesområden. Områdena har framträtt efter hantering av yttrandena.
Inledningsvis redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter samt
trafikförvaltningens reflektioner och överväganden inför det fortsatta arbetet
med sjötrafikutredningen.

2 Sammanfattning av remissvar
Den remisshandling som gick ut i maj 2020 redovisade två scenarion och skilda
trafikupplägg för trafikering i Stockholms skärgård från år 2025, alternativ 1 och
alternativ 2. Alternativ 1 innebär att trafiken till skärgården har en liknade
struktur som i ett nuläge. Alternativ 2 innebär en omfördelning av trafiktimmar
från dagens så kallade direkttrafik mellan Stockholm till skärgårdens mellersta
och yttre delar till att stärka upp grundtrafiken mellan skärgård och
bytespunkter i land.
Samtliga kommuner, förutom Stockholms stad och Lidingö stad, är positiva till
trafikalternativ 2 med vissa förbehåll. Kommunerna ser att det är positivt att
utveckla trafiken med en starkare bastrafik mellan replipunkter och kärnöar.
Flertalet kommuner lyfter dock att alternativet medför ökad landtrafik vilket
medför effekter på vägnät och replipunkter, vilka behöver utvecklas och
hanteras vidare i processen. Samtliga kommuner samt länsstyrelsen lyfter att
den kollektiva sjötrafiken har en viktig roll för näringsliv och besöksnäring ute i
skärgården, där möjligheten att åka via sjövägen direkt från Stockholm ut i
skärgården är av vikt att analysera och beakta i den fortsatta planeringen av
sjötrafiken. Generellt lyfter kommunerna ett behov av att vidare utreda och
analysera presenterade trafikalternativ och värdesätter att fortsatt involveras i
det arbetet.
Stockholm stad och Lidingö stad är negativa till en utveckling av sjötrafiken i
linje med alternativ 2. De ser att det är av stor vikt att värna långlinjer från
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centrala Stockholm ut till skärgården för deras kommuninvånare samt för
besöksnäringen. Stockholms stad lyfter även att Waxholmsbolagets fartyg vid
Strömkajen är en värdefull del av stadsbilden, samt för att synliggöra
skärgården som besöksmål.
Samtliga berörda kommuner vid Mälaren och Saltsjön är positiva till satsningar
på pendelbåtstrafik och ser ett behov av ytterligare pendelbåtstrafik.
Utifrån remissyttranden är det tydligt att allmänhet och intresseorganisationer i
Skärgården ser en problematik med att utveckla trafiken på ett sådant vis som
medför ett byte mellan land och sjötrafik för en resa mellan centrala Stockholm
och mellan- samt ytterskärgården. Det är tydligt att allmänhet och
intresseorganisationer är måna om att bevara möjligheten till att även i
framtiden kunna genomföra hela resan från centrala Stockholm till skärgården
med sjötrafik. Samtidigt finns en förståelse för en möjlighet att utveckla
skärgårdstrafiken. Synpunkter är generellt positiva till en utveckling av
bastrafiken i skärgården, men med förbehåll att direktresor till och från
Stockholm kvarstår.
Skärgårdens trafikantförening och Skärgårdens intresseorganisationers
kontaktförening (SIKO) framför att de är generellt negativa till hur utredningen
har genomförts. De efterfrågar att mer faktaunderlag presenteras för
utredningens slutsatser. De två organisationerna och ett antal remissvar från
allmänhet anser att skärgårdstrafikens planering behöver vara anpassad utifrån
delregionala behov och förutsättningar.
Flertalet yttranden från allmänhet och framförallt deltidsboende, lyfter
problematiken med transport av bagage ut till skärgården om de skulle vara
tvungna att först genomföra en bussresa. Detta då bussar inte har samma
möjlighet att frakta bagage i jämförelse med ett fartyg. Flertalet allmänhet lyfter
att de då skulle vara tvungna att åka med privat bil till replipunkt för byte till
båt, vilket i sig medför en problematik kring parkering och vägnät. Bland
remissyttranden från allmänhet finns en generell motvilja till att genomföra
resan till skärgården med byte mellan land och sjötrafik.
Flertalet intresseorganisationer och allmänhet lyfter att effekter på vägnät och
replipunkter behöver hanteras mer i utredningen. Vidare lyfter både vissa
intresseorganisationer och allmänhet att tillgänglighetsfrågan bör redovisas mer
i utredningen. Framförallt tillgänglighet i förhållande till trafikalternativ 2 där
det framförs en risk i att bussar och byten inte är lika tillgängliga som en
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båtresa, framförallt med hänsyn till äldre, barn, människor med
funktionsvariationer och resenärer med barnvagn.
Allmänhet och intresseorganisationer lyfter att möjligheten att kunna åka med
kollektiv sjötrafik direkt från Strömkajen ut till skärgården är av stor vikt för
näringslivet och besöksnäringen ute i skärgården. Intresseorganisationer och
allmänhet framför en oro och ser en risk i att antalet besökare till skärgården
skulle minska om presenterat trafikalternativ 2 genomförs. Flertalet
intresseorganisationer och allmänhet lyfter även Waxholmsbolagets fartyg och
möjligheten att resa från Strömkajen som en del av Stockholms kulturarv, vilket
ses vara av värde att bevara.
Intresseorganisationer och även ett antal kommuner lyfte i sina yttranden att de
saknar en hantering av godsfrågan i sjötrafikutredningen. Trafikförvaltningen
har idag en omfattande godshantering i skärgården som är av stor vikt för
näringslivet ute i skärgården. En komplettering av gods efterfrågas i
utredningen.
I yttranden från allmänhet inkom även synpunkter gällande dagens trafik av
mer operativ karaktär.
Flertalet kommuner samt flertalet intresseorganisationer och allmänhet ställer
sig kritiska till den enkätundersökning som genomfördes av trafikförvaltningen
under våren 2020 till fastboende på kärnöar. Kritiken bottnar i att urvalet anses
vara för snävt, vilket anses ge en bristande delaktighet och representativitet.
Framförallt finns flertalet synpunkter om att deltidsboende borde ha tillfrågats
då de utgör en större andel av resenärer än fastboende. Generellt framförs även
en efterfrågan om att utredningen bör ge större utrymme till fler
resenärskategorier, framförallt deltidsboende och besökare utöver de
fastboende.
Ett ansett behov av vidare utredning och analys av miljöeffekter är något som
har framkommit i yttranden både från intresseorganisationer, allmänhet och
myndigheter. Synpunkterna efterfrågar generellt en tydligare analys kring
miljöeffekter av de två trafikalternativen. Intresseorganisationer som SIKO och
Trafikantföreningen samt vissa yttranden från allmänhet lyfter att de ser en risk
i att fler resenärer kommer åka privata fordon, bil och båt, i det fall då
trafikalternativ 2 genomförs, vilket de lyfter som en miljörisk.
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Redare, trafikutövare och intresseorganisationer kopplat till sjöfart har i sina
yttranden lyft frågan om fördelning mellan upphandlad och kommersiell trafik.
Frågor som upphandlingar, avtalsområden, längd på trafikavtal, ägandeformer
för fartyg, fartygens beskaffenhet med mera är frågor som diskuteras av denna
kategori remissinstanser. En redare anser att sjötrafikutredningen ska hantera
omfattningen av den allmänna trafikplikten.
Vad gäller sjötrafikutredningens två trafikkoncept är bilden splittrad bland
redarna och trafikutövarna, för och nackdelar tas upp med alternativen. En av
trafikförvaltningens större trafikutövare i skärgården gör gällande att
bastrafiken i princip är uppnådd samt trafiknätet är komplext och optimerat
utifrån tillgängliga fartyg. Företaget anser att dagens trafiksystem bör utvecklas
snarare än bytas ut. Andra lyfter att alternativ 2 är rätt väg att gå. En aktör
presenterar ett utförligt förslag hur pendelbåttrafik och skärgårdstrafik kan
utvecklas och samordnad med varandra, tillsammans med särskild
direktbusstrafik.
Nya fartyg har renderat ett flertal synpunkter från redare, trafikutövare och
intresseorganisationer kopplat till sjöfart. Fartygen väcker ett stort intresse och
synpunkterna är spretiga. Både egenägt och operatörsägt tonnage lyfts som
möjliga vägar att gå. På samma sätt anser olika yttranden att antingen små eller
stora fartyg ska anskaffas. Vissa yttranden anser att stora och isgående är rätt
val medan andra pekar på mellanstora sommarfartyg som det föredragna valet.
Förslag på nya fartygstyper avges. Genomgående anses det fördelaktigt om flera
aktörer involveras i arbetet med planering och anskaffning av nya fartyg.

3 Fortsatt arbete
Utifrån inkomna yttranden föreslår trafikförvaltningen ett antal revideringar
och kompletteringar av genomförd sjötrafikutredning del 1. Nedan ges en
sammanställning i punktform av hur arbetet med sjötrafikutredningen föreslås
fortgå.
•

Ärende/Dok. id.

Arbetet med de två föreslagna trafikalternativen fördjupas genom
kompletterande trafikplanering samt analyser. Vissa miljöaspekter
hanteras översiktligt inom analyserna. Planering och analys medför även
en öppning för att optimera och analysera delar av respektive
trafikalternativ.
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•

Systemeffekter av trafikuppläggen kopplat till vägnät, replipunkter och
landbaserad kollektivtrafik, hanteras generellt utanför ramen för
sjötrafikutredning del 1. Trafikförvaltningen saknar rådighet gällande
utveckling av vägnät och replipunkter, detta kräver samverkan med
berörda aktörer. Utredningen kommer att kompletteras med ett
resonemang kring detta. Nyckelfrågor och behov kan förhoppningsvis
insamlas genom fortsatta samråd med berörda aktörer.

•

Sjötrafikens behov av infrastruktur behöver förtydligas.

•

Fastboendes, deltidsboende och turisters/besökare/sommargästers
resbehov förtydligas i utredningen. Vidare kommer resonemang kring
tillgänglighet ur ett resenärsperspektiv att tydliggöras i utredningen,
bland annat kopplat till bagagefrågor.

•

Den kollektiva sjötrafikens roll för besöksnäring och näringslivet i
skärgården kommer utvecklas i utredningen. Kopplingar mot regional
utveckling och regionens ansvar inom detta område kommer ingå i
denna komplettering

•

Utredningen kommer att tydliggöra skärgårdens varierande
förutsättningar och hur det påverkar sjötrafikens upplägg.

•

Resonemang om yttre naturliga påverkansfaktorer för sjötrafiken som is,
kommer att utvecklas i utredningen.

•

Aspekter gällande gods kommer att kompletteras i utredningen.
Översiktliga resultat från genomförd godsutredning kommer att
inkluderas i sjötrafikutredning del 1.

•

Fortsatta samråd föreslås genomföras utifrån behov identifierade i
denna samrådsredogörelse.

Vissa inkomna synpunkter hänvisas till senare skeden i sjötrafikens
utvecklingsprocess, framförallt frågor med bäring på nya fartyg, nya
trafikupphandlingar och avtalsfrågor. Det finns också yttranden som berör
komplexa frågor där ett flertal aktörer behöver samverka, dessa kan inte lösas
fullt ut i sjötrafikutredningen. Detta gäller framförallt ansvarsfördelning,
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rådighet och kostnader kring investeringar i infrastruktur såsom vägar,
parkeringsplatser, bryggor, kajer, replipunkter och liknande

731

9(100)

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-12-04

K1 (Öppen)

Nedan redovisas inkomna yttranden från myndigheter samt förvaltningar, eller
motsvarande, inom Region Stockholm samt trafikförvaltningens bemötande.

4.1.1

Alternativen
Berörda myndigheter och förvaltningar förordar i olika utsträckning
sjötrafikutredningens alternativ.
Yttranden för alternativ 1
Trafikverket bedömer att alternativ 1 påverkar statligt vägnät, trafikbryggor och
replipunkter i mindre utsträckning än alternativ 2.
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bedömer att utredningsalternativ 2 bäst
motsvarar förväntningarna på hur man skapar en levande och tillgänglig
skärgård året runt i enlighet med intentionerna i RUFS 2050 och Landsbygdsoch skärgårdsstrategin.

4.1.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen avser komplettera sjötrafikutredningen med resonemang
kring replipunkter och påverkan på väginfrastrukturen från bil- och busstrafik.
Trafikförvaltningen instämmer i att alternativ 2 på ett bra sätt bidrar till
regionala mål.

4.1.2

Yttranden för alternativ 2
Trafikverket är positiva till den långsiktiga strategin att lyfta fram kärnöar
respektive replipunkter för att stärka samverkan mellan land- och sjötrafik.
Trafikverket ser fortsatt positivt på en sådan utveckling som förordas i
Sjötrafikutredningen del 1.
Länsstyrelsen delar trafikförvaltningens bedömning att alternativ 2 genom ett
längre trafikdygn och tätare turer mellan replipunkter och kärnöar har potential
att öka tillgängligheten till skärgården på ett mer genomgripande sätt än
alternativ 1.

4.1.2.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

4 Myndigheter och förvaltningar

4.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta.
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Övriga yttranden
Skärgårdsstiftelsen tar inte ställning för alternativ 1 eller 2.
Trafikverket ställer sig positiva till förhållningsättet att förbättra tillgängligheten
till skärgården genom att korta ner restider samt att planera kollektivtrafiken
resurseffektivt.

4.1.3.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta.
Nya alternativ
Yttranden
Skärgårdsstiftelsen ser ett fortsatt starkt behov av en bred och effektiv sjötrafik
från innerstaden kompletterad med trafik från replipunkter med så få byten
som möjligt. Kompletterande trafik till och från replipunkterna måste dock
karaktäriseras av ett stort fokus på ”hela resan”–perspektivet och en hög kvalitet
vid byte av trafikslag.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande och samt inom fortsatt samrådsprocess.
Pendelbåttrafik
Yttranden nya pendelbåtlinjer
Trafikverket bedömer att utvecklad pendelbåttrafik i viss utsträckning kan
avlasta vägnätet.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i detta.
Långlinjer
Yttranden
Skärgårdsstiftelsen anser att det är väsentligt att skärgårdstrafik bibehålls i
trafik från Strömkajen eftersom det både fysiskt och mentalt är viktigt för
besöksnäringen i Stockholm och skärgården.
Tillväxt- och regionaplaneförvaltningen påpekar att de stora flödena till
skärgården är säsongsbetonade och består framförallt av fritidsboende
respektive turister/besökare. För dessa grupper är linjer som utgår från centrala
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4.5
4.5.1

K1 (Öppen)

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkten vidare i det fortsatta
arbetet för övervägande. Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att båda
alternativen, i olika mängd, föreslår att sjötrafik finns kvar vid Strömkajen.
Trafikplanering
Yttranden
Skärgårdsstiftelsen ser en fördel i att anpassa och kombinera trafiklösningar i
skärgården eftersom resandeunderlaget varierar kraftigt utifrån säsong.
Skärgårdsstiftelsen anser att det behövs ett ökat fokus på regionala lösningar i
skärgårdstrafiken för att stärka resor inom skärgården. SS bedömer att mindre
och fler fartyg i skärgården öppnar upp möjligheter både för bofasta,
säsongsboende och besökare.
Förvaltningen anser att det är positivt att koppla samman sjötrafik och
landtrafik på ett mer integrerat sätt. Detta underlättar resor mellan skärgård
och tätort, vilket binder samman platserna och skapar naturliga sammanhang.
Här är det viktigt att ta hänsyn till åretruntboende och ha anpassad trafik så att
det passar de som bor i skärgården även på vintern, vilket även lyfts fram i
sjötrafikutredningen.
För att kollektivtrafiken i skärgården på ett bättre sätt ska kunna underlätta den
fastboende befolkningens vardag skulle kollektivtrafiken i högre grad behöva
anpassa sina ankomster och avgångar efter näringslivets och skolornas tider.

4.5.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Stockholm och direktbåtar alternativ som upplevs attraktiva, eftersom de
innebär smidiga resor utan byten
4.4.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkten vidare i det fortsatta
arbetet för övervägande. Att anpassa trafiken utifrån säsong och olika delar i
skärgården tas med i det fortsatta arbetet.
Trafikförvaltningen instämmer i att anpassade ankomster och avgångar är
viktiga frågor. Frågorna kommer dock inte att besvaras av sjötrafikutredningen
utan de adresseras bättre i de årliga trafikförändringsprocesserna.
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4.6.1.1

4.7
4.7.1

4.7.1.1

4.8
4.8.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Det är en central idé i sjötrafikutredningen att öka integrationen mellan
kollektivtrafikslagen och erbjuda en attraktiv kollektivtrafik till regionens
invånare och besökare.
4.6
4.6.1

Ärende/Dok. id.

Godstransporter
Yttranden
Utredningen för sjötrafik nämner inte hur förslagen kommer påverka det gods
som transporteras via Waxholmsbolagets båtlinjer. För att kunna ta ställning till
förslaget för godstransporterna behövs en beskrivning kring hur godset
transporteras i dagsläget, samt vilken förändring man ser framöver. Tillväxtoch regionplaneförvaltningen föreslår att ett tillägg i utredningen för eventuella
konsekvenser för godsförsörjningen i de olika utredningsalternativen.
Fungerande godstransporter är avgörande för utvecklingen av attraktiva och
livskraftiga miljöer
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att utredningen behöver kompletteras med
godshanteringen i skärgården. Översiktliga resultat från genomförd
godsutredning kommer att inkluderas i sjötrafikutredning del 1.
Busstrafik och byten
Yttranden
Skärgårdsstiftelsen anser vidare att kollektivtrafikens kapacitet måste förstärkas
för att bli ett mer attraktivt val än bilen ut till replipunkterna.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen anser att sjötrafikutredningen pekar på ökad busstrafik för
alternativ 2. Sjötrafikutredning del 1 kommer inte innehålla förslag på ny
utformning av bussfordon.
Vägnät och replipunkter
Yttranden
Trafikverket anser att det är viktigt att det tydliggörs vilka förändrade krav på
funktion alternativ 2 innebär för trafikbryggor samt replipunkter eftersom både
sjö- och busstrafik förändras. Länsstyrelsen anser att utan en fungerande
infrastruktur på land kommer alternativ 2 inte ge de fördelar som presenteras i
utredningen. Det gäller både behov av utökad kapacitet i kollektivtrafiken och
behov i form av åtgärder i transportinfrastrukturen för att hantera en ökad
trafikering.
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Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Trafikverket informerar om att sex av replipunkterna är kopplade till
funktionellt prioriterat vägnät, vilket innebär att upprätthållande av
framkomlighet i nätet har prioritet i planarbeten. Replipunkter som är anslutna
till funktionellt prioriterat vägnät har därav större möjligheter till god
tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken än övriga. Det ska dock
poängteras att inte finns särskilda medel avsatta för investeringar i det
funktionellt prioriterade vägnätet. Finansieringen av åtgärder måste prioriteras
inom ordinarie beslut av länsplanen för regional transportinfrastruktur.
Trafikverket tillstyrker förslaget att utreda hur hela resan kan stärkas, däribland
att genomföra åtgärder för att minska restid i landtrafiken. Trafikverket lyfter
fram vikten av att i det arbetet utreda omfattningen av de investeringsbehov
som kommer krävas i vägnätet och vid replipunkterna. Vidare anser
Trafikverket att det arbetet också bör resultera i en tidplan för eventuella
åtgärder samt ansvarsfördelning gällande genomförande och finansiering.
Trafikverket ser, förutom framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik, även ett
eventuellt behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vägnätet har generellt
sämre trafiksäkerhetsnivå längre ut i länet och med ökad trafik till
replipunkterna behöver trafiksäkerhetsnivån på vägnätet i ses över.
Trafikverket pekar på att i alternativ 2 sker många resor till och från skärgården
till stor del i vägsystemet, vilket innebär förändrade resmönster. Trots stärkt
och anpassad busstrafik menar Trafikverket att detta kan påverka flöden av
biltrafik till och från replipunkterna samt bilanvändning bland
pendlingsresenärerna. Detta diskuteras inte i utredningen men frågan bör
hanteras i senare utredningsarbete anser Trafikverket.
Länsstyrelsen pekar på att det finns exempel redan idag problem med
underdimensionerade vägar, med i vissa fall dålig bärighet. Ett ökat antal
resenärer från replipunkterna innebär också krav på att utöka antalet
parkeringsplatser samt att service-funktioner så som väderskydd och toalett ses
över.
Länsstyrelsen föreslår att trafikförvaltningen i nästa skede genomför en behovsoch konsekvensanalys för att få en tydligare bild av vilka åtgärder på land som
krävs vid en omställning av sjötrafiken enligt alternativ 2. Analysen bör
genomföras i samverkan med tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region
Stockholm, Trafikverket samt med berörda kommuner.
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Skärgårdsstiftelsen anser att det vore gynnsamt om Region Stockholm såg
möjligheterna kopplat till tillväxtansvaret för utvecklingen av replipunkterna
och utredde och tydliggjorde ansvars- och kostnadsfördelningen mellan de olika
aktörerna
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen avser komplettera sjötrafikutredningen med resonemang
kring replipunkter och påverkan på väginfrastrukturen från bil- och busstrafik.
Trafikförvaltningen instämmer i att det föreligger otydligheter kring
replipunkterna. Trafikförvaltningen ser fram emot fortsatt samråd i frågor om
vägnät och replipunkter. Sjötrafikutredningen kommer inte innehålla förslag på
ansvars- och kostnadsfördelningar för åtgärder, eller faktiska åtgärder, inom
replipunkterna eller vägnätet. Detta behöver hanteras i kommande skeden och
även i andra sammanhang. Exempelvis driver Länsstyrelsen i Stockholms län
ett arbete med replipunkter genom det så kallade replipunktslyftet, där även
region Stockholm är med som en part.
4.9
4.9.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Skärgårdsstiftelsen påpekar att replipunkterna har en avgörande betydelse för
utvecklingen av både person- och godstrafik ut i skärgården. De är dock idag i
hög grad undermåliga och ej lämpade som utgångspunkter för att knyta ihop
trafik på land och till sjöss på ett hållbart vis. De måste därför uppgraderas,
vilket måste ske i takt med att även vägar, parkeringar, kajer och
landförbindelser utvecklas på ett hållbart vis.

4.8.1.1

Ärende/Dok. id.

Infrastruktur
Yttranden infrastruktur sjö
Sjöfartsverket vill informera angående en eventuell ny bytespunkt i Norrtälje att
6 juni 2020 beslutades det att klassa om farled 561, vilken leder till Norrtälje,
till farledsklass 4, dvs. en farled utan stöd för mörkernavigering.
Transportstyrelsen uppfattar att alternativ 2 bl.a. kan komma att innebära fler
och snabbare fartyg när utbudet skärgården stärks upp. Transportstyrelsen
betonar att sjöfartens infrastruktur även bör beaktas i planeringen av
trafiksystemet dvs. att farleder och övriga sjövägar är utmärkta, sjömätta och
dimensionerade för den förekommande sjötrafiken. Även bryggor bör vara
utmärkta och dimensionerande för den förekommande trafiken.
Transportstyrelsen uppfattar att en stor del av skärgårdstrafikens verksamhet
sker utanför de stora farlederna och det är viktig att även dessa vattenvägar är
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4.9.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande.

4.10
4.10.1

Bryggor och bytespunkter
Yttranden
Trafikverket tillstyrker framtagande av riktlinjer för trafikbryggor och vill
framhålla vikten av ett sådant arbete.

4.11
4.11.1

4.11.1.1

4.12
4.12.1

4.12.1.1

4.13
4.13.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

sjösäkerhetsmässigt säkerställda. Av utredningen uppfattar Transportstyrelsen
att detta kommer att beaktas i det fortsatta arbetet (del 2 i utredningen), vilket
är mycket positivt.

4.10.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och ser fram emot fortsatt samverkan.
Avtal
Yttranden
Trafikverket poängterar att stadsmiljöavtal kan vara aktuellt för
medfinansiering av bland annat bryggor, avtalen riktar sig främst till åtgärder i
stadsmiljöer.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och ser fram emot fortsatt samverkan kring
medfinansiering och stadsmiljöavtal.
Enkätundersökningen
Yttranden
Trafikverket konstaterar att det i enkätundersökning som utgör del av
utredningen framgår att en majoritet av befolkningen i skärgården positiv till en
utveckling där landtrafiken och skärgårdstrafiken är tydligt integrerad.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i Trafikverkets konstaterande.
Fastboende
Yttranden
De fastboende på öarna är kärnan i att vidhålla en levande skärgård, varför
skärgårdstrafiken bör vara anpassad efter deras behov av resor menar Tillväxtoch regionplaneförvaltningen.
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TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen är av samma uppfattning.
Turister
Yttranden
Skärgårdsstiftelsen anser att skärgårdstrafiken är väsentlig för att
tillgängliggöra skärgården som besöksmål för turism och rekreation.
Skärgårdsstiftelsen ser gärna samordnade marknadsföringsinsatser för
skärgården, speciellt för lågsäsongen.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkten vidare i det fortsatta
arbetet för övervägande. Besökare och turister i skärgården är en viktig
resenärsgrupp. Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att båda alternativen, i
olika mängd, föreslår att sjötrafik finns kvar vid Strömkajen. Vidare föreslås
utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet adresseras som
en viktig aspekt.
Sjötrafikutredningen kommer inte innehålla förslag kring
marknadsföringsinsatser.

4.15
4.15.1

Ärende/Dok. id.

Besöksnäring och näringsliv
Yttranden
Länsstyrelsen befarar att ett system där fler av turerna går från replipunkter
längre ut i länet istället för från kajer i centrala Stockholm kan innebära en
barriär för besökare och särskilt för sällanbesökare. Därmed anser
Länsstyrelsen att besöksperspektivet behöver övervägas noggrant i det fortsatta
arbetet.
Skärgårdsstiftelsen anser att om resor sker från replipunkter blir besökstryck
och belastning i skärgården mer spridd. Det medför minskad lokal
miljöbelastning och möjlighet till utveckling av öar som inte är så besökta idag.
Skärgårdsstiftelsen informerar om att stiftelsen har inlett ett arbete med att
identifiera prioriterade besöksöar som tål ett större besökstryck.
För Skärgårdsstiftelsens entreprenörer är en robust, uthållig och förutsägbar
sjötrafik helt avgörande för vidare utveckling av deldestinationerna och vi ser
där tydligt hur vi tillsammans kan bidra till en ännu mer attraktiv region.
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Skärgårdsstiftelsen lyfter trafik till Huvudskär som ett bra exempel på
samverkan mellan flera parter för att tillgängliggöra och fokusera trafik och
rikta besökare till både nya och etablerade resmål.
Skärgårdsstiftelsen har förutsättningar att ta emot många besökare på ett
hållbart sätt utan målkonflikter med exempelvis bofasta och deltidsboende
fritidshusägare och här anser Skärgårdsstiftelsen att skärgårdstrafiken är av
avgörande betydelse.
Skärgårdsstiftelsen ser det som positivt att samverkan mellan aktörer lyfts
eftersom det är viktig för skärgårdens besökare men också central för
skärgårdens näringsidkare i att skapa långsiktiga förutsättningar för deras
verksamheter och utveckling.
4.15.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen har haft samråd med företagare i skärgården och har
erhållit värdefull kunskap genom ett stort antal remissvar. Detta tas med för
övervägande i det fortsatta arbetet. Trafikförvaltningen avser komplettera
sjötrafikutredningen med översiktliga bedömningar av skärgårdens näringsliv.
Trafikförvaltningen ser fram emot samråd med Skärgårdsstiftelsen om
besöksöar.

4.16
4.16.1

Regional utveckling
Yttranden
Skärgårdsstiftelsen påpekar att när ansvaret för tillväxten i regionen nu har fått
en tydlig hemvist i Region Stockholm är det viktigt att regionen tar en
samordnande och stöttande roll.
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen välkomnar Sjötrafikutredningen som har
till syfte att forma framtidens sjötrafik. Förvaltningen anser att förslagen i
utredningen ligger i linje med mål och regionala prioriteringar i RUFS 2050.
Förvaltningen bedömer också att sjötrafikutredningen på ett bra sätt bidrar till
Landsbygd- och skärgårdsstrategins måluppfyllelse, framförallt inom
insatsområde 1; förbättra tillgängligheten

4.16.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningens del i detta ansvar är primärt att tillhandahålla
kollektivtrafik på land och på vatten till regionens invånare och besökare.
Trafikförvaltningen är av samma uppfattning att det regionala
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Trafikförvaltningen instämmer i att sjötrafikutredningen har bäring på
regionala mål.
Miljö
Yttranden
Transportstyrelsen lyfter att det på många platser i skärgården finns
farledsavsnitt och passager där svall från passerande fartyg utgör ett problem
för bland annat boende med slitage på bryggor, erosion och andra
säkerhetsrelaterade aspekter. Vid ansökningar om fartbegränsning hos
Länsstyrelsen utgör upplevda problem med svall från skärgårdstrafiken ofta
grund för ansökan om fartrestriktioner. Av den anledningen anser
Transportstyrelsen att yttre miljöpåverkan som t.ex. svall, vågor och erosion bör
tas i beaktande vid utformningen av det framtida trafiksystemet.
Skärgårdsstiftelsen ser positivt på de skarpa miljömål som sjötrafiken sätter upp
för sin verksamhet som behöver prioriteras oavsett utveckling av befintligt
tonnage eller nyanskaffningar. Det är enligt SS viktigt att tillgängliggöra
skärgården på ett hållbart vis.
Det är positivt att utredningen tar hänsyn till sjötrafikens miljöpåverkan, och
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen ser gärna att detta utvecklas i
utredningen inklusive en utförligare beskrivning av omställningsprocessen och
hur sjötrafiken kan bli mer resilient. Detta harmoniserar väl med målet i RUFS
2050 om en resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.
4.17.1.1

4.18
4.18.1

4.18.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

utvecklingsansvaret ska fördelas på berörda där region Stockholm spelar en roll
som en regional aktör.

4.17
4.17.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen avser på ett översiktligt sätt hantera fordonsutsläpp och
svall i sjötrafikutredningen. Drivmedel för tonnaget samt utformning av skrov
för att minska svall utreds i nästa skede.
Avstår yttrande
Yttranden
Polismyndigheten avstår från att yttra sig över sjötrafikutredningen.
Sjöfartsverket har inget att erinra mot utredningen.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta.
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5 Kommuner
Nedan redovisas inkomna yttranden från kommuner samt trafikförvaltningens
bemötande.
5.1

Alternativen
Berörda kommuner förordar i olika utsträckning sjötrafikutredningens
alternativ.

5.1.1

Yttranden för alternativ 1
Stockholm och Lidingö förordar alternativ 1 eftersom alternativet anses
motsvara kommuninvånarnas förväntningar på sjötrafiken.
Lidingö anser att det är negativt att alternativ 2 medför fler byten för
Lidingöresenärer, jämfört idag, vid resor mot skärgården, om sjötrafiken
förändras vid Klippudden och Gåshaga.
Lidingö anser att pendelbåtlinjer i inre skärgården kan justeras för att angöra
gemensamma bryggor för båtbyten och därigenom mildra negativa effekter av
alternativ 2.
Lidingö redovisar i sitt yttrande att ett ökat antal turister i länet medför ökat
resande med sjötrafik. Utifrån detta anser Lidingö att om alternativ 2 försämrar
för besöksresor bör detta alternativ inte rekommenderas för ett genomförande.
Stockholm förordar alternativ 1 eftersom staden anser att kraftigt minskad
möjlighet att ta båten till mellan- och ytterskärgården, och istället hänvisa
resenärer till buss eller bil, skulle vara ett hårt slag mot stadens puls,
attraktivitet och själ.

5.1.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningens ambition är att erbjuda regionens invånare
och besökare en ändamålsenlig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen vill påpeka
att alternativ 2 innehåller pendelbåtlinjer i Saltsjön samt även vissa långlinjer.
Vidare föreslås utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet
adresseras som en viktig aspekt.
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5.1.3

TN 2019-0440
Infosäk. klass
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Yttranden för alternativ 2
Nacka är positiva till upplägg enligt alternativ 2 och instämmer i de fördelar
som beskrivs i utredningen. Haninge och Norrtälje instämmer i att alternativ 2
är att föredra, med ett antal invändningar som presenteras i denna redogörelse.
Tyresö förordar alternativ 2 ur ett hållbarhetsperspektiv
Vaxholm och Värmdö är positiva till utredningsalternativ två och omfördelning
av trafiktimmar från direkttrafik till att förstärka bastrafiken med bättre
turtäthet och längre trafikdygn, mellan öar i skärgården och replipunkter.
Vaxholm har tidigare betonat behovet av längre trafikdygn för boende på öar, på
årsbasis, för att möjliggöra att invånare bland annat ska kunna delta i
kvällsaktiviteter.

5.1.2.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar med sig yttrandena i det fortsatta
arbetet.
Övriga yttranden
Sundbyberg konstaterar att utredningens förslag inte är alternativavskiljande
för kommunen. Kommunen är positiv till utredningen och ställer bakom sig
dennas förslag.
Danderyd är av bedömning att trafikförvaltningens ambition att utveckla
framtidens sjötrafik är positiv.
Stockholm ser positivt på de föreslagna linjesträckningar i stadens inre vatten
som föreslås, samt att trafikförvaltningen även lyfter den behovsanpassade
trafiken för besöksnäringen.

5.1.4

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och ser fram emot en fortsatt samverkan.

5.2
5.2.1

Nya alternativ
Yttranden
Haninge föreslår att alternativ 2 kan kombineras med vissa utvalda turistlinjer
som trafikerar Strömkajen under sommaren. En möjlig linje är Strömkajen till
Dalarö via Stäket och Ingaröfjärden, inklusive stopp i Saltsjöbaden. I Dalarö
finns sedan möjlighet för byte till båt mot Ornö, Utö och Huvudskär.
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Norrtälje kommun föreslår att utredningen kompletteras med en studie med
syfte att skapa än tydligare kopplingar mellan grundtrafik och trafik som
attraherar sällanresenärer med en annan struktur än den som finns i dag som
ett komplement till utvecklingsförslag 2. En sådan studie föreslås fokusera på
att införa tydligare ”nodsystem” med möjligheter till byten mellan tonnage.
Tänkbara noder i Norrtälje är Furusund, Gräddö/Räfsnäs och Norrtälje bland
annat. Ett sådant ”nytt nät” skulle sannolikt även ha större förutsättningar till
säsongsförlängning. I Norrtälje kommuns skärgårdsområden bedöms det finnas
minst 22 000 fritidshus, varav drygt en fjärdedel är belägna på öar utan fast
vägförbindelse. Dessa genererar många besök och en attraktiv sjötrafik har stor
betydelse för val av transportsätt.

5.3
5.3.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Värmdö kommun förordar fortsatt sjötrafik mellan Stockholm och Vaxholm på
årsbasis samt säsongstrafik mellan Stockholm, Waxholm, Grinda och Möja
under sommarhalvåret för att tillgodose turisttrafiken.

5.2.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande och samt inom fortsatt samrådsprocess med Haninge, Norrtälje
och Värmdö kommun.
Utredningsbrister
Yttranden
Österåker anser att utredningen har gjort en bristfällig behovsanalys då
resmönster för deltidsboende och sommargäster inte kartlagts. Bastrafiken ska
främst vara uppbyggd för fastboende men för en bärkraftig och hållbar trafik
kan det vara nödvändigt att även känna till övriga resmönster.
Österåker framför att de anser att utredningen fokuserar mycket på kärnöar och
deras koppling till replipunkterna. Övriga öar nämns mer att de kan få trafik om
de ligger intill en kärnö eller längs traden kärnö – replipunkt. Det borde
utvecklas mer ett resonemang kring vilken trafik som kan förväntas till andra
öar än kärnöar, och här finns ju stora variationer i behoven, öar med och utan
fast befolkning, större och mindre antal fritidshus, vissa är stora besöksmål med
sevärdheter, restauranger och vandrarhem. Österåker påpekar att i kapitel
5.1.2.2 saknas Åsättra som replipunkt.
Nacka anser att det saknas långsiktiga perspektiv i sjötrafikutredningen
eftersom sjötrafikutredningen siktar på 2035 medan kollektivtrafikplanen har
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2050 som målår. Nacka anser att åren 2035-2050 också ska beskrivas i
sjötrafikutredningen, exempelvis för pendelbåtlinjerna.
Nacka anser att det behövs mer resonemang om målkonflikter i utredningen.
Nacka menar att mer diskussion om målen kopplat till effekter såsom
restidsvinster och avlastningseffekter skulle gynna utredningen. Lidingö anser
att kapitlet om effektbedömningar enbart baseras på subjektiva bedömningar.
Nya reserelationer bör tydligare beskrivas i utredningen anser Nacka i
förhållande till egna nyttor och fördelar, inte bara i relation till landtrafiken.
Nacka nämner som exempel möjligheter till kombinationsresor med cykel och
pålitliga restider som fördelar för sjötrafiken, som landtrafiken inte i samma
utsträckning har.
Norrtälje pekar på att den sjötrafik som trafikerar regionens kärnöar är
volymmässigt en mindre del av det trafikutbud som Regionen via
Vaxholmsbolaget tillhandahåller och anser att denna grupp som utgångspunkt
för framtidens val av fartyg torde kunna ifrågasättas.
Norrtälje anser att utredningen behöver belysa vilka trafikupplägg som ses som
mest resurseffektiva och nödvändiga om man delar upp trafiken utifrån de olika
huvudsyften som trafiken ska tillvarata. Dessa syften/målgrupper menar
Norrtälje nu går in i varandra utifrån valet av de två valda strategierna.
5.3.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen anser att resmönster hos turister är väl kända.
Deltidsboende uppger att deras säsong framförallt är under sommar och
månaderna före och efter vilket innebär att de reser när trafikutbudet är större
vilket kan förmodas vara en anpassning utifrån efterfrågan. Det kan därmed
antas att deltidsboendes resmönster även är kända. Enkäten som riktades till
fastboende på kärnöar är ett av många underlag i arbetet med
sjötrafikutredningen.
Trafikförvaltningen har utgått från struktur i RUFS 2050 för
sjötrafikutredningens övergripande trafikkoncept och anser att detta är
ändamålsenligt. Synpunkten tas med i det fortsatta arbetet ifall det finns behov
av förtydliganden. Trafikförvaltningen justerar för Åsättra.
Trafikförvaltningen menar att sjötrafikutredningen har ett långsiktigt
perspektiv. Trafikförvaltningen tar med sig frågan om den längre sikten i det
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fortsatta arbetet. Trafikalternativ kommer fortsatt beskrivas översiktligt och
med en systemsyn som inkluderar hela kollektivtrafiken samt cykel med mera.
Trafikförvaltningen instämmer inte i synpunkten att bedömningar endast
bygger på subjektiva värderingar, synpunkten tas dock med i det fortsatta
arbetet för överväganden och förtydliganden där behov finns.
Trafikförvaltningen har hela regionens resebehov av sjötrafik som utgångspunkt
i sin planering och sjötrafikutredningen presenterar sammanvägda förslag.
5.4
5.4.1

Ärende/Dok. id.

Pendelbåttrafik
Yttranden nya pendelbåtlinjer
Nacka anser att det är positivt att pendelbåtlinjer knyts samman med
landkollektivtrafiken och menar att det är bra att pendelbåtlinjerna blir fler och
utvecklas. Nacka pekar på resandeutvecklingen på linje 80 som ett bra exempel
på där sjötrafiken införs och bedrivs på egna villkor och inte bara som ett
komplement till landtrafiken. Kommunen menar att det finns en ännu större
potential att utveckla sjötrafiken.
Nacka är positiva till de pendelbåtsförsök som är inledda och som kommer
inledas. Kommunen efterfrågar fler sådana lösningar eftersom kommunen
planerar för expansion i vattennära lägen såsom Fisksätra, Tollare, Skuru samt,
på längre sikt, Bergs gård med 2000 planerade bostäder. Dessa områden kan
enligt Nacka med fördel även trafikförsörjas med sjötrafik. Värmdö menar att
Nackas utvecklingsplaner i Fisksätra och Tollare skulle kunna medföra en ny
linje som utgår från Farstaviken och ger ytterligare en möjlig resväg för
invånare i Gustavsberg, det skulle avlasta stombussen 474 och terminalen i
Slussen. En sådan pendelbåtlinje bör utredas för att se om den är möjlig att
genomföra utifrån hastighetsrestriktioner, isförhållanden och restid.
Sundbyberg anser att det är positivt att nya pendelbåtlinjer utreds eftersom de
vid ett införande skapar nya resmöjligheter för den tätbefolkade kommunen.
Sundbyberg anser att det krävs ytterligare utredning av föreslagen sjötrafik i
Bällstaviken. Solna anser att all kollektivtrafik är positiv och därför har ett
fortsatt intresse av att pendelbåtlinjerna som berör kommunen etableras.
Danderyd och Täby anser att en potentiell utveckling av pendelbåtlinje 80 i
form av en förlängning av linjen mot Täby och den satsning på pendelbåtar som
görs i Stockholms innerskärgård positiv.

746

24(100)

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-12-04

K1 (Öppen)

Huddinge kommun ställer sig positiva till att ha sjötrafik vid Vårby brygga och
ser gärna att båtlinjen, tillsammans med eventuellt andra linjer till Stockholm,
utreds parallellt med fortsatt planerande av Vårby udde. Det finns stor potential
till att utveckla Vårby till en strategisk plats att bo, leva och verka på i regionen
och Huddinge kommun ser fram emot fortsatt dialog med Trafikförvaltningen.
Tyresö instämmer i att pendelbåtlinjer till kommunen inte är aktuella.
Södertälje uppmuntrar regionen att återigen analysera en pendelbåtlinje
Sandviken-Vattubrinken-Södertälje när bebyggelseplaner klarnar för Sandviken
och Vattubrinken. Områdena saknar idag busstrafik.
Vaxholms stad och Lidingö stad är positiva till att Trafikförvaltning föreslår att
pendelbåtsförsöket mellan Vaxholm och Stockholm permanentas
Värmdö kommun är mycket positiv till regionens satsning på båtpendling och
ser fram emot starten av pendelbåtlinje 84, Östra Mörtnäs-Strömkajen.
Kommunen vill i framtiden se en ökad satsning på pendelbåttrafik till Värmdö
kommun.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen ser fram emot fortsatt samverkan med kommunerna i
frågor om befintliga och nya pendelbåtlinjer i Mälaren och Saltsjön.
Sjötrafikutredningen antar att försökslinjer blir permanenta, det där dock
beroende av beslut utanför ramen för utredningen.
Sjötrafikutredningen innehåller ett antal förslag på pendelbåtlinjer utan att på
djupet analysera detaljer. Sjötrafikutredningen innehåller inte förslag på
sjötrafik till Vårby brygga, bryggan finns dock med som förslag på trafik på lång
sikt.
5.4.2

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Vid ändrade omständigheter anser Danderyd att kollektivtrafik på vatten med
koppling till Danderyds sjukhus skulle kunna vara ett bra alternativ till
spårbunden trafik.

5.4.1.1

Ärende/Dok. id.

Yttranden befintliga pendelbåtlinjer
Lidingö anser att fortsatta satsningar på linje 80 är önskvärda.
Linje 80 bör enligt Danderyd planeras som en hel linje, vilken innebär att linjen
inte ska brytas vid Ropsten som idag. Fartyg bör enligt Danderyd anpassa sig till
Lidingös Lilla Lidingöbrons fria höjd så att de kan köras under bron. Då
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behöver Danderydsbor som vill resa med pendelbåt från Danderyd till
Nybroplan inte byta båt vid Ropstenterminalen som idag.
Lidingö anser att försökslinjen Stockholm-Värmdö även bör angöra Gåshaga på
grund av anslutning till Lidingöbanan och framtida Spårväg city som följd av de
regionala resmöjligheter som det öppnar för invånare i Värmdö.
Ekerö anser att sjötrafikutredningen kompletteras med förslag på hur linje 89
kan utvecklas som länk mellan kommunens centralort och centrala Stockholm.
Att stärka utbudet menar kommunen skulle öka attraktivitet och resande på
linjen.
Ekerö anser att det är ett problem för kundunderlaget för linje 89 att passande
fartyg inte upphandlats och att det bara finns ett fartyg på linjen under
vintertid, detta medför variationer i tidtabellen över året.
Ekerö påtalar att kommunen är den enda kommunen i länet som saknar
antingen spårförbindelse eller snabba busslinjer mot centrala Stockholm.
Därmed borde linje 89, som är kommunens enda direktförbindelse, planeras
med samma ambition som pendeltågssystemet, med trafikering dygnet runt, en
restid på under 40 minuter och avgångar varje 20-30 minut.
Ekerö pekar på utmaningen att bibehålla kollektivtrafikandel när Förbifart
Stockholm öppnar för trafik. Det kommer bland annat enligt kommunen kräva
stärkt trafik mot Söderort och nordvästra storstadsregionen, utöver kopplingen
mot Västerort idag. Som ett led i detta anser Ekerö att sjötrafikutredningen ska
inkludera ett alternativ med 20-30 minuters-trafik på linje 89.
Under förutsättning att restiden inte blir nämnvärt längre för de pendlare som
ska resa vidare till Stockholms innerstad anser Värmdö kommun att linje 84 bör
trafikera Nacka Strand för ett erbjuda ett byte till linje 80 och på så sätt skapa
en reserelation norrut till målpunkter på Djurgården, Ropsten, Lidingö och
Norra Djurgårdsstaden med 35 000 nya arbetsplatser.
Värmdö anser att pendelbåttrafiken bör få betydligt större utrymme i
Trafikförvaltningens utbud då kundnöjdheten är stor och det går att ta med
cykeln på båten. Ett ökat kombinationsresande cykel-pendelbåt avlastar
bussarna, vägnätet lokalt i kommunen och regionen samt Slussen.
Värmdö påpekar att pendelbåttrafiken är robust och inte berörs av dåligt väglag
eller olyckor på väg 222. På samma tema menar Nacka att sjötrafikens pålitligt
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikalternativ kommer fortsatt beskrivas översiktligt och med en
systemsyn. Trafikförvaltningen instämmer i att pendelbåttrafiken är robust.
Kortsiktiga frågor med bäring på dagens trafik, eller trafik som införs i närtid,
hänvisas till processen för de årliga trafikförändringarna.
I sjötrafikutredningen antas att befintliga pendelbåtlinjer bibehålls utan att
diskutera turtätheter. Trafikförvaltningen ser fram emot fortsatta samråd med
Ekerö i frågor kring linje 89, både på kort och lång sikt.

5.5
5.5.1

5.5.1.1

5.6
5.6.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

bör lyftas mer eftersom regionens trafiksystem är sårbart och påverkas av stora
ut- och ombyggnader, här är sjötrafiken viktig, trots ibland längre restider.
5.4.2.1

Ärende/Dok. id.

Långlinjer
Yttranden
Värmdö, Stockholm, Lidingö, Haninge och Tyresö anser att det är viktigt att det
utgår skärgårdsbåtar från Stockholm för att tillgodose turisttrafiken. Trafiken
ska även fungera för deltids- och fritidsboende i Stockholms skärgården
Kommunerna anser att delar av trafiken bör fortsätta gå från Strömkajen för att
tillgodose turisttrafiken
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkten vidare i det fortsatta
arbetet för övervägande. Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att båda
alternativen, i olika mängd, föreslår att sjötrafik finns kvar vid Strömkajen.
Nya fartyg
Yttranden
Österåker menar att arbetet med ändamålsenligt tonnage i hög utsträckning bör
genomföras i samverkan med bransch, infrastrukturägare och med
kommunerna. Österåker bedömer att branschen bör ha ett stort intresse av att
utveckla ett hållbart tonnage och bör involveras med sitt kunnande i ett tidigt
skede. Nacka ser fram emot kommande utredning om tonnage.
Ekerö menar att det finns potential att förbättra restider på linje 89 med nya
fartyg som tillåter sidotillägg och som håller högre hastighet. Vaxholm anser att
sidotillägg ska fortsätta utredas i arbetet med riktlinjer för bryggor.
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Ekerö anser att det krävs rätt förutsättningar i sjötrafikutredning del 1 för att
kunna upphandla nytt tonnage som stödjer planer för pendelbåtlinjerna.
Vaxholm anser att det är viktigt att pendelbåtar erbjuder en bra sittplats,
nedfällbart bord och wifi samt utsikt.
Norrtälje påpekar att fler fartyg än regionens egna används i sjötrafiken och att
anser att eventuella kravspecifikationer för nya fartyg även ska avspegla sig i
kravställning på operatörsägt tonnage. Norrtälje påpekar att alla linjer inte
klarar åretrunttrafik. Detta medför enligt kommunen att de fartyg som används
vintertid är långsammare, kan inte trafikera vissa bryggor etc. vilket försvårar
möjligheterna för pendlingsresor till skolor och arbetsplatser. Något som borde
åtgärdas innan planeringshorisont 2025.
5.6.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen tar med sig yttrandena i arbetet med kommande skede där
fartygen hanteras och ser fram emot fortsatt samverkan med kommuner med
flera. Fartyg som används i sjötrafiken kommer fortsatt bestå av sådana som
kan respektive inte kan bryta is. Detta för med sig planeringsförutsättningar och
utmaningar som löpande hanteras.

5.7
5.7.1

Trafikplanering
Yttranden
Nacka anser att det är bra att sjötrafiken integreras med kollektivtrafiken på
land. Detta är särskilt relevant för Nacka som expanderar i vattennära lägen.
Nacka instämmer i utredningens diskussion om att stärka möjligheter för
kombinationsresor cykel och båt och menar att det i större utsträckning behöver
vara målpunkter som är det centrala, snarare än befintlig landtrafik.
Österåker betonar vikten av att Östanå fortsatt kan trafikeras med
Waxholmsbolagets trafik. Vidare pekar Österåker på att Österskär nämns som
ny bytespunkt, men det framgår inte av utredningen hur trafik till öarna i
Österåker bör fördelas mellan Åsättra, Österskär och Vaxholm.
Sjötrafik i Stockholms inre skärgård behöver enligt Lidingö sammankoppla
mindre bryggor med replipunkter såsom Vaxholm, Boda och Sollenkroka.
Vidare vill Lidingö se en utredning och konsekvensanalys av att någon av
regionens sjötrafik kan angöra Fjäderholmarna reguljärt. Vaxholm anser att de
bryggor som är viktiga att angöra mellan Vaxholms replipunkt och Stockholm
är; Vaxholms replipunkt, Gåshaga, Nacka strand, Slussen och Strömkajen.
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Vaxholm anser det som ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra alternativ att
etablera en linje mellan Vaxholm och Grinda i det fall det blir permanent
pendelbåtstrafik mellan Vaxholm - Stockholm.
Tyresö vill, oavsett alternativ, betona vikten av kraftigt utökad och förbättrad
sjötrafik till och från Trinntorp. Tyresö pekar på att Trinntorp omfattas av
utvecklingsplaner i kommunens översiktsplan varför det är viktigt att även
kollektivtrafik på vatten utvecklas här.
Tyresö anser att passning mellan båt- och busstrafik behöver säkerställas.
Österåker anser att det är en självklarhet att tidtabeller mellan land- och
sjötrafik är samordnad och påtalar brister vad gäller detta vid Åsättra.
Österåker är mycket positiva till att Trafikförvaltningen i ett tidigt skede även
involverar övriga infrastrukturansvariga och trafikplanering inom förvaltningen
så att kopplingarna med tåg och buss med mera kan fungera vid replipunkterna.
En lokal bussförbindelse mellan Resarö och Vaxön menar Vaxholm behöver
utvecklas för att möjliggöra god tillgänglighet till bryggor och kajer med korta
bytestider. Vaxholm anser att en lokal busslinje skulle skapa nyttor för elever
och äldre inom kommunen vilka behöver nå skolor och samhällsservice på
Vaxön. Tyresö anser att det under sommarsäsong bör sättas in busstrafik från
Stockholm city till Trinntorp.
Norrtälje anser att ambitionen att övergå till sommar och vintertabell är positiv.
Att stärka upp grundtrafiken mellan skärgård och s.k. replipunkter på land är
nödvändigt och vällovligt även om det delvis motsägs av att det trafikförslag för
år 2021, som remitterades under våren, innehöll nerdragningar i trafiken till
samtliga kärnöar i Norrtälje kommun. Detta rimmar illa med att det anges att
utredningsalternativ 2 ger förutsättningar till att öka antalet turer eller sker en
minskning nu så att man sedan kan få utrymme för en ökning (till det läge som
finns idag)?
Den bastrafik som för närvarande gäller för kärnöar är 2 turer
morgon/förmiddag, 2 turer eftermiddag/kväll samt en senare kvällstur en gång
i veckan. Om det enligt förslaget ska införas två tidtabellperioder föreslås denna
bastrafik utökas under sommarhalvåret.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkten och tar det med sig till det fortsatta
arbetet. Trafikförvaltningen vill påpeka att sjötrafikutredningen kommer
innehålla övergripande förslag på trafiklösningar. Trafikförvaltningens fokus är
kollektiv sjötrafik inom Stockholms län. Kortsiktiga förändringar av trafiken
hänvisas till den årliga processen för trafikförändringar.
Trafikförvaltningen kan konstatera att Trinntorp ingår i trafiknätet, fokus i
sjötrafikutredningen är framförallt på övergripande trafikplanering med fokus
på replipunkter och kärnöar, för den yttre skärgården.
Trafikförvaltningen instämmer i att passning inom kollektivtrafiken är en viktig
fråga. Sjötrafikutredningen kommer inte att utreda detta i detalj.
Förslag på nya busslinjer ingår inte i sjötrafikutredningen och behöver hanteras
i andra forum. Sjötrafikutredningen fokuserar på busstrafik till och från
replipunkter i första hand, och utveckling kommer av detta kommer ske i det
fortsatta arbetet med sjötrafikutredningen.

5.8
5.8.1

5.8.1.1

5.9
5.9.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

I utredningen nämns ingenting om framtidsplaner för Norra båtlinjen som idag
trafikerar sträckan Nynäshamn – Stockholm – Arholma sommartid. Det har
tidigare diskuterats även en förlängning av denna linje till
Östhammar/Öregrund. Mer information och analyser om detta efterlyses
5.7.1.1

Ärende/Dok. id.

Godstransporter
Yttranden
Värmdö, Norrtälje och Österåker har svårt att i utredningen utläsa behovet av
godstransporter och transporter för näringsliv och turistnäringen.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att utredningen behöver kompletteras med
godshanteringen i skärgården. Översiktliga resultat från genomförd
godsutredning kommer att inkluderas i sjötrafikutredning del 1.
Kulturhistoria och kulturhistoriska fartyg
Yttranden
Vaxholm är positiv till att de kulturhistoriska fartygen ska fortsätta att trafikera
skärgården, fartygen är väldigt uppskattade bland invånare och besökare.
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5.9.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att det kulturhistoriska tonnaget är ett
uppskattat inslag i trafiken.

5.10
5.10.1

Busstrafik och byten
Yttranden
Värmdö anser att trafikförvaltningen behöver ta höjd för utökad busstrafik till
replipunkterna för att matcha det ökade antalet båtturer i alternativ 2.
Värmdö anser att för att få fler att ta bussen till replipunkterna krävs det
direktbussar och att det går att ta med bagage. Dagens bussar är inte anpassade
till detta och det finns inte utrymme för resväskor, ryggsäckar eller dramaten.

5.10.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen anser att sjötrafikutredningen pekar på ökad busstrafik för
alternativ 2. Sjötrafikutredning del 1 kommer inte innehålla förslag på nya
utformningar av bussar.

5.11
5.11.1

Ärende/Dok. id.

Vägnät och replipunkter
Yttranden
Österåker pekar på att det finns exempel i väginfrastrukturen som inte fungerar
tillfredsställande mot replipunkterna, som begränsar utvecklingsmöjligheterna.
Ett av dem är vägen till replipunkten Åsättra är smal och krokig och inte
dimensionerad för lastbilar och bussar.
Österåker saknar resonemang i I kapitel 5.1.2 när det gäller vad UA2 får för
konsekvenser för landtrafiken. Det kommer krävas en utökad busstrafik, som i
sin tur kräver fler bussar, fler depåplatser, ökad plats i terminaler, förbättrade
väganslutningar till replipunkter. Behövs direkta busslinjer mellan stomtrafiken
och replipunkterna? Viktiga frågor att belysa i det fortsatta arbetet.
Nacka emotser kommande utredningssteg där standard för bytespunkter mellan
buss/båt och cykel/båt säkras. Detta förutsätter goda cykelparkeringar och
anslutande allmänna vägar med god standard för buss och cykel, samt i vissa
fall infartsparkering för bil.
Haninge bedömer att alternativ 2 kommer leda till ökad biltrafik eftersom det är
mer rimligt att anta att resor till replipunkter kan genomföras med bil, jämfört
med resor till Strömkajen. Haninge menar att detta behöver problematiseras i
sjötrafikutredningen som nu anses anta att resenärer endast byter mellan olika
kollektiva färdmedel.
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Haninge antar att alternativ 2 kommer medföra ökad busstrafik till replipunkter
med ökad belastning på fordon och i den infrastruktur som busstrafiken
behöver.
Haninge lyfter att de vägar som ansluter till replipunkter i kommunen riskerar
att få ökad bil- och busstrafik. Båda vägarna är lägre standard och den ena går
genom känslig miljö i Dalarö.
Haninge pekar på problem med parkeringsplatser för bil vid replipunkter,
exempelvis Dalarö, som har en stor sommarbefolkning. Kommunen anser att
sjötrafikutredningen ska beakta parkeringsfrågan för bil.
Haninge anser att resonemang om avlastning av vägnät genom sjötrafik inte är
applicerbart på skärgården eftersom det oftast inte finns alternativa
resmöjligheter att avlasta. Haninge menar att alternativ 2 därigenom snarare
medför kostnader för väghållare än avlastning.
Haninge anser att trafikförvaltningen, som del av regionen och därigenom
länsplaneupprättare, behöver ha en uppfattning om landstrafiksystemet som
ansluter till replipunkter ska fungera och förbättras. De
medfinansieringsmöjligheter som nämns i sjötrafikutredningen är enbart
sådant som förbättrar själva replipunkterna, menar Haninge.
Vaxholm anser att det är angeläget att kommuner och berörda aktörer deltar i
processen, då regionen inte äger eller ansvarar för den infrastrukturen i
skärgården.
Vaxholm informerar om att möjligheten att drivmedelsförsörja sjötrafiken i
Vaxholm, genom en fast anläggning, undersöks då det kan skapa nyttor för
sjötrafiken i och med det strategiska läget Vaxholms replipunkt har i mellersta
skärgården. Projektet ska även planera för hur kajområdet kan förbättras och
resenärsmiljön är en viktig del av det, därtill ska landanslutningar,
avfallshantering och färskvatten hanteras inom projekt.
Tyresö anser att fortsatt dialog och upprättande av avtal med kommuner och
berörda väghållare behövs för att tydliggöra vem som ska ansvara för
investeringar som behövs för att klara ökad belastning som följer av alternativ 2.
Tyresö påpekar att vägnätet på Brevikshalvön är belastat.

754

32(100)

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-12-04

Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Stockholm anser att det tydligt måste beaktas de utmaningar för
väginfrastruktur, kapacitet, restider och tillkommande merkostnader det skulle
innebära, för såväl befintlig som tillkommande landtrafik, med huvudsakligen
buss, som blir alternativet om strategiska delar av dagens skärgårdstrafik ska
flyttas från vatten till land.
Värmdö påpekar att alternativ 2 medför att standarden och servicen vid
replipunkterna behöver förbättras. Detta bör utredas vidare i del 2. Det behövs
riktlinjer för vilken standard som replipunkterna ska ha. Replipunkterna
behöver exempelvis ha liknande service och tydlig realtidsinformation om när
båtar avgår och anländer. Vidare anser Värmdö att det är viktigt att utreda
vilken part som ska vara huvudman för anläggningar.
Värmdö informerar om att det är överlag otydligt i hela länet vem som har det
ekonomiska ansvaret för helheten vid replipunkterna, något som Stockholms
Länsstyrelse har identifierat i projektet Replipunktslyftet.
Värmdö påpekar att standarden och kapaciteten på det statliga vägnätet till
replipunkterna är idag kraftigt underdimensionerat och en förutsättning för att
alternativ två ska kunna genomföras är att vägnätet förstärks. En diskussion
mellan Trafikförvaltningen, Trafikverket och kommunen måste inledas i tidigt
skede för att säkerställa detta
Värmdö menar att alternativ 2 medför ökat behov av parkeringsplatser vid
replipunkterna och menar att ansvar för dem behöver utredas och det bör enligt
kommunen finnas möjlighet att söka statlig medfinansiering för parkeringar vid
replipunkter.
Väginfrastrukturen är eftersatt till Värmdös replipunkter och kommunen anser
att det kommer att krävas investeringar i vägnätet för att möta det framtida
ökade transportbehovet. Trafikverket arbetar nu med en ÅVS för väg 222 till
Stavsnäs. ÅVS:er bör även tas fram för väg 274, 673 och 672 till Boda och väg
687, 686 och 689 till Sollenkroka.
Mer tydlig koppling mellan land- och sjötrafik har efterfrågats under lång tid.
Förutom sjötrafikens utformning handlar det om att erbjuda effektiva
möjligheter till att byta mellan trafikslag. Vid kommunens repli- och
bytespunkter är i dag det ytterst besvärligt vissa perioder att hitta
parkeringsplatser. Ett effektivt och attraktivt landkollektivtrafiknät kan bidra till
att förbättra den situationen.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen avser komplettera sjötrafikutredningen med resonemang
kring replipunkter och påverkan på väginfrastrukturen från bil- och busstrafik.

Trafikförvaltningen instämmer i att det föreligger otydligheter kring
replipunkterna. Trafikförvaltningen ser fram emot fortsatt samråd i frågor om
vägnät och replipunkter. Replipunkter hanteras även i andra processer och av
andra aktörer.

5.12.1.1

5.12.2

5.12.2.1

5.13
5.13.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. I alternativen föreslås pendelbåttrafik i Saltsjön vilken avlastar
vägtrafiken norr och söder om Saltsjön.

5.12
5.12.1

Ärende/Dok. id.

Infrastruktur
Yttranden bryggor
Österåker anser att riktlinjer för trafikbryggorna bör tas fram i samverkan med
de som är ansvariga för infrastrukturen. Österåker anser att det vid ett arbete
med en bryggplan behöver dialog startas tidigt med kommunerna och berörda
markägare.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen anser att det är en relevant synpunkt och tar detta vidare i
arbetet med trafikbryggor. Trafikförvaltningen ser fram emot fortsatt
samverkan kring bryggor.
Yttranden infrastruktur sjö
Österåkers och Norrtälje kommun bidrar gärna i det fortsatta arbetet med att se
över infrastrukturen för sjötrafiken och påpekar att det är viktigt att detta arbete
görs i nära samarbete med kommunerna. Det finns även anledning att titta på
samordning med godshanteringen i skärgården.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och ser fram emot fortsatt samverkan med
Österåker och Norrtälje. Samordning av godshantering omfattas inte i
sjötrafikutredningen.
Bryggor och bytespunkter
Yttranden
Österåker, Danderyd och Solna är positiva till att inleda dialog om behov av nya
bytespunkter i kommunen. Stockholm påpekar att staden och regionen behöver
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och ser fram emot fortsatt samverkan.
Yttranden specifika bryggor nuläge
Danderyd informerar om att kommunen inte har planer på att bygga en ny
brygga vid Djursholms torg under kommande år. Istället vill kommunen att
Ekuddens brygga fortsatt trafikeras av pendelbåtlinjen
Vaxholm arbetar med att ta fram en plan för hur Vaxholms kajer ska restaureras
efter det att man upptäckt att kajens konstruktion är i dåligt skick. Skärgårdoch pendelbåtstrafikens behov hanteras inom projektet och kommunen är
positiva till att Trafikförvaltningen deltar i arbetet.
Värmdö anser att Trafikförvaltningen bör inleda en dialog med kommunen för
att se över Björkviks brygga som replipunkt. Ett argument från
Waxholmsbolaget har varit att bryggan inte går att trafikera på grund av dåliga
djupförhållanden. Med en ny modern flotta med mindre fartyg bör det vara
möjligt att trafikera Björkviks brygga som Värmdö anser har god kapacitet och
bra bussförbindelser till och från Slussen.

5.13.2.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar önskemål om ändrad trafikering och hänvisar dem
till de årliga trafikförändringsprocesserna.
Trafikförvaltningen ser fram emot fortsatt samverkan kring Vaxholms kajer.

5.13.3

TN 2019-0440
Infosäk. klass

tillsammans identifiera och utreda vilka brygglägen i staden som är möjliga att
utveckla för att ta omhand pendelbåtstrafik.
5.13.1.1

Ärende/Dok. id.

Yttranden specifika bryggor framtid
Huddinge anser att sjötrafik vid Vårby brygga skulle förstärka kollektivtrafiken i
området och bidra till att tillgängligheten till andra delar av Stockholm ökar.
Vårby brygga skulle bli en ny målpunkt intill Vårby udde och bidra till att fler
kan upptäcka området och bidra till ökat besökande och intresse för att bosätta
sig där.
Vaxholm anser att Slussen kan bli en allt viktigare brygga för pendlare, förutsatt
att tillgänglighet till tunnelbana säkerställs i projektet Slussen.
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Norrtälje kommun föreslår att Regionen utreder konsekvenserna av annan
replipunkt för kärnön Gräskö (Östernäs istället för Furusund) med koppling till
landkollektivtrafiken i fokus men även hur det kan påverka linjestrukturer för
sjötrafiken. De brister i landkollektivtrafiken som finns t.ex. på Rådmansö,
måste dock åtgärdas för att få till stånd en robust och förbättrad struktur.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta, tar det vidare i det fortsatta arbetet och ser
fram emot en fortsatt samverkan med länets kommuner.
Sjötrafikutredningen innehåller inte förslag på sjötrafik till Vårby brygga,
bryggan finns dock med som förslag på trafik på lång sikt.
Slussen spelar en central roll i trafiken, utformning ingår dock inte i
sjötrafikutredningen.
5.14
5.14.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Norrtälje påpekar att sjötrafikutredningen inte presenterar förklaring, bakgrund
eller utveckling till att det i utvecklingsalternativ 2 uppstår behov av nya
bytespunkter samt att dialog ska initieras om behov av nya bytespunkter. En
sådan dialog välkomnas av Norrtälje utifrån ett syfte att förbättra
tillgängligheten för boende och besökare i skärgården.

5.13.3.1

Ärende/Dok. id.

Avtal
Yttranden
Vad gäller avtal kopplat till nya sjötrafiklinjer, infrastrukturfrågor och
samfinansiering påpekar Österåker att även Trafikverket behöver involveras där
det är aktuellt. Nacka anser att det behöver arbetas fram avtal för de bryggor
som trafikeras av sjötrafik. Sådana tydliggör ansvar, standard och drift vilket
gynnar resenärer och infrastrukturhållare. Avtal kan även öppna upp för
medfinansiering av investeringar från exempelvis länsplanen.
Stockholm menar att parterna behöver också komma vidare i frågan i hur
reinvesteringar av befintliga bryggor och investering i nya bryggor ska hanteras.
En översiktlig kostnad för brygganläggningarna behöver tas fram. Det är
önskvärt att arbetet kan komma igång redan i tidigt skede för att inte fördröja
en planerad trafikstart.
Ekerö anser att regionen ska ta ett större ansvar, även ekonomiskt, för bryggor
och förbättrar tillgänglighet och resenärsmiljö. Ekerö anser att bryggor är
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kostsamma och att ansvar för bryggor kräver kunskap som inte alla berörda
markägare har.
Tyresö anser att fortsatt dialog och upprättande av avtal med kommuner och
berörda väghållare behövs för att tydliggöra vem som ska ansvara för
investeringar som behövs för att klara ökad belastning som följer av alternativ 2.
Norrtälje påpekar att utredningen omnämner att en konsekvens kan bli att
Regionen önskar ingå avtal med de kommuner som berörs av nya sjötrafiklinjer
vad gäller infrastrukturfrågor och kring hur samfinansiering kan ske. Norrtälje
anser att det är oklart om det även gäller när nya system och linjer införs som är
resurseffektiva är oklart. Norrtälje anser att en särskild satsning skulle behövas,
t.ex. tillskapande av en ”bryggfond” eller liknande för att skapa långsiktig
planeringstrygghet
5.14.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i nyttor med avtal och ser fram emot ett fortsatt
arbete kring detta med kommuner, Trafikverket och andra berörda.
Avtalsfrågor, ansvar för finansiering och kostnader för bryggor med mera
hanteras dock inte i sjötrafikutredningen.

5.15
5.15.1

Intäkter och biljettsystem
Yttranden
Vaxholm är positiv till att skärgårdstrafiken integreras i SL-taxan, Vaxholm har
länge påpekat att taxan bör förändras för att öka kollektivtrafikresandet och
skapa en mer enhetlig taxa. Vaxholm anser att en och samma taxa kommer
gynna näringslivet i skärgården, möjliggöra att boende i skärgården inte
behöver betala dubbla taxor samt göra det enklare för turister och besökare.
Utöver enhetlig taxa anser Vaxholm att det behov som dagens ö-kort tillgodoser
behöver beaktas. Nacka ser fram emot kommande utredning om taxor.
Österåker anser att UA2 utan SL-taxa bör beskrivas som ett eget alternativ.

5.15.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det med sig i det fortsatta arbetet för
övervägande. Taxefrågor hanteras endast mycket översiktligt i
sjötrafikutredningen.
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Kostnader och samhällsnyttor
Yttranden
Lidingö anser att utredningen inte innehåller fakta över alternativens
samhällsnytta i relation till kostnad.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningen instämmer i att analysverktyg inte fullt ut kan
hantera sjötrafikens förutsättningar eftersom den är uppbyggd utifrån
landtrafikens logik. Vidare är modeller alltid behäftade med brister.
Restider
Yttranden
Lidingö anser att det är en brist att sjötrafikutredningen inte redovisar hur
restider och antal byten förändras i alternativ 2.
Vaxholm menar att de i jämförelse med andra ytterkommuner längre restid, i
relation till avståndet, till regionkärnan. Vaxholm anser därmed att
pendelbåttrafiken kan bidra till att skapa en pålitlig, radiell, stomlinje på vattnet
för att möjliggöra snabbare resor.
Vaxholm anser att det går att tänka sig att minskad restid till Stockholm med
pendelbåttrafik kan förändra deltidsboendes vanor och resmönster, och till följd
därav behovet av kollektivtrafik på vatten. Vaxholm anser att utvecklingsmålet
för en permanent pendelbåtlinje, mellan Vaxholm och Stockholm, är att
möjliggöra en restid under 40 minuter.

5.17.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Det är Vaxholms erfarenhet att samhällsekonomiska analyser har svårt att
värdera komfort och dess potential, i synnerhet när det gäller sjötrafik.
5.16.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande.
Sjötrafikutredningen fokuserar inte på restidsskillnader mellan kommuner och
regionkärnan. Det är dock uppenbart att sjötrafiken kan spela en roll i att skapa
attraktiva resor och kortare restider torde attrahera fler resenärer.
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Enkätundersökningen
Yttranden
Haninge anser att svarsfrekvensen i enkätundersökningen är låg. Vaxholm
påpekar att varken deltidsboendes eller sommargästers, vilka är relativt många
och spenderar delar av året i kommunen, resmönster undersökts.

5.18.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen anser att svarsfrekvensen är över förväntan när det handlar
om postala enkäter. Trafikförvaltningen anser att resmönster hos turister är väl
kända. Deltidsboende uppger att deras säsong framförallt är under sommar och
månaderna före och efter vilket innebär att de reser när trafikutbudet är större
vilket kan förmodas vara en anpassning utifrån efterfrågan. Det kan därmed
antas att deltidsboendes resmönster även är kända. Enkäten som riktades till
fastboende på kärnöar är ett av många underlag i arbetet med
sjötrafikutredningen.

5.19
5.19.1

Förutsättningar för resenärer
Yttranden
Vaxholm anser att det måste vara enkelt för sällanresenären att resa med
sjötrafiken – var och hur byte ska ske måste vara enkelt och tidtabeller
lättförståeliga så resenären känner sig trygg. Nacka ser fram emot kommande
utredning om tidtabeller. Vaxholm påpekar att deras erfarenhet är att pendlare
värderar komfort högt, förutom restiden.
Haninge anser att frågan om sömlöst resande behöver utredas mer i
sjötrafikutredningen. Som utredningen är skapt idag finns varken förslag eller
handlingsplan. Nacka pekar på de kvaliteter som sjötrafiken innehar vad gäller
avkoppling och upplevelse.
Norrtälje meddelar att minst ca 30 öar bebodda året runt i kommunen. Exakt
hur många boende det finns är belagt med ett mörkertal då många (ca ¼ av alla
registrerade fritidshus) bedöms bebos större delar av året. På kommunens
kärnöar bor minst 130 personer och på övriga öar drygt 100 personer. Sedan
tillkommer ett antal boende på andra öar eller i vissa kustområden (med färja
eller bro) där sjötrafiken beroende på tidsavstånd spelar en viktig och roll som
kommunikationsmedel. Huvudfokus för kommunen är att värna om dessa fasta
boendes möjligheter till resor och varuförsörjning, men det är också viktigt att
det finns trafik som ger förutsättningar till dels en social hållbarhet samt till en
besöksnäring.
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-12-04

K1 (Öppen)

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i detta och sjötrafikutredningen föreslår ett
fortsatt arbete kring hela resan och information till resenärer.
Huvudinriktningen för trafikförvaltningen är att lägga grunden i
Sjötrafikutredning del 1 och därefter genomföra andra utredningar kring
enskilda frågeställningar.

Trafikförvaltningen noterar detta och avser komplettera sjötrafikutredningen
med ytterligare underlag vad gäller olika resenärskategorier.

5.20.1.1

5.21
5.21.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Trafikförvaltningen instämmer i att komfort, avkoppling och resan som
upplevelse värderas högt hos resenärer i sjötrafiken.

5.20
5.20.1

Ärende/Dok. id.

Turister
Yttranden
Ett flertal kommuner tar upp frågan kring turister och besökare i skärgården
och hur de påverkas av förslag i sjötrafikutredningen.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkten vidare i det fortsatta
arbetet för övervägande. Besökare och turister i skärgården är en viktig
resenärsgrupp. Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att båda alternativen, i
olika mängd, föreslår att sjötrafik finns kvar vid Strömkajen. Vidare föreslås
utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet adresseras som
en viktig aspekt.
Besöksnäring och näringsliv
Yttranden
Haninge anser att det behöver gå att särskilja vad skärgårdsföretagare som är
beroende av turism och fritidsboende anser om alternativen. Vaxholm påtalar
att Vaxholm är ett populärt besöksmål. Tyresö utgår från att Trinntorp även
fortsättningsvis trafikeras av säsongsanpassad sjötrafik för fritidsresor oavsett
alternativ. Tyresö anser att Trinntorp är en viktig punkt i tillgängligheten till
skärgården eftersom även busstrafik finns.
En stor del av den trafikmängd som reser med sjötrafik är sällanresenärer. Detta
har stor betydelse för besöksnäringen, men även för den sociala hållbarhete.
Norrtälje anser att denna resenärskategori inte gynnas av bussinslag i resor och
befarar därmed att besökresor kommer minska. Norrtälje anser därför att det
finns ett symbol- och besöksnäringsvärde med att ha turtrafik från Stockholm.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen har haft samråd med företagare i skärgården och har
erhållit värdefull kunskap genom ett stort antal remissvar. De senare samt
Haninges yttrande tas med för övervägande i det fortsatta arbetet.
Trafikförvaltningen konstaterar att Trinntorp ingår i trafiknätet.
Trafikförvaltningen noterar Norrtäljes synpunkt och tar synpunkten vidare i det
fortsatta arbetet för övervägande. Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att
båda alternativen, i olika mängd, föreslår att sjötrafik finns kvar vid Strömkajen.
Sjötrafikutredningen har kollektivtrafiken inom Stockholms län i fokus.

5.22
5.22.1

5.22.1.1

5.23
5.23.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Norrtälje informerar om påbörjad diskussion om behovet och möjligheten av en
förstudie för att utröna förutsättningarna till att kunna ”båtluffa” inom
Stockholms skärgård med tydliga kopplingar till Åland, Åboland och Gotland.
Goda exempel på detta finns att hämta från t.ex. Finland.
5.21.1.1

Ärende/Dok. id.

Miljö
Yttranden
Haninge anser att sjötrafikutredningens analys över utsläpp från fordon
behöver inkludera mer än utsläpp från fartyg. Ekerö trycker på vikten av 100 %
förnybar energi i driften år 2030, eldrift eller liknande, bland annat som följd av
pendelbåtsbryggornas placering i urbana miljöer, där utsläpp och buller
behöver minska. Ekerö antar att drivmedelsfrågor utreds i utredningssteg 2.
Därtill vill Vaxholm lyfta att det finns ett intresse för att utveckla sjötrafiken till
att bli mer hållbar, se över möjligheten att utveckla eldrivna båtar, vilket kräver
att man i tidigt skede undersöker strategiska lägen för bland annat
laddningsinfrastruktur
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen avser på ett översiktligt sätt hantera fordonsutsläpp i ett
systemperspektiv i sjötrafikutredningen. Drivmedel för tonnaget utreds i nästa
skede.
Hastighetsdispenser
Yttranden
Österåker instämmer i att det är en viktig fråga att ha dialog om fartdispenser
eftersom detta stärker möjligheter för pendling med sjötrafik. Ekerö anser att
tillåtna hastigheter för sjötrafiken behöver utredas så att inte potential går till
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5.24
5.24.1

K1 (Öppen)

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar med sig i det fortsatta arbetet.
Utredning av dispenser kommer att utredas separat. Nya fartyg utreds i
kommande skeden. Framkomlighetsåtgärder på land utreds inte i
sjötrafikutredningen, även om det alltid är värt att påpeka.
Övrigt
Yttranden
Nacka anser att det är viktigt att utveckling av Saltsjöbanan fortsätter, med nya
vagnar och utbyggda mötesspår med ny turtäthet. Detta bör lyftas i utredningar
såsom Åtgärdsvalsanalys Saltsjöbanan och Konsekvenser av tunnelbanans
försening. Nacka pekar på detta eftersom alternativ 2 i sjötrafikutredningen
framförallt påverkar Saltsjöbaden inom Nacka kommun.
Värmdö är generellt positiv till det helhetsgrepp som tas genom arbetet med
sjötrafikutredningen och den dialog som sker med kommunen, föreningar och
fastboende.
Österåker har genomför en enkätundersökning för de som bor helt eller delvis i
skärgården eller som bara är sommargäster där. Undersökning bifogades
remissvaret.

5.24.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och konstaterar att sjötrafikutredningen inte
omfattar Saltsjöbanan och nya tunnelbanan varför frågorna behöver lyftas i
andra sammanhang.
Trafikförvaltningen noterar detta och ser fram emot fortsatt dialog och
samverkan.
Trafikförvaltningen noterar informationen från Österåker.

5.25
5.25.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

intet. Vaxholm instämmer i att tonnaget har en viktig roll för att förbättra
restiderna i kombination med hastighetslättnader för kollektivtrafiken på
farleder. Värmdö menar att restiderna både på land och till sjöss bör minskas
genom framkomlighetsåtgärder på land och hastighetsdispenser till sjöss.
5.23.1.1

Ärende/Dok. id.

Avstår yttrande
Yttranden
Botkyrka och Nynäshamn avstår från att yttra sig över sjötrafikutredningen
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Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta.
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Nedan redovisas inkomna yttranden från föreningar och intresseorganisationer
som på ett övergripande sätt representerar skärgården på olika sätt, samt
trafikförvaltningens bemötande.
6.1
6.1.1

Alternativen
Yttranden för alternativ 1
Längre linjer är väsentliga för skärgården anser Skärgårdens trafikantförening
och menar att det vore en olycka för skärgården om de försvann, vilket de
menar är tanken med alternativ 2. Dessa finns i mellanskärgården där de fyller
flera funktioner, och även i norra skärgården där de framförallt är uppskattade
av sommargäster och turister.

6.1.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningens ambition är att erbjuda regionens invånare
och besökare en ändamålsenlig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen vill påpeka
att alternativ 2 innehåller pendelbåtlinjer i Saltsjön samt även vissa långlinjer.
Vidare föreslås utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet
adresseras som en viktig aspekt.

6.1.2.1

6.1.3

TN 2019-0440
Infosäk. klass

6 Föreningar och intresseorganisationer

6.1.2

Ärende/Dok. id.

Yttranden för alternativ 2
Skärgårdsföretagarna föredrar och förordar alternativ två; mer fokus på
bastrafiken med längre trafikdygn. Att som bofast och företagare i skärgården
kunna ta del av utbildning och utbud på fastlandet eller på andra öar är
avgörande. Likaså möjligheten att arbeta på och/eller anställa personal från
andra öar eller fastlandet.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer att detta är andemeningen med alternativ 2 och
tar med sig yttrandena i det fortsatta arbetet.
Övriga yttranden
Skärgårdens trafikantförening anser att utredningen är tydligt vinklad mot
alternativ 2. SIKO anser inte att något av alternativ 1 eller 2 är realistiska och
båda saknar helhetsperspektiv. Stockholms läns hembygdsförbund anser att
resemöjligheter ska förbättras för fast- och deltidsboende samtidigt som
möjligheterna inte försämras för tillfälliga besökare. Stockholms läns
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6.2
6.2.1

K1 (Öppen)

Trafikförvaltningens bemötande
Det är trafikförvaltningens avsikt att upprätta objektiva och underbyggda
utredningar och förvaltningen tar med sig kritiken i det fortsatta arbetet.
Trafikförvaltningen noterar SIKOs och Stockholms hembygdsförenings
inställning till alternativen.
Nya alternativ
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening menar att utredningen är alltför bristfällig för att
utgöra grund för vägval för sjötrafiken. Komplettering med bredare analys och
bättre underlag menar Skärgårdens trafikantförening är nödvändiga för detta
ändamål. Skärgårdens trafikantförening instämmer i att det finns
förbättringspotential vad gäller sjötrafiken, men efterfrågar ett tredje balanserat
alternativ som riktar in sig på att förbättra brister samtidigt som bra delar i
dagens system bibehålls.
SIKO anser inte att det är relevant att förhålla sig till sjötrafikutredningens två
förslag. SIKO menar istället att det krävs ett omtag med ett helhetsperspektiv.
SIKO anser att radikala förändringar av skärgårdstrafiken påskyndar
skärgårdens död. Istället skulle ett semesterområde kvarstå under några veckor
per år. SIKO anser att trafikförvaltningen bör ta ett rejält omtag, ta det bästa ur
dagens sjötrafik och de båda alternativen och återkomma med förslag på
lösningar som betraktar skärgårdstrafiken ur ett helhetsperspektiv.
Nya lösningar behöver enligt SIKO utgå från en önskan om en, året runt,
levande skärgård och som tar hänsyn till alla de behov som fast-, deltids- och
fritidsboende, skärgårdens besökare och näringslivet, har. Norra-, mellerstaoch södra skärgårdens olika geografi och trafikbehov bör särskilt beaktas menar
SIKO.
Stockholms läns hembygdsförening anser att ett nytt alternativ behöver
utarbetas som tar positiva aspekter från alternativ 1 och 2 och sammanför dem.

6.2.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

hembygdsförbund anser att utredningen behöver göras om där fördelar från
alternativ 1 och 2 kombineras i ett helhetsperspektiv.
6.1.3.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande och samt inom fortsatt samrådsprocess.
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Utredningsbrister
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening anser att sjötrafikutredningen har avgörande
brister och att den baseras på otillräckliga underlag. Skärgårdens
trafikantförening anser att utredningen har en oklar status och erfar att flera
politiska partigrupper i regionen inte känt till remissärendet. Vidare anses
sjötrafiken i för stor utsträckning planeras på samma sätt som busstrafik i
utredningen.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen beklagar att trafikantföreningen upplever detta vad gäller
sjötrafikutredningen och tillhörande underlag. Det är trafikförvaltningens avsikt
att arbeta vidare med utredningen och överväga kompletteringar och fortsatta
analyser. Detta har delvis skett genom att inarbeta justeringar utifrån remissen
och det görs även genom nya samråd med intressenter.
Sjötrafikutredningens har status som en tidig utredning inom regionens process
för utredningar. Utredningen har genomgått förankringssteg, exempelvis
genom ett informationsärende i trafiknämnden i december 2019.
Trafikförvaltningen instämmer inte i Stadsutvecklarna i Värtahamnen
riskanalys utan ser stor potential i sjötrafiken som en del i
kollektivtrafiksystemet i regionen, på rätt platser.

6.4
6.4.1

6.4.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Stadsutvecklarna i Värtahamnen ser en risk att behovet av resande med
kollektivtrafik på vatten underskattas.
6.3.1.1

Ärende/Dok. id.

Pendelbåttrafik
Yttranden nya pendelbåtlinjer
Stadsutvecklarna i Värtahamnen anser att det finns framtida behov vad gäller
utökning av linjer, turtäthet och hållplatser i stadsdelen.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar önskemålen och hänvisar dem till de årliga
trafikförändringsprocesserna. Sjötrafikutredningen kommer inte innehålla
ytterligare förslag i form av sjötrafiklinjer i Värtaområdet.
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Bastrafik
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening instämmer i att bastrafiken på vissa håll har
utvecklingsbehov. SIKO framför att ett krav är att på RUFS-trafiken får en
bastrafik med samma tidtabell alla veckodagar, året runt. Det skapar
möjligheter för regelbunden pendling till och från kärnöarna och
mellanliggande bryggor. Prioritet anser SIKO och Skärgårdens trafikantförening
är att ha snabb och smidig trafik som tar skolbarn och pendlare till skola och
jobb från öarna och anställda ut till öarna.
SIKO anser att sjöförbindelser med regioncentrum är en del av bastrafiken, om
än inte nödvändigtvis med daglig trafik, dock året runt.

Stockholms läns hembygdsförbund anser att det är viktigt att på RUFS-traderna
få en bastrafik med samma tidtabell alla veckodagar, året runt. Det skapar
möjligheter för regelbunden pendling till och från kärnöarna och
mellanliggande bryggor.

6.6
6.6.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Skärgårdsföretagarna anser att längre trafikdygn är oerhört viktigt för att
området ska vara attraktivt för både företagare och fastboende. Att som idag
diskrimineras från möjligheten att delta i utbildning, arbete och aktiviteter är
ett av de största hoten och bidrar i högsta grad till avfolkningen. Enligt våra
erfarenheter är detta det som varit avgörande när de som flyttar tillfrågas om
varför de väljer att lämna skärgården.

6.5.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Det är trafikförvaltningens avsikt med sjötrafikutredningen att föreslå sjötrafik
som motsvarar behoven, där bastrafiken spelar en central roll.
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och tar dem med sig i det fortsatta
arbetet. En av trafikförvaltningens målsättningar med sjötrafikutredningen är
att finna sätt att förlänga trafikdygnet för fastboende på kärnöar.
Långlinjer
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening anser att båtresan som en del i skärgårdsbesöket
saknas som parameter i utredningen. SIKO anser att besöksnäringen, som är
viktig för bofasta som en näring, är beroende av att resan till öar även långt ut i
skärgården kan göras som en trevlig upplevelse i sig. Trafik från Stockholms city
ut i skärgården är enligt SIKO avgörande för turismen i skärgården.
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SIKO anser alternativet att åka båt till och från stan ska finnas kvar. Resan med
buss 434 till replipunkten Sollenkroka har 62 hållplatser och är tidskrävande
plus har begränsad kapacitet för bagage och barnvagnar.

6.7
6.7.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

SIKO anser att långlinjer till Stockholm är ett behov vid arbetsförhållanden där
distansarbete kombineras med mötesdagar. Mötesdagarna väljer man långlinjer
till stan så att man kan jobba under resan. SIKO påpekar att resor i sjötrafiken
till Stockholms city ofta används till arbete. SIKO påpekar att obrutna resor i
sjötrafiken till Stockholm city är attraktiva för äldre, funktionshindrade och
barnfamiljer.

6.6.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkten kring långlinjerna vidare i
det fortsatta arbetet för övervägande. Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka
att båda alternativen, i olika mängd, föreslår att sjötrafik finns kvar vid
Strömkajen. Fokus för trafikförvaltningen är att tillhanda regionens invånare
och besökare kollektivtrafik på land och på vatten.
Nya fartyg
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening instämmer i att utredningen pekar på ett viktigt
vägval för sjötrafiken eftersom anskaffning av nytt tonnage kommer sätta
försättningar för trafiken utifrån hur tillkommande fartygstyper är beskaffade.
SIKO upplever det som anmärkningsvärt att en del av regionens fartyg faller för
åldersstrecket efter 25 år där det i nyligen genomförd upphandling inkluderat
fartyg som är mer än 50 år gamla.
SIKO anser att en kontinuerlig åldersförlängning av befintlig flotta kombinerad
med en framtida, klok upphandling som möjliggör för marknadens aktörer att
investera i nya fartyg är mer relevant. Detta skulle, menar SIKO, avlasta
Regionens investeringsbehov och kunna påskynda utvecklingen av mer
miljövänliga och tillgänglighetsanpassade fartyg.
SIKO anser att en utomstående utredning om en framtida skärgårdsflotta, med
tydliga tillgänglighets- och miljödirektiv, snarast bör tillsättas.
SIKO anser att det behövs båtar anpassade för trad, bryggor och reseströmmar.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen tar med sig yttrandena i arbetet med kommande skede där
fartygen hanteras och ser fram emot fortsatt samverkan med
intresseorganisationer med flera. Anskaffning och ägandeformer kommer också
utredas i kommande skede.

Trafikplanering
Yttranden
SIKO anser att det ska vara samma turlista varje dag, året runt.
SIKO anser att möjligheter att även kunna göra kortare uppehåll på fastlandet
är viktiga. Att åka till tandläkaren, handla i den lokala butiken på fastlandet,
vara med på ett gympapass eller hämta eller lämna barn förskolan, ska inte
behöva ta en hel dag i anspråk. Det offentligas behov av att komma ut på öarna
med till exempel hemtjänstbesök o s v är också viktigt och kan på så vis
underlättas.
SIKO påtalar att Runmarö är en utpräglad ”pendlarö” och behöver nuvarande
trafiktäthet. Dock behöver passning till buss förbättras.

6.8.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Det är trafikförvaltningens avsikt med sjötrafikutredningen att föreslå sjötrafik
som motsvarar behoven, där bastrafiken spelar en central roll.
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och tar dem med sig i det fortsatta
arbetet. En av trafikförvaltningens målsättningar med sjötrafikutredningen är
att finna sätt att förlänga trafikdygnet för fastboende på kärnöar.
Trafikförvaltningen instämmer i att passning inom kollektivtrafiken är en viktig
fråga. Sjötrafikutredningen kommer inte att utreda detta i detalj. Konkreta
kortsiktiga frågor hänvisas till de årliga trafikförändringarna.

6.9
6.9.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Trafikförvaltningen instämmer i att krav vad gäller tillgänglighet och miljö är
viktigt, detsamma gäller fartyg anpassade utifrån trafikområde och
trafikuppgift.
6.8
6.8.1

Ärende/Dok. id.

Packning och bagage
Yttranden
SIKO menar att en resenär i skärgårdstrafiken ofta medför en helt annan typ av
bagage än den vanlige kollektivresenären. Ryggsäck, kylväska och en
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6.9.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningen instämmer i att bagagefrågan skiljer ut sig
från övrig kollektivtrafik. Sjötrafikutredningen kommer inte innehålla förslag på
anpassningar av buss- och spårfordon.

6.10
6.10.1

Godstransporter
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening och SIKO anser att sjötrafikutredningen behöver
innehålla godstrafiken som genomförs av Waxholmsbolaget.

6.11
6.11.1

6.11.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

”dramaten” är standard. Därför måste de bussar och spårbunden trafik till
replipunkterna anpassas för att kunna medföra relevant bagage, rollatorer och
barnvagnar.

6.10.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att utredningen behöver kompletteras med
godshanteringen i skärgården. Översiktliga resultat från genomförd
godsutredning kommer att inkluderas i sjötrafikutredning del 1.
Kommersiell kollektivtrafik
Yttranden
SIKO anser att regionen bör överväga att överlämna mer av säsongsbunden
turisttrafik till kommersiella aktörer. Genom att göra detta menar SIKO att det
frigörs resurser till RUFS-trafiken (bastrafiken).
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen gör bedömningar och avvägningar kring förhållanden
mellan upphandlad och kommersiell kollektivtrafik i
trafikförsörjningsprogrammet samt i samband med trafikupphandlingar då den
allmänna trafikpliktens omfattning utreds. Inom sjötrafikutredningen görs inte
sådana bedömningar.
Fritt inträde på kollektivtrafikmarknaden råder och kommersiella aktörer kan
anmäla och starta upp trafik på kommersiell basis när de så önskar. I sådana
processer är det en fördel att samråda med trafikförvaltningen som är regional
kollektivtrafikmyndighet.
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Vägnät och replipunkter
Yttranden
SIKO instämmer i att bättre, snabbare och mer frekvent trafik i skärgården är
attraktivt. Det kräver dock enligt SIKO även satsningar på vägar och
landbaserad kollektivtrafik till replipunkter. Vidare menar SIKO att det krävs
ökad standard på replipunkterna med fler parkeringsplatser och båtplatser,
möjlighet till laddning av elfordon, uppvärmda väntsalar, toaletter och
informationssystem.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen avser komplettera sjötrafikutredningen med resonemang
kring replipunkter och påverkan på väginfrastrukturen från bil- och busstrafik.
Sjötrafikutredningen kommer inte innehålla förslag på ansvars- och
kostnadsfördelningar för åtgärder, eller faktiska åtgärder, inom replipunkterna
eller vägnätet. Detta behöver hanteras i kommande skeden och även i andra
sammanhang.

6.13
6.13.1

Bryggor och bytespunkter
Yttranden specifika bryggor nuläge
Stadsutvecklarna i Värtahamnen anser att linje 80:s hållplats vid Frihamnen
bör flyttas för att komma närmare den växande stadsdelen.

6.13.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar önskemål om ändrad trafikering och hänvisar dem
till de årliga trafikförändringsprocesserna.

6.13.2

Yttranden specifika bryggor framtid
Stadsutvecklarna i Värtahamnen anser vidare att fler analyser av bytespunkter
mellan kollektivtrafik på land och till sjöss behöver utredas

6.13.2.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

SIKO menar att krav och behov för landinfrastruktur och dess ekonomiska
konsekvenser för Regionen och skärgårdskommunerna måste övervägas och
kvantifieras som en del av en ny helhetsstrategi för skärgårdstrafiken.
6.12.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Inom ramen för sjötrafikutredning del 1 utreds dock sjötrafiken på
ett övergripande plan vad gäller nya bytespunkter.
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Regional utveckling
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening menar att regionen ska ta ett bredare ansvar för
Stockholm som sjöfartsstad, för den regionala utvecklingen i skärgården och
inte föreslå en utarmning av sjötrafiken som riktas mot besökare.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen delar ansvaret för regionens utveckling med ett flertal andra
aktörer där trafikförvaltningens fokus är att tillhanda regionens invånare och
besökare kollektivtrafik på land och på vatten.
Skärgårdens förutsättningar
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening och Stockholms läns hembygdsförening påpekar
att förutsättningarna skiljer sig åt mellan skärgårdens olika delar, norr, mellan
och söder.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i synpunkten och tar den vidare i det fortsatta
arbetet.
Enkätundersökningen
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening anser att enkäten till fastboende på kärnöar inte
är ett representativt underlag. Svarsfrekvensen anses låg och frågorna vinklade.
En enkät anses inte kunna motsvara en faktisk dialog. SIKO anser att det är
anmärkningsvärt att enkätsvaren används för att dra slutsatsen att skärgården
föredrar alternativ 2.
Skärgårdens trafikantförening och SIKO menar att enkätsvaren inte är
tillräckliga som beslutsunderlag vad gäller kombinationsresor sjö och land
eftersom de fastboende i svar anges använda bil samt även egen båt.
Sammantaget underkänner SIKO enkätundersökningen i sin helhet.
SIKO anser vidare att unga, deltidsboende besökare, näringsliv och
fritidsboende borde beaktas.

6.16.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Enkäten ska inte ses som en motsvarighet till dialog. Trafikförvaltningen kan
inte föra dialog med berörd allmänhet på ett effektivt sätt, därav valet att
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Förutsättningar för resenärer
Yttranden
Funktionsrätt påpekar att särskild hänsyn ska tas till resenärer med
funktionsvariationer utifrån mänskliga rättigheter för alla medborgare. Under
2021 kommer EU:s nya funktionsrättsstrategi att börja gälla och denna bör vara
utgångspunkt för fortsatt arbete med sjötrafikutredningen och kommande
arbete.
För att säkerställa att resenärer med funktionsvariationer beaktas anser
Funktionsrätt att sjötrafikutredning del 1 kompletteras med ett eget avsnitt som
berör dessa frågor, samt att en funktionsrättsbeskrivning upprättas.
SIKO anser att tillgänglighetsanpassade fartyg ska vara standard. SIKO är
medvetna om att kraven finns vid upphandlingar av trafikutövare, men ser
också att till exempel Möjatraden ofta trafikeras av båtar som inte uppfyller
tillgänglighetskrav.

6.17.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Nya fartyg kommer utredas i nästa skede och trafikförvaltningen instämmer i
att krav vad gäller tillgänglighet genomgående är viktigt, oavsett utredningssteg.
Det är trafikförvaltningens bedömning att tillgänglighet omhändertas genom att
tillämpa de riktlinjer som finns upprättade av förvaltningen, varför en särskild
beskrivning inte kommer att upprättas i detta skede. Kommande samråd
föreslås genomföras när fartygsskedet är påbörjat.

6.18
6.18.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

genomföra enkätundersökning. Det är inte trafikförvaltningens avsikt att
använda enkätsvaren som representativa för alla resenärer i skärgårdstrafiken.
Trafikförvaltningen instämmer inte i att enkäten är vinklad och anser vidare att
svarsfrekvensen är god utifrån vad som normalt är fallet vid
enkätundersökningar. Enkäten som riktades till fastboende på kärnöar är ett av
många underlag i arbetet med sjötrafikutredningen.
6.17
6.17.1

Ärende/Dok. id.

Deltidsboende
Yttranden
SIKO och Skärgårdens trafikantförening anser att deltidsboende är viktiga för
handlare och näringsliv i skärgården varför de bör ingå i sjötrafikutredningen
på ett tydligare sätt.
SIKO anser inte att sjötrafikutredningen berör trafik under perioder av is.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att deltidsboende är en viktig del av
skärgårdsresenärerna som bidrar till näringslivet i skärgården.
Trafikförvaltningen anser att deltidsboende hanteras i utredningen trots att de
inte mottog enkätundersökningen, gruppens behov kan bland annat utläsas av
dagens trafikupplägg.

Turister
Yttranden
SIKO påtalar den tillkommande parametern för Nämdötrafiken; Nämdö som
Nationalpark och biosfärområde, vilket kommer att medföra ökat tryck på bra
kommunikationer.
Sommargäster och turister har inte tillfrågats vilket Skärgårdens
trafikantförening anser är en brist. De förutsättningar med bagage etc som
gäller denna kategori resenärer har inte belysts, vad gäller kombinationsresor
buss och båt. Dessa befaras istället använda bil till fastlandsbryggor med
trängsel med mera som följd.

6.19.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar informationen och anser att sjötrafiken oavsett
alternativ torde kunna erbjuda utbud av trafik för besöksmålet.
Trafikförvaltningen anser att kunskapsläget kring sommargäster och turister är
gott. Därmed har befintlig kunskap använts i arbetet med sjötrafikutredningen.
Trafikförvaltningen tar dock med sig synpunkterna om bagage och
kombinationsresor samt om eventuella påfrestningar på vägnätet i det fortsatta
arbetet.

6.20
6.20.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Trafikförvaltningen avser komplettera utredningen med översiktliga
karaktäristiska och förutsättningar för skärgården.

6.19
6.19.1

Ärende/Dok. id.

Besöksnäring och näringsliv
Yttranden
Skärgårdens trafikantförening instämmer inte i utredningens bedömning i att
skärgården som besöksmål även stärks i alternativ 2 och anser inte sig inte
kunna se att samråd med näringsidkare har genomförts.
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Stockholms läns hembygdsförening anser att linjer från centrala Stockholm till
skärgården är centrala för besöksnäringen.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningens ambition är att erbjuda regionens invånare
och besökare en ändamålsenlig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen vill påpeka
att alternativ 2 innehåller pendelbåtlinjer i Saltsjön samt även vissa långlinjer.
Vidare föreslås utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet
adresseras som en viktig aspekt.
Trafikförvaltningen noterar önskemålen om turlistor, frågorna kommer endast
översiktligt hanteras i sjötrafikutredningen, och hänvisas till andra forum.
6.21
6.21.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

SIKO anser att säsongen sommar bör vara maj – september. Vidare efterfrågas
framförhållning i turlisteinformationen för att underlätta för besöksnäringen.

6.20.1.1

Ärende/Dok. id.

Miljö
Yttranden
Skärgårdsföretagarna anser att det är viktigt att framtidens fartyg som ska
trafikera skärgården är moderna och energieffektiva, gärna el- eller
bränslecellsdrivna för att minska de emissioner som fartygen ger upphov till.

6.21.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen tar med sig synpunkterna till nästa utredningssteg då
utformning och drivmedel för fartygen ska utredas.

6.22
6.22.1

Övrigt
Yttranden
Stadsutvecklarna i Värtahamnen har förhoppningen att även Spårväg City
kommer att trafikera stadsdelen efter år 2025.
SIKO hävdar att Waxholmsbolaget fortsatt ska vara varumärket för
skärgårdstrafiken eftersom det är ett uppskattat varumärke som är synonymt
med skärgården och dess sjötrafik.
SIKO ställer sig till förfogande för att mer aktivt involveras i processen med att
utveckla Regionens kollektivtrafik till sjöss.
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Stadsutvecklarna i Värtahamnen anser att de framöver bör vara en intressent i
det fortsatta arbetet med kollektivtrafikplanering.
6.22.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Sjötrafikutredningen hanterar inte Spårväg city.
Trafikförvaltningen instämmer i att Waxholmsbolaget är ett starkt varumärke.
Trafikförvaltningen noterar detta och välkomnar fortsatta samråd om sjötrafik.
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7 Allmänhet och samfälligheter
Nedan sammanställs och bemöts synpunkter från allmänhet och ett antal olika
föreningar, samhälligheter och liknande. Åtskilliga av synpunkterna är snarlika
och berör samma frågor varför de sammanfattas i de fall där det visat sig
lämpligt. I vissa fall anges aktör som avgett yttrande medan i andra fall
presenteras flera aktörers synpunkter samlat. Förteckning över samtliga som
yttrat sig är sammanställt i kapitel 8.
7.1

Ärende/Dok. id.

Alternativen
Den allmänhet och de samfälligheter/föreningar som inkommit med remissvar
vänder sig i princip uteslutande mot alternativ 2 i sjötrafikutredningen och
anser att dagens trafik fortsatt ska bedrivas som den är. Som skäl anges att
sjötrafikutredningen inte anses ta hand om alla resenärers behov genom att
föreslå alternativ 2 utan försämra resmöjligheter för en majoritet av
resenärerna. Kritik riktas mot utredningen som uppfattas vara vinklad mot
alternativ 2 och bygga slutsatser på ogrundande förhoppningar. Det uppfattas
som att utredningen endast föreslår sjötrafik till kärnöar. Remissyttrandena
anför att sjötrafikutredningen inte kan utgöra grund för att fatta beslut om
framtidens sjötrafik i skärgården.

7.1.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningens ambition är att erbjuda regionens invånare
och besökare en ändamålsenlig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen vill påpeka
att alternativ 2 innehåller pendelbåtlinjer i Saltsjön samt även vissa långlinjer.
Vidare föreslås utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet
adresseras som en viktig aspekt. Trafikförvaltningen bedömer att
sjötrafikutredningen behöver kompletteras och utvecklas i vissa avseenden i det
kommande arbetet.

7.2
7.2.1

Nya alternativ
Yttranden
Bland allmänhetens och samfälligheternas yttranden finns förslag på lösningar
av skärgårdstrafiken som föreslås ersätta eller komplettera alternativ 1 och/eller
2. Det lyfts också övergripande att trafiken inte nödvändigtvis behöver göras om
från grunden utan istället optimeras utifrån rådande läge. Eftersom det
uppfattas som att alternativ 2, och även i vissa fall även alternativ 1, inte
motsvarar resenärernas behov fullt ut menar yttrandena att nya alternativ
behöver fungera för fastboende, deltidsboende och besökare.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande och samt inom fortsatt samrådsprocess.
Utredningsbrister
Yttranden
Ett antal privatpersoner och samfälligheter lyfter olika utredningsbrister
(exempelvis privatperson 4, 7, 8, 10, 14, 18, 20). En brist som tas upp är fokus
på kärnöar, det borde istället vara alla öar som är i fokus. Allt för stor vikt har
lagts vid de fastboende är också en genomgående synpunkt, hantering av
deltidsboende och besökare saknas. En separat miljöbedömning lyfts som något
som borde upprättas. Några av synpunkterna gör gällande att utredningen har
så pass stora brister att den inte fungerar som beslutsunderlag.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna.
Trafikförvaltningen har utgått från struktur i RUFS 2050 för
sjötrafikutredningens övergripande trafikkoncept och anser att detta är
ändamålsenligt. Trafikförvaltningen menar att fokus på kärnöar och
replipunkter inte innebär att andra öar inte kommer ingå i ett framtida
trafiksystem, inte heller att dessa resenärer är bortglömda. En stor del av öarna i
skärgården som trafikeras ingår i linjer som berör replipunkter och kärnöar.
Vad gäller synpunkter på redovisning av statistik tas detta med i det fortsatta
arbetet ifall det finns behov av förtydliganden. En separat miljöbedömning
kommer inte upprättas inom ramen för sjötrafikutredning del 1.

7.4
7.4.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Ett förbättringsförslag som pekas på är att större fartyg trafikerar långlinjer från
Strömkajen och angör strategiska bryggor där omstigning till mindre fartyg kan
ske. En bytespunkt på Grinda för byte båt-båt förelås. Även Vaxholm föreslås
som omstigningsplats båt-båt särskilt under lågtrafikperioder.
7.2.1.1

Ärende/Dok. id.

Skärgårdens förutsättningar
Yttranden
Flera yttranden har inkommit som anger att skärgården inte är en homogen
enhet vilket därmed kräver anpassad trafik. De lokala förhållandena mellan
norra-, mellersta- och södra skärgården måste beaktas. Det anförs att
sjötrafikutredningen behöver titta mera på de förutsättningar som råder för en
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7.5.1
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livskraftig skärgård där man kan bo, verka och leva både permanent och på
deltid.
7.4.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i synpunkten att skärgården har olika
delregionala karaktärer och tar detta vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande.
Pendelbåttrafik
Yttranden nya pendelbåtlinjer
Ett fåtal privatpersoner kommenterar pendelbåttrafiken. Satsningarna
välkomnas men det anser att denna trafik ska vara sammanhållen med
skärgårdstrafiken. Vidare lyfts risker med att pendelbåtlinjer inte kommer ha
plats för deltids- och fritidsboende samt turister om de används av stora skaror
arbetspendlare

7.5.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och avser fortsatt hantera kollektivtrafiken i
ett systemperspektiv. Kapacitetsbrister och trängsel behöver hanteras när det
uppstår, kollektivtrafiken planeras utifrån att ha plats för resenärerna.

7.5.2

Yttranden befintliga pendelbåtlinjer
En privatperson är missnöjda med försökstrafik såsom linje 83 och 83x utifrån
att fartyg som trafikerar linjen är omoderna och bristfälliga vad gäller
tillgänglighet. Vidare anses det oacceptabelt att betala biljett mellan Vaxholm
och Strömkajen på linjen och det anses finnas en risk att bli nekade att ta med
bagage på linje.

7.5.2.1

Trafikförvaltningens bemötande
Kortsiktiga frågor med bäring på dagens trafik, eller trafik som införs i närtid,
hänvisas till processen för de årliga trafikförändringarna.

7.6
7.6.1

Skärgårdstrafik
Yttranden
En privatperson anser att sjötrafiken har många basbehov att fylla; vara
tillgänglig, underlätta för fastboende, fritids- och deltidsboende samt bidra till
turism. Privatpersonen menar att sjötrafikutredningen inte adresserar de
behoven på ett tillfredsställande sätt.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att skärgårdstrafiken har många uppgifter att
hantera och anser att detta hanteras i sjötrafikutredningen. Trafikförvaltningen
välkomnar förbättringsförslagen.

7.7
7.7.1

Långlinjer
Yttranden
I princip samtliga yttranden inkomna inom denna indelning har synpunkter på
sjötrafik till och från Strömkajen. Denna anses behöva vara kvar utifrån flera
skäl. Trafiken beskrivs som viktig för deltidsboende, fastboende, besökare och
turister. Linjerna beskrivs som kärnan i Waxholmsbolagets trafik och erbjuda
attraktiva resor till skärgården, där resan i sig är en upplevelse.
Bytesmöjligheter till kollektivtrafik på land beskrivs som god. Arbetstid kan
fördelas till obrutna resor på fartygen. Att ta bort eller kraftigt minska denna
trafik anses av de som yttrat sig som oacceptabelt.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkten vidare i det fortsatta
arbetet för övervägande.
Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att båda alternativen, i olika mängd,
föreslår att sjötrafik finns kvar vid Strömkajen. Pendelbåtlinjer till Vaxholm kan
exempelvis utökas och möjliggöra byte till andra sjötrafiklinjer för resor längre
ut i skärgården. Fokus för trafikförvaltningen är att tillhanda regionens
invånare och besökare kollektivtrafik på land och på vatten och även detta
tillgängliggör skärgården genom kombinationsresor båt-båt och buss-båt.

7.8
7.8.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

7.6.1.1

7.7.1.1

Ärende/Dok. id.

Bastrafik
Yttranden
Privatperson 12 tillstyrker att en attraktiv bastrafik utformad så att fastboende
kan nå service på fastlandet är väldigt viktigt liksom att underlätta kopplingar
mellan öar. Privatperson 12 befarar att sjötrafiken till Boda försämras i
alternativ 2 vilket privatperson 12 motsätter sig.
Utö kontakt- och intresseförening anser att strukturen på sjötrafik mellan Utö
och Årsta brygga är rimlig. Och önskar behålla minst dagens nivå på turtäthet
under alla årstider. Utö instämmer i SIKOs remissvar vad gäller behovet av en
basturlista där t.ex. morgon- och kvällsturer har samma avgångs- och
ankomsttider året om.

782

60(100)

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-12-04

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Svartsö by samfällighets AB (Svartsö) ser en risk att alternativ 2 innebär att
trafikförvaltningen enbart kommer att svara för bastrafiken mellan
replipunkterna och öarna. Resandet från Stockholm kommer då att hanteras av
kommersiella aktörer och då enbart under de delar av året som sådan trafik är
lönsam.
Svartsö anser att om en god trafikförsörjning till öarna från centrala Stockholm
ska kunna upprätthållas året runt, även utanför den absoluta högsäsongen,
krävs det att trafikförvaltningen har ett samlat ansvar för trafiken och för att
den bedrivs i en nära samverkan med övriga trafikaktörer.
7.8.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Det är trafikförvaltningens avsikt med sjötrafikutredningen att föreslå sjötrafik
som motsvarar behoven, där bastrafiken spelar en central roll.
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och tar dem med sig i det fortsatta
arbetet. En av trafikförvaltningens målsättningar med sjötrafikutredningen är
att finna sätt att förlänga trafikdygnet för fastboende på kärnöar.

7.9
7.9.1

Nya fartyg
Yttranden
Några remissvar tar upp frågan om fortsatt isbrytande förmåga hos fartygen
som trafikerar skärgården. Vidare lyfts frågan om att kunna ta med sig cykel på
fartygen.

7.9.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna. Nya fartyg utreds kommande
skeden. Vintertrafik och isgående tonnage är en förutsättning även i framtidens
skärgård.

7.10
7.10.1

Trafikplanering
Yttranden
Ett antal yttranden lyfter frågor kring trafikplanering till specifika öar och
bryggor eller linjer. Fler turer, längre säsong och linjer till besöksmål lyfts som
behov. Ett yttrande har inkommit som består av en trafik- och
tonnageutredning för skärgården.

7.10.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna. Trafikförvaltningen vill påpeka att
sjötrafikutredningen kommer innehålla övergripande förslag på trafiklösningar.
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7.11.1.1

7.12
7.12.1

7.12.1.1

7.13
7.13.1

7.13.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Kortsiktiga frågor med bäring på dagens trafik, eller trafik som införs i närtid,
hänvisas till processen för de årliga trafikförändringarna.
7.11
7.11.1

Ärende/Dok. id.

Godstransporter
Yttranden
Föreningar kopplade till Utö och Möjaskärgården lyfter godsfrågor, dels att
dessa behöver hanteras i utredningen och dels att det finns fördelar med
separata gods- respektive passagerarfartyg. Motsatt lyfts också att godsfrågorna
anses behöva hanteras genom godsfärjor, mindre godsbåtar och gods på
passagerarfartyg.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att utredningen behöver kompletteras med
godshanteringen i skärgården. Översiktliga resultat från genomförd
godsutredning kommer att inkluderas i sjötrafikutredning del 1.
Kulturhistoria och kulturhistoriska fartyg
Yttranden
Privatperson 5 anser att Waxholmsbolagets fartyg är en stolthet för Stockholm
och ett kulturarv. Sjötrafikutredningen borde inte ändra förutsättningarna för
detta eftersom privatperson 5 anser att utredningen är bristfällig.
Trafikförvaltningens bemötande
Det är trafikförvaltningen avsikt att, oavsett alternativ, trafikera Stockholm med
fartyg från Waxholmsbolaget, däribland de kulturhistoriska fartygen.
Kommersiell kollektivtrafik
Yttranden
Två privatpersoner anser att kollektivtrafikmyndigheters sjötrafik har fördelar
jämfört med kommersiell anordnad sådan. Framförallt möjligheten att resa till
olika destinationer inom ett trafiknät lyfts fram som en fördel relativt
kommersiella aktörers ofta mer smala utbud. En privatperson gör gällande att
alternativ 2 kommer medföra att resande överförs till kommersiell trafik.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att det finns fördelar att bedriva kollektivtrafik
i ett större system med trafik på årsbasis. Det finns också kategorier av resor där
kommersiella utövare kan spela en roll. Avvägningar mellan upphandlad och
kommersiell sjötrafik hanteras inte inom sjötrafikutredningen.
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7.15.1.1
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Packning och bagage
Yttranden
Ett flertal yttranden från allmänhet (exempelvis privatperson 3, 5, 6,18, 19 och
21) berör frågor kring packning som är nödvändig att ha med till deltidsboende
och fritidshus. Synpunkterna påpekar att fartyg och bussar (och spårfordon) har
olika förutsättningar att erbjuda plats för barnvagnar, rollatorer,
dragkärror/dramaten, skrymmande bagage, nödvändigheter för
husrenoveringar med mera. Det lyfts att exempelvis bensin och gasol inte får
medtas i kollektivtrafiken, förutom under ordnade former i sjötrafiken.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande och översiktlig hantering.
Trafikförvaltningen instämmer i att bagagefrågan skiljer ut sig från övrig
kollektivtrafik. Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att busstrafiken allt
som oftast har en högre turtäthet vilket medför fler resealternativ vilken kan
medföra att resor sprider ut sig över dygnet och därmed även belastning i
enskilda bussfordon. Vidare vill trafikförvaltningen påpeka att det finn utrymme
för ett mindre antal rollatorer och barnvagnar per buss. Bagagemöjligheter finns
också, även om det är i en mindre skala. Lågt insteg underlättar för byten för
resenärer med särskilda behov samt sådana med packning.

7.15
7.15.1

Ärende/Dok. id.

Vägnät och replipunkter
Yttranden
Ett flertal av yttranden från allmänhet och samfälligheter med mera lyfter
problematik kring alternativ 2 och kapacitet och standard hos replipunkter och
vägnät. Alternativet bedöms medföra ökad buss- och biltrafik på vägar med
trängsel och klimateffekter som följd. Vidare anses det behövas mer
parkeringsplatser vid replipunkterna samt en allmän standardhöjning samt
ökad service till resenärer. De här frågorna anser de som yttrat sig inte hanteras
på ett tillräckligt utförligt sätt i utredningen.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen avser komplettera sjötrafikutredningen med resonemang
kring replipunkter och påverkan på väginfrastrukturen från bil- och busstrafik.
Faktiska åtgärder inom vägsystem och inom replipunkter behöver dock
hanteras i andra sammanhang och i samverkan mellan flera aktörer eftersom
rådighetsbilden är spridd.
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7.17.2
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Busstrafik och byten
Yttranden
Flera privatpersoner har inkommit med yttranden som berör busstrafik och
byten inom en resa i kollektivtrafiken. Sammantaget anses det i yttrandena bli
mindre attraktivt att behöva genomföra kombinationsresor. Frågor om
packning och bagage (se delkapitel kring de frågorna) och kopplingen till
bussfordons utformning. Införandet av mer behov av kombinationsresor bussbåt anses medföra dagens attraktiva resor med långlinjer ersätts med
omständliga resor i buss med hög trängsel och längre restider. Oro över
passning mellan lika linjer lyfts. Sammantaget görs bedömningen att
kollektivtrafikens andel sjunker och privatbilismen ökar.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande och översiktlig hantering.
Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att busstrafiken allt som oftast har en
högre turtäthet vilket medför fler resealternativ vilken kan medföra att resor
sprider ut sig över dygnet och därmed även belastning i enskilda bussfordon.
Det är trafikförvaltningens uppdrag att tillhandahålla kollektivtrafik på land och
på vatten i ett sammanhållet system. Busstrafiken inom regionen har en hög
tillgänglighetsanpassning och trafiken planeras för passning mellan linjer där så
krävs.

7.17
7.17.1

Ärende/Dok. id.

Bryggor och bytespunkter
Yttranden
En privatperson informerar om att det är svårt att få bygglov för bryggor.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta.
Yttranden specifika bryggor nuläge
Två föreningar har inkommit med yttranden kring bryggor i skärgården.
Det efterfrågas en standard kring passagerartrafik och godstransporter kopplat
till bryggorna så att ombord- och avstigning samt lastning och lossning kan ske
på ett effektivt och säkert sätt. Vidare anses det behövas analys kring vad som
händer om efterfrågad standard hos en brygga inte kan hållas.
Det anförs att stora investeringsbehov föreligger, som är svåra att bära för en
liten förening och det anses inte rimligt att föreningar ställs inför
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Det önskas att utredningen kompletteras med en analys av riskerna avseende
säkerhet, ekonomiska och sociala konsekvenser om bryggor på kärnöar inte kan
underhållas på rätt sätt innan sjötrafikutredningen kan användas som
beslutsunderlag. Det är centralt för föreningen att veta vad som händer om
Waxholmsbolaget eller godstransporter av säkerhets- eller andra skäl inte kan
angöra öns bryggor.
Det påpekas att bryggor inte enbart används av sjötrafik utan ibland även för
gods, återvinning, sopor och renhållning.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar att bryggfrågor ofta är komplexa och att bryggor
används för mer än kollektivtrafik.
Trafikförvaltningen har inte för avsikt att genomföra en sådan inventering om
relation standard hos bryggor och trafikering inom ramen för
sjötrafikutredningen. Sjötrafikutredningen hanterar inte heller
ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Det gör inte heller avtalsfrågor, ansvar
för finansiering och kostnader för bryggor med mera.
Trafikförvaltningen arbetar för närvarande med att uppdatera riktlinjer för
trafikbryggor.
7.17.3

7.17.3.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

investeringskrav för dess infrastruktur som följd av förslag i
sjötrafikutredningen. Sådana åtgärder borde enligt föreningen vara en regional
angelägenhet, och föreningarna bör sköta löpande underhåll av bryggor och
lastområden, som en del av föreningens vägnät.

7.17.2.1

Ärende/Dok. id.

Yttranden specifika bryggor framtid
Privatperson 12 anser att ny föreslagen replipunkt vid Österskär vid
Roslagsbanan är bra och kommer göra att människor i Roslagsbanans
upptagningsområde kan kombinera spårburen trafik med sjöburen.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet.
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Intäkter och biljettsystem
Yttranden
En privatperson anser att det är en sanning med modifikation att det bedöms
medföra billigare resor om SL-taxa införs eftersom länstrafiken bekostas med
skattemedel.
Trafikförvaltningens bemötande
Kollektivtrafik inom varumärket Waxholmsbolaget bedrivs med offentliga
medel via regionskatten, precis som kollektivtrafiken inom varumärket SL.
Prisnivåer utreds inte inom sjötrafikutredningen.
Kostnader och samhällsnyttor
Yttranden
Några privatpersoner (11 och 20) saknar en redogörelse för det ekonomiska
värde och de arbetstillfällen som turismen i och kring skärgården står för och
hur detta skulle påverkas av alternativ två. Vidare påpekas att utredningen
saknar en ekonomisk beräkning av alternativ två (både i uppbyggnad och i drift)
och menar att utan detta är det inte möjligt att göra en underbyggd jämförelse
mellan de två alternativen.
Det anses olyckligt att jämföra kostnader mellan skärgårdstrafiken och annan
kollektivtrafik. Den andra kollektivtrafiken syftar till att minska bilresandet i
regionen medan skärgårdstrafiken är det enda alternativ till resor som finns i
skärgården. Vidare anses inte skärgårdstrafiken behöva utsättas för besparingar
med skälet att skärgårdstrafiken är kostsam per resenär.

7.19.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Utredningen avses kompletteras med ekonomiska analyser.
Investeringskostnader hanteras i nästa skede.
Trafikförvaltningen hanterar inte bedömningar av ekonomiskt värde vad gäller
arbetstillfällen. Trafikförvaltningen anser att det är värdefullt med ekonomiska
jämförelser, det är dock viktigt att inse skillnader mellan trafikslag. Vad gäller
att jämföra kollektivtrafikslag mellan varandra konstaterar trafikförvaltningen
att trafiken ska planeras som ett system snarare än separeras. Därmed inte sagt
att det finns uppenbara skillnader mellan exempelvis glesbygd på land samt
glesbygd på öar. Särskilt sådana öar utan offentligt finansierad väginfrastruktur
för förbindelse med exempelvis fastlandet.
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TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Restider
Yttranden
Ett antal privatpersoner och föreningar/samfälligheter (privatpersoner 4, 5,
10,11, 16, 21 och tre föreningar) anför att restider i alternativ 2 kommer att öka
och att sjötrafikutredningen inte analyserar detta på ett tillfredsställande sätt.
Omständliga omvägar befaras uppstå. Ökad privatbilism befaras uppstå vid ett
genomförande av alternativ 2.

7.20.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningens ambition är att erbjuda regionens invånare
och besökare en ändamålsenlig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen vill påpeka
att alternativ 2 innehåller pendelbåtlinjer i Saltsjön samt även vissa långlinjer.
Vidare föreslås utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet
adresseras som en viktig aspekt. Byten båt-båt och buss-båt kommer vara
möjliga.

7.21
7.21.1

Enkätundersökningen
Yttranden
Närapå samtliga yttranden från allmänhet och föreningar/samfälligheter har
synpunkter på enkätundersökningen som är genomförd inom ramen för
sjötrafikutredningen. Urvalet anses snävt, diskriminera unga, svarsfrekvens låg,
frågor ledande och enkäten i stort som felutformad. Vidare anses inte en
enkätundersökning kunna motsvara dialog med enskilda och med
civilsamhället. Sammantaget anser de som yttrat sig att enkätundersökningen
inte kan fungera som ett beslutsunderlag, framförallt kopplat till alternativ 2.
Skäl till detta anförs vara att respondenterna i enkätundersökningen utgör en
allt för liten del av resenärerna i skärgårdstrafiken. Kritik mot att enkäten inte
inkluderar alla fastboende, deltidsboende, fritidsboende och turister lyfts också,
enkäten anses inte kunna representera hela skärgården utifrån urvalet. En
yttrande anser att enkäten är så pass bristande att utredningen behöver göras
om i sin helhet.
Två privatpersoner anser att enkätundersökningen inte ger utrymme för verklig
dialog och att trafikförvaltningens förfarande är kolonialt i syfte att ställa
grupper mot varandra i ett nollsummespel. Enkätundersökningen anses
underminera legitimiteten för regionens planeringsarbete för framtidens
skärgårdstrafik. Utredningen framställs i dessa synpunkter som odemokratisk.
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Flera yttranden gör gällande att fler borde ingå i samrådskretsen för
sjötrafikutredningen
7.21.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar kritiken mot enkätundersökningen. Det är
trafikförvaltningens uppfattning att enkäten ger värdefulla insikter om en
kategori resenärer som har ett behov av kollektivtrafik året runt och som just för
att den är liten riskerar att försvinna i mängden av andra kundundersökningar
och motsvarande.
Trafikförvaltningen vill påpeka att enkätundersökningen är ett av många
underlag till sjötrafikutredningen. Trafikförvaltningen instämmer inte i att
enkäten har ett snedvridet urval av respondenter eller vara felkonstruerad.
Urvalet av respondenter är väl dokumenterat och förankrat i regionens
styrdokument. Trafikförvaltningens urval av respondenter bygger på kärnöar i
RUFS 2050 varför boende på andra öar inte ingick i utskick till respondenter.
Trafikförvaltningen anser att svarsfrekvensen är över förväntan när det handlar
om postala enkäter. Dagens skärgårdstrafik är i allt väsentligt uppbyggt för att
kunna hantera resenärsströmmar vid veckoslut och under sommarsäsong varför
dagens behov vad gäller detta bedöms vara tillfredsställande kartlagt. Eftersom
resenärerna som inte är fastboende är flest och reser mest, är det även de som
mest utförligt kartlagda. Att särskilt nå de fastboende som resenärskategori är
därmed motiverat utifrån att de är en liten del av resandet och därmed i mindre
utsträckning nås av exempelvis ombordsundersökningar. Därmed anser
trafikförvaltningen att enkäturvalet är riktigt och fungerar väl som en del av
många beslutsunderlag i arbetet med sjötrafikutredning del 1.
Trafikförvaltningen har inte för avsikt att genomföra ytterligare
enkätundersökningar. Trafikförvaltningen bedriver dialog med berörda
kommer, med intresseorganisationer och genomför politisk förankring.
Remissvaren har bidragit till att komplettera underlaget på ett bra sätt. Det
inställer sig metodutmaningar i att nå andra än fastboende med en postal enkät.
Trafikförvaltningen vänder sig mot att sjötrafikutredningen på ett kolonialt vis
ställer olika resenärskategorier mot varandra. Trafikförvaltningen instämmer
inte i detta, inte heller i att utredningen skulle vara odemokratisk och ha sådana
brister att förvaltningens strategiska planering kan misstros. Det är
trafikförvaltningens uppfattning att sjötrafikutredningen i större utsträckning
än vanligt har förankrats och informerats om. Trafikförvaltningen hänsyn till
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Förutsättningar för resenärer
Yttranden
Några yttranden berör frågor kopplat till resenärernas upplevelse av att resa i
kollektivtrafiken, framförallt på vatten. Exempelvis lyfts att fartyg oftast har mer
gynnsamma förutsättningar för arbete under resan. Vidare lyfts fördelen med
att det går att röra sig inom fordonet på ett mer obehindrat sätt samt att
fartygen har viss utrustning som värderas högt, såsom toalett och cafeteria.
Frågor liknande de om byten båt-buss samt packning lyfts även i detta
sammanhang.
Ett antal privatpersoner och en förening lyfter tillgänglighetsfrågor kopplat till
resenärer med särskilda behov kopplat till fartyg, buss, bagage och liknande.

7.22.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och instämmer i att komfort,
avkoppling och bekvämligheter i fartygen värderas högt hos resenärer i
sjötrafiken. Trafikförvaltningen kommer fortsatt bedriva sjötrafik
Det är trafikförvaltningens bedömning att tillgänglighet omhändertas genom att
tillämpa de riktlinjer som finns upprättade av förvaltningen.
Trafikförvaltningen arbetar ständigt med att ha en hög tillgänglighet i
kollektivtrafiken. Busstrafiken är tillgänglighetsanpassad. Nytt tonnage kommer
planeras för tillgänglighet. Trafikförvaltningen verkar för att väghållare ska
tillgänglighetsanpassa hållplatser och bryggor.

7.23
7.23.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

alla resebehov i länet i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, därmed
inte sagt att varje enskilt behov kan tillfredsställas på alla vis under alla tider.
7.22
7.22.1

Ärende/Dok. id.

Deltidsboende
Yttranden
Ett antal yttrande berör frågor kring deltidsboende (exempelvis privatpersoner
2, 3, 4, 7, 12, 14, 16, 19 samt ett antal föreningar). Synpunkterna trycker samlat
på vikten av att beakta de deltidsboende som en viktig resenärskategori som
använder skärgårdstrafiken under en allt längre del av året. Denna kategori
framställs även som en viktig komponent i att understödja skärgårdens
näringsliv genom lokal konsumtion. Deltidsboendes behov att kunna resa till
hemkommun för offentlig service lyfts som en viktig fråga. Sammantaget gör
synpunkterna gällande att alternativ 2 försämrar möjligheter för ett attraktivt
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7.24.1.1

7.25
7.25.1

TN 2019-0440
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K1 (Öppen)

deltidsboende i skärgården eftersom alternativet innehåller en ökad mängd
kombinationsresor båt-buss.
7.23.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
bedömning. Resenärskategorier föreslås beskrivas översiktligt utifrån behov och
roll. Trafikförvaltningens fokus är att tillhanda regionens invånare och besökare
kollektivtrafik på land och på vatten. Sammantaget bidrar kollektivtrafiken till
andra viktiga samhällsfunktioner. Trafikförvaltningen anser att sjötrafiken i
alternativ 2 också understödjer deltidsboende genom kombinationsresor båtbåt och buss-båt.
Turister
Yttranden
Ett flertal privatpersoner och föreningar tar upp frågan kring turister och
besökare i skärgården och hur de påverkas av förslag i sjötrafikutredningen.
Synpunkterna berör en oro att alternativ 2 kommer medföra färre turister i
skärgården. Turister beskrivs som en viktig del för det lokala näringslivet.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkten vidare i det fortsatta
arbetet för övervägande. Besökare och turister i skärgården är en viktig
resenärsgrupp. Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att båda alternativen, i
olika mängd, föreslår att sjötrafik finns kvar vid Strömkajen. Vidare föreslås
utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet adresseras som
en viktig aspekt. Byten mellan båt-båt och buss-båt kommer fortsatt vara
möjliga inom resor till skärgården.
Besöksnäring och näringsliv
Yttranden
Ett antal synpunkter har inkommit om förutsättningar för besöksnäring och
näringslivet i skärgården (exempelvis privatperson 11, 12 och 20 samt
föreningar på Utö, Möja, Ingmarsö, Strömsholm med flera). Synpunkterna
berör framförallt att besöksnäring och näringslivsfrågor inte hanteras på ett
tillfredsställande sätt i sjötrafikutredningen och att berörda inte inkluderats i
samrådsprocess. Skärgårdstrafikens roll för besöksnäring och näringsliv
behöver enligt synpunkterna analyseras mer.
Vidare trycks på vikten av sjötrafik från Strömkajen som central för det lokala
näringslivet och för besökares möjligheter att tillgodogöra sig skärgården som
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Behov av utökad besökssäsong och tidtabeller som tar hänsyn till detta lyfts,
även längre framförhållning och förutsägbarhet vad gäller tidtabellernas
utformning efterfrågas. Lokala redare och deras förutsättningar att fortsatt
verka lyfts fram som en del av det lokala näringslivet.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningen har haft samråd med företagare i skärgården
inom processen för sjötrafikutredningen. Vidare har förvaltningen erhållit
värdefull kunskap genom ett stort antal remissvar.
Trafikförvaltningens ambition är att erbjuda regionens invånare och besökare
en ändamålsenlig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen vill påpeka att alternativ 2
innehåller pendelbåtlinjer i Saltsjön samt även vissa långlinjer. Vidare föreslås
utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet adresseras som
en viktig aspekt. Trafikförvaltningen anser att sjötrafiken i alternativ 2 också
bidrar till besöksnäring och näringsliv genom kombinationsresor båt-båt och
buss-båt. Sammantaget bidrar kollektivtrafiken till andra viktiga
samhällsfunktioner.
Trafikförvaltningen noterar önskemålen om turlistor, frågorna kommer endast
översiktligt hanteras i sjötrafikutredningen, och hänvisas till andra forum.
Trafikförvaltningens fokus är att tillhanda regionens invånare och besökare
kollektivtrafik på land och på vatten.
7.26
7.26.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

besöksmål. Både som vad som uppfattas som enkla och attraktiva resor och
även utifrån själva båtresan som en upplevelse. Synpunkterna gör gällande att
kombinationsresor buss-båt inte kan ersätta långlinjerna utifrån besökares
behov.

7.25.1.1

Ärende/Dok. id.

Regional utveckling
Yttranden
En privatperson och en förening lyfter en rad synpunkter kring regional
utveckling och regionens roll inom detta område. Det anförs att
skärgårdstrafiken är avgörande för skärgårdens utveckling och att trafiken är ett
viktigt instrument som kräver särskild hantering av trafikförvaltningen.
Skärgårdstrafiken anses inte kunna hanteras som annan kollektivtrafik.
Skärgårdstrafiken anses vara avgörande för att stärka en levande skärgård.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen anser att det är fullt rimligt att bedriva kollektivtrafik
utifrån principer i RUFS 2050 och landsbygds- och skärgårdsstrategin.
Trafikförvaltningen hanterar kollektivtrafiken utifrån de förutsättningar som är
gällande för respektive trafikslag, det finns åtskilliga saker som är gemensamma
mellan trafikslagen, precis som det finns saker som är olika. Det förhindrar inte
att hantera skärgårdstrafiken som kollektivtrafik i ett regionalt system.
Många parter bidrar till den regionala utvecklingen där trafikförvaltningens roll
primärt är att bedriva kollektivtrafik för regionens invånare och besökare.

7.27
7.27.1

Miljö
Yttranden
Några yttranden berör miljöfrågor, både i ett övergripande perspektiv och
kopplat till fartygen. Fartygen anses behöva ny teknik vad gäller skrov, motorer
och drivmedel för att minska klimat- och miljöeffekter. Region Stockholm
uppmanas att hållbar sjötrafik till skärgården ska vara ett signum och stolthet
för Stockholm istället för att styra om till landtrafik.
Det görs bedömningar att alternativ 2 kommer medföra ökade klimat- och
miljöeffekter som följd av ökad buss- och biltrafik vilket anses behöva
diskuteras ur ett hållbarhetsperspektiv.
Låg miljöprestanda inte får vara ett skäl till att genomföra alternativ 2 anser de
som yttrat sig.

7.27.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Det lyfts en oro att en planering av kollektivtrafiken som ett system medför att
skärgårdstrafiken marginaliseras och tappar sin vikt.
7.26.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen är av uppfattningen att regionens miljöambitioner är höga.
Trafikförvaltningen avser på ett översiktligt sätt hantera fordonsutsläpp i ett
systemperspektiv i sjötrafikutredningen. Trafikförvaltningen påpekar att det till
samtliga replipunkter finns busstrafik idag.
Nya fartyg kommer utredas i nästkommande utredningssteg. Då inkluderas
frågor om svall, motorer och drivmedel samt eventuella möjligheter att föra med
cykel på båtresan.
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7.28
7.28.1

Hastighetsdispenser
Yttranden
Privatpersoner lyfter att undantag från fartbegränsningar inte kan tillåtas om
det orsakar oacceptabla svall samt att alternativ 2 inte ger attraktiva restider
som följd av fartbegränsningar.

7.28.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och instämmer i att hastigheter är en viktig
faktor i kollektivtrafiken. Vidare håller trafikförvaltningen med om att
oacceptabla svall ska undvikas. Utredning av dispenser kommer att utredas
separat.

7.29.1.1

7.30
7.30.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Trafikförvaltningen utreder sjötrafiken i ett systemperspektiv där miljö är en
aspekt att beakta, huvudmålet med alternativ 2 är dock inte fokuserat på
miljöfrågor utan på tillgänglighetsfrågor i ett regionalt perspektiv.

7.29
7.29.1

Ärende/Dok. id.

Effektmål
Yttranden
En handfull synpunkter har inkommit angående sjötrafikutredningens
effektmål och bedömningar kopplat till dem (privatpersoner 10, 11 och 20 samt
två föreningar). Kritik riktas mot trafikförvaltningens bedömningar som
uppfattas som bristfälliga, ologiska, osakliga samt att nackdelar hos alternativ 2
inte beaktas. Vidare anses en rad effekter inte beaktas i effektbedömningarna,
framförallt kopplat till att alla resenärskategorier inte uppfattas inkluderas,
effektbedömningarna anses även vara svåra att tolka.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar förslagen och tar dem vidare i det fortsatta arbetet
för övervägande. Trafikförvaltningen är av uppfattningen att målen är
ändamålsenliga utifrån det skede som utredningen befinner sig i,
förbättringsförslag är dock alltid av godo.
Övrigt
Yttranden
Ett antal frågor av övrig karaktär lyfts av allmänhet och samfälligheter.
Redovisning av statistik är en sådan där det framhålls att statistik som används i
sjötrafikutredningen är missvisande och används på ett vilseledande sätt.
Allmänna samrådsmöten lyfts som något som hade behövts genomföras.
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En oro för de resenärer som saknar egen båt och bil lyfts, dessa förmodas inte
resa till skärgården i alternativ 2. Flera privatpersoner anser att kundnöjdhet
och nöjdhet bland länsinvånare kommer sjunka i alternativ 2.
En privatperson vänder sig mot begreppet sjötrafik och anser att pendelbåtrespektive skärgårdstrafik ska användas.
Flera nämner förlängd säsong, och utifrån det mer anpassade tidtabeller, i syfte
att stärka besöksnäringen.
7.30.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna. Statistik används inte missvisande
eller missledande anser trafikförvaltningen. Samråd genomförs med
kommuner, myndigheter, intresseorganisationer med mera. Vidare genomförs
politisk förankring. Trafikförvaltningen anser att begreppet sjötrafik är
ändamålsenligt och ser inga problem med att använda begreppet. Vad gäller
nöjda kunder och länsinvånare anser trafikförvaltningen att de höga nivåerna
torde ligga kvar oavsett alternativ.

796

74(100)

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-12-04

K1 (Öppen)

Nedan redovisas inkomna yttranden från upphandlade trafikoperatörer, privata
redare, företag och fackförening, samt trafikförvaltningens bemötande.

8.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

8 Övriga, redare, företag

8.1

Ärende/Dok. id.

Alternativen
Övriga aktörer förordar i olika utsträckning sjötrafikutredningens alternativ.
Yttranden för alternativ 1
Blidösundsbolaget påpekar att skärgårdstrafiken avlastar vägnätet i de
kommuner där fastlandsbryggor anlöps. Vidare anser Blidösundsbolaget att
direkttrafiken skapar en valfrihet i skärgårdsresorna och att fartygen på de
linjerna betjänar flera tidtabellsområden längs turen. Utifrån detta ifrågasätter
Blidösundsbolaget alternativ 2.
Röda lanternan förespråkar alternativ 1. Röda lanternan anser att
trafikförvaltningen ska utveckla utifrån dagens trafik eftersom den växt fram
under lång tid och ser ut som den gör eftersom det utvecklats under åren av
olika skäl som uppstått. Alternativ 1 behöver dock kompletteras med ett ökat
fokus på bastrafiken.

8.1.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningens ambition är att erbjuda regionens invånare
och besökare en ändamålsenlig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen vill påpeka
att alternativ 2 innehåller pendelbåtlinjer i Saltsjön samt även vissa långlinjer.
Vidare föreslås utvecklad trafik från replipunkterna och hela resan perspektivet
adresseras som en viktig aspekt.

8.1.2

Yttranden för alternativ 2
Djurgårdens färjetrafik anser att alternativ 2 är det bästa alternativet eftersom
det bedöms vara mer effektivt att kombinera sjö- och landtrafik snarare än att
fokusera på sjötrafik. Ökad turtäthet och längre trafikdygn gör det lättare att
leva och verka i skärgården.
Strömma anser att alternativ 2 är det bästa för regionens kollektivtrafik
eftersom den gångtid som frigörs genom att inte trafikera hela vägen till
Stockholm kan ge utökat trafikdygn och en årstidtabell som gör det lättare att
leva och verka i skärgården.
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Strömma förespråkar alternativ 2 eftersom resurseffektivitet och en mer
förutsägbar kostnadsbild anses uppnås genom att luta sig mot kombinationer av
land- och sjötrafik. Vidare minskas behovet av extratrafik eftersom
trafikströmmar bedöms bli mer förutsägbara. Strömma anser att
utredningsalternativ 2 bör renodlas så att ingen direkttrafik utöver ren
pendelbåtstrafik erbjuds från Stockholm bortom Vaxholm till Grinda eller
någon annan stans i skärgården.
8.1.2.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningens ambition är att erbjuda regionens invånare
och besökare en ändamålsenlig kollektivtrafik, där bastrafiken spelar en central
roll. Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och tar dem med sig i det
fortsatta arbetet. En av trafikförvaltningens målsättningar med
sjötrafikutredningen är att finna sätt att förlänga trafikdygnet för fastboende på
kärnöar.
Övriga yttranden
Blidösundsbolaget anser inte att sjötrafikutredningen kan utgöra ett underlag
för att fatta beslut om alternativ 2. Blidösundsbolaget anser att det behövs
ekonomiska kalkyler som redovisar hur alternativ 2 kan se ut och påpekar att
direkttrafiken från Stockholm bidrar med finansiering av hela
skärgårdstrafiken. Blidösundsbolaget gör bedömningen att alternativ 2
antagligen medför små standardökningar i trafiken från replipunkter.
Blidösundsbolaget är oroad över en eventuell förändring av trafiken eftersom
nuvarande struktur fungerar väl och har medfört en mycket hög kundnöjdhet.
Som helhet anser Vattenbussen att sjötrafikutredningen del 1 är väl genomförd
och att förslaget att omfördela trafiktimmar från dagens så kallade direkttrafik,
till att stärka upp grundtrafiken mellan skärgård och bytespunkter i land, är
rimligt. Att arbeta för att sjötrafiken kopplas tätare samman med den kollektiva
landtrafiken och låta sjötrafiken bli en naturlig del av kollektivtrafiken anser
Vattenbussen medför systemvinster.
Röda Lanternan välkomnar en utredning med långsiktiga och hållbara mål för
Stockholms kollektiva sjötrafik. Röda Lanternan anser dock att underlaget till
rapport är tunt och är tveksam till att utredningen så här långt kan ligga till
grund för beslut redan 2020.
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Våga kollektivtrafik påpekar att skilda förutsättningar gäller i alla delar av
skärgården. Att börja den nya skärgårdstrafiken i hela skärgården är säkert
dömt att misslyckas. Våga kollektivtrafik föreslår är att börja i mellanskärgården
till de större och prioriterade kärnöarna, nuvarande Vaxholmslinjer 11-14 samt
16, men även begränsad trafik till övriga öarna utmed dessa linjer. Övriga
skärgården kan tills vidare trafikeras som idag - lär av genomförandet på linje
11-14 samt 16 och gör rätt på dessa delar när det är dags.
8.1.3.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningens ambition är att erbjuda regionens invånare
och besökare en ändamålsenlig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen noterar
förslaget att genomföra förändringar stegvis.
Nya alternativ
Yttranden
Blidösundsbolaget ser över tid att det finns behov av, och möjlighet till,
ekonomiskt effektivare lösningar i trafikproduktionen. Däremot anser
Blidösundsbolaget inte att detta är något som står emot direkttrafik till och från
Stockholm. Blidösundsbolaget menar att det finns turer och strukturer som kan
utföras med fartygsresurser som är mer anpassade till resenärsunderlag som då
skulle kunna ge fler turer för samma kostnad. Blidösundsbolaget menar att
kollektivtrafikandelen kan öka genom att utveckla och meranvända resurser i
befintlig trafikstruktur.
Våga kollektivtrafik föreslår konceptet Skärgårdspendeln - en sammanhållen
resa buss och båt till öarna och mellan öarna i kombination med en
direktbåtstrafik från Stockholm direkt till mellanskärgården. Direkttrafiken bör
effektiviseras genom båtarna endast tar påstigande på vägen ut, resenärer till
bryggorna mellanskärgårdens öar kan klaras med befintligt tonnage och äldre
båtar. Försök bör även göras för att effektivisera direkttrafiken genom att
trafikera densamma med samma båtar som trafikerar Skärgårdspendeln. Våga
kollektivtrafik insänder även förslag på tidtabellutkast med tillhörande
beskrivning.
Våga kollektivtrafiks förslag är skapad för de större öarna - kärnöarna i
mellanskärgården. En omstrukturering av skärgårdstrafiken kan börja där – för
att lära inför fortsatt utveckling av trafiken i övriga skärgården.
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Vidare föreslår Våga kollektivtrafik införs direkttrafik mellan Stockholm och
mellanskärgårdens sex kärnöar genom båt som går direkt till kärnöarna.
Begränsning jämfört med idag genom att tillåta endast påstigande i Vaxholm
och Grinda och mellanliggande bryggor. Dessutom, plats bör bokas – för
garanterad plats ombord. Direkttrafiken integreras med Skärgårdspendeln, byte
i Sollenkroka ger möjlig anslutning till de andra kärnöarna. Begränsningen
jämfört med idag skulle vidare innebära att direkttrafiken går när efterfrågan
finns d v s sommartid och helger höst och vår - volymtrafik till Vaxholm och
Grinda får skötas genom den övriga Vaxholmstrafiken med nuvarande tonnage.

8.3
8.3.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande och samt inom fortsatt samrådsprocess.
Utredningsbrister
Yttranden
Blidösundsbolaget anser att risk- och konsekvensanalyser i utredningen inte är
heltäckande. Röda lanternan anser att ytterligare samråd, politisk förankring
och en ordentlig genomlysning av riskanalyser krävs innan ett beslut av så
omfattande strategisk betydelse.
Blidösundsbolaget anser att utredningen behöver problematisera kring vad som
uppfattas beskrivas som turistresor och därmed inte nödvändiga i relation till
vad Blidösundsbolaget beskriver som rätten att åka i kollektivtrafiken oavsett
anledning. Blidösundsbolaget anser att alla resor i kollektivtrafiken på vatten
bidrar till regionens mål om ökad kollektivtrafikandel.
Vattenbussen menar att resonemang om social hållbarhet kan utvecklas.
Vattenbussen undrar hur stadskvaliteter har inkluderats i sjötrafikutredningen.

8.3.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Våga kollektivtrafik anser att trafiksystemet inledningsvis börjar justeras i
mellanskärgården och öarna Svartsö, Ingmarsö, Gällnö, Möja, Runmarö samt
Sandhamn. Konceptet Skärgårdspendeln föreslås startas upp. Buss över
Värmdölandet och båtar från Sollenkroka och Stavsnäs till kärnöarna.

8.2.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkter om risker och tar det vidare i det
fortsatta arbetet för övervägande.
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Trafikförvaltningen avser tillhandahålla kollektivtrafik på land och på vatten till
regionens invånare och besökare.
Omfattande samråd och förankring har skett, och pågår, inom ramen för
sjötrafikutredningen.
Trafikförvaltningen anser att social hållbarhet hanteras i utredningen.
Stadskvaliteteter kommer inte ingå inom utredningen.
8.4
8.4.1

Ärende/Dok. id.

Pendelbåttrafik
Yttranden nya pendelbåtlinjer
Vattenbussen anser att pendelbåtstrafiken saknar tillräckligt med effektiva
intermodala bytespunkter, depåer samt bunkringsmöjligheter för fossilfria
drivmedel. Sjötrafikutredningen presenterar ingen systemambition kring
pendelbåtstrafiken vilket hämmar och hindrar att sjötrafiken
(samhällsfinansierad såväl som kommersiell) blir en naturlig del av
kollektivtrafiken dvs precis det som utredningen säger sig vilja råda bot på.
Röda lanternan tillstyrker sjötrafikutredningens delar om pendelbåtstrafik och
linjer.

8.4.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikalternativ kommer fortsatt beskrivas översiktligt och med en
systemsyn.

8.4.2

Yttranden befintliga pendelbåtlinjer
Blidösundsbolaget anser att det vore positivt att avlasta hårt belastade
direktturer under högsäsong med lokalt utbud av sjötrafik Stockholm-Vaxholm.
Blidösundsbolaget pekar på att trafik med linje 83 mot Ljusterö är ett exempel
på utveckling av trafiken.
Röda lanternan anser att försöket med linje 83 ska avbrytas eftersom Röda
lanternan anser att det är illa genomtänkt och förberett. Röda lanternan pekar
på att resenärer inte förstår vilka taxor eller betalmedel som gäller på vare sig
SL- eller WÅAB-turer, eller ens vilken tur eller trafik de ämnar resa med. I
synnerhet på turer när samma fartyg växlar mellan trafiktyperna är förvirringen
stor.
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8.5
8.5.1

TN 2019-0440
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Röda lanternan pekar vidare på missgynnade ö-kortsinnehavare, hantering av
medhavt gods och resenärer kvarlämnade på bryggor då inga extraresurser sätts
in är exempel på frågor som måste redas ut innan försöket fortsätter.
Röda lanternan anser att de borde tillfrågats innan försöket inleddes eftersom
det finns kunnande om pendeltrafik inom besättningarna.
8.4.2.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikalternativ kommer fortsatt beskrivas översiktligt och med en
systemsyn. Försökslinje 83 antas i utredningen bli permanent, en förlängning
av linjen skulle kunna vara en del i att omfördela mellan olika trafikkoncept.
Kortsiktiga frågor med bäring på dagens trafik, eller trafik som införs i närtid,
hänvisas till processen för de årliga trafikförändringarna eller i diskussioner
mellan trafikförvaltningen och trafikoperatörer.
Skärgårdstrafik
Yttranden
Blidösundsbolaget pekar på att en övervägande del av antalet passagerare i
skärgårdstrafiken reser mellan Stockholm och mellanskärgården och
mellanliggande bryggor varför denna del av trafiken också är en förutsättning
för produktionskostnaden för hela trafiksystemet. Blidösundsbolaget påpekar
att mer än 70 % av skärgårdstrafikens resenärer reser under högsäsong (juniaugusti) och under denna tid är resandemönster och utbudsbehov olika i
relation till lågsäsong och vinter. Blidösundsbolaget anser att analys av
skillnaderna över året och de förutsättningar som det för med sig behöver
fördjupas i utredningen.
Strömma anser att de privata aktörerna genom utvecklingsarbete kommer vara
bättre rustade att hantera trafiktoppar och ett säsongsanpassat utbud än vad
som bör ligga i den upphandlade trafiken. Strömma menar att då kan också
förutsättningar för att erbjuda fler privata direktlinjer från Stockholm kunna
erbjudas under den del av året som underlag finns, vilket kommer att öka
förståelsen hos resenären för gränsdragningen mellan upphandlad trafik och
privat icke samhällsstödd trafik. Strömma menar att då kan trafikförvaltningen
koncentrera sina resurser på vardagresandet för medborgarnas skattemedel; till
och från arbete, skola samt inköps- och serviceresor precis som till lands.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att skärgårdstrafiken behöver hanteras utifrån
årstiderna och tar detta med sig det fortsatta arbetet för övervägande.
Detsamma gäller var stora resenärsflöden bedöms finnas.
Gränsdragning och fördelning mellan upphandlad och kommersiell
kollektivtrafik hanteras inte i sjötrafikutredningen mer än mycket översiktligt.

8.6
8.6.1

Ärende/Dok. id.

Långlinjer
Yttranden
Blidösundsbolaget anser att det behöver förtydligas om alternativ 2 innebär
minskade direktresor mot norra och södra skärgården. Blidösundsbolaget pekar
på att en stor andel av bolagets affär i affären finns inom de längre resorna mot
norra och mellersta skärgården. Färre sådana längre resor medför lägre
omsättning och därigenom dyrare trafik för regionen.
Blidösundsbolaget anser att direkttrafiken skapar en valfrihet i
skärgårdsresorna och att fartygen på de linjerna betjänar flera
tidtabellsområden längs turen. Utifrån detta ifrågasätter Blidösundsbolaget
alternativ 2.
Blidösundsbolaget informerar om att det under vinterturlistan finns sex
avgångar i veckan som enligt utredningens definition är direktresor mellan
Stockholm och skärgården bortom Vaxholm.
Strömma ställer sig frågande till att det allmänna ska anordna direktresor till
Grinda då ön nästan helt saknar permanent bosättning och heller inte ingår i
någon kärnö.
Röda lanternan anser att Vaxholmsbolaget och trafik ut i skärgården från
Stockholm är en attraktivtetsfaktor att bevara.
Röda lanternan påpekar att dagens direkttrafik anlöper flera fastlandsbryggor
och replipunkter och resenärer kliver av och på längs vägen, och erbjuder på så
vis flexibilitet. Blidösundsbolaget anser att detta avlastar vägnätet.
Våga kollektivtrafik anser att turister och besökare vill åka båt från Strömkajen
och att torde finnas extra betalningsvilja för detta. Själva båtresan är en
upplevelse för många. Och mycket talar för att besöksnäringen på öarna skulle
lida stor skada om direkttrafiken försvann.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkterna vidare i det fortsatta
arbetet för övervägande. Trafikförvaltningen vill samtidigt påpeka att båda
alternativen, i olika mängd, föreslår att sjötrafik finns kvar vid Strömkajen.

8.7
8.7.1

Bastrafik
Yttranden
Blidösundsbolaget anser att resandeunderlag måste analyseras mer utförligt i
alternativ 2. Blidösundsbolaget informerar om att RUFS-standard i princip är
uppfyllt i hela trafiknätet. En utökad trafik skulle därför medföra ännu lägre
beläggningsgrad eftersom samma resandeunderlag skulle resa i en utökad
trafik. Våga kollektivtrafik anser att boende på öar behöver bättre och mer
frekvent trafik. Det bör även bli lättare att resa mellan öar.

8.7.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Det är trafikförvaltningens uppfattning att utökad trafik ändock
kan vara motiverad.

8.8
8.8.1

Ärende/Dok. id.

Nya fartyg
Yttranden
Blidösundsbolaget informerar om att bolaget ansvarar för fler än 40 av de cirka
60 fartyg som erfordas för att bedriva regionens sjötrafik. Fartygen är både
självägda, hyrda, Waxholmsbolagets samt närmare tio fartyg från
underleverantörer. Blidösundsbolaget anser att Waxholmsbolagets egna fartyg
har höga kostnader i anskaffning och drift jämfört med privatägda fartyg.
Vidare upplever Blidösundsbolaget att anskaffningstid för Waxholmsbolaget är
mer än dubbelt så lång jämfört med om anskaffning sker av privat rederi.
Djurgårdens färjetrafik menar att trafikavtalen inte ska kombinera regionägt
och operatörsägt tonnage. Röda lanternan anser att trafikförvaltningens
fortsatta rådighet över strategiskt viktiga funktioner, tillgångar och tonnage är
en vital del av ett smart kollektivtrafiksystem, liksom principen om att nå
stordriftsfördelar. Röda lanternan anser därmed att kommande
tonnageutredning ska ha fokus på större andel egenägt tonnage.
Röda lanternan anser att det entreprenörsägda tonnaget har brister vad gäller
tillgänglighet, kvalitet, miljö, säkerhet och komfort. Bristerna kan härledas till
upphandling anser Röda lanternan.
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Blidösundsbolaget anser inte att utredningen bevisar att det behövs ett utökad
utbud generellt på alla linjer. Blidösundsbolaget anser istället att ett utökat
utbud kan nås genom att sätta in mindre enskilt ägda fartyg till låg kostnad
snarare än att förändra dagens trafikstruktur från grunden.
Blidösundsbolaget anser att det vid anskaffning av nytt sommartonnage bör
genomföras dialog med marknaden kring ökat ägande av tonnage hos
trafikutövare.
Blidösundsbolaget anser att regionens tio isgående fartygen är dimensionerande
vad gäller kapital och fasta driftskostnader. Blidösundsbolaget anser att ett
minskat utbud under veckor med is skulle kunna medföra att regionen istället
kan anskaffa två ytterligare snabbgående fartyg (istället för sådana med
isbrytande förmåga) som skapar nyttor under resterande del av året.
Djurgårdens färjetrafik anser att regionen ska anskaffa eget tonnage för att
främja konkurrens och totalekonomi.
Strömma föredrar alternativ 2 eftersom de bedömer att alternativet kan
medföra en övergång till sommar- och vintertrafik med fartyg anpassade för
detta. Som följd av bedömda kortare linjer i sjötrafiken anser Strömma att
behovet av snabba fartyg är mindre och därigenom åter-runt-tonnage istället
användas.
Röda lanternan påpekar att fartyg, för att klara året-runt-trafik, behöver ha en
viss storlek, ett skrov och konstruktion för att klara is på vintern, och utrymme
ombord för ett större antal passagerare på sommaren. Röda lanternan anser att
det är mer kostnadseffektivt att bygga fartyg som klarar båda uppgifterna än att
bygga två (som inte kan nyttjas effektivt hela året).
Röda lanternan påpekar att behoven varierar över säsongerna, och därför
behövs olika typer av fartyg, något som bidrar till redundans och inre
flexibilitet. Röda lanternan anser att Waxholmsbolagets tonnage bör fortsätta
utvecklas efter dagens skärgårdstrafik, en utökad pendelbåtstrafik och bastrafik
medan privata aktörer upprätta en stor del av bastrafiken under
sommarhalvåret.
Röda lanternan menar att en modernisering och livstidsförlängning bör alltid
noga övervägas innan beslut tas om anskaffande av nytt och ersättande tonnage.
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Röda lanternan påpekar att det vid planering och framtagande av nytt tonnage
är en ingående samverkan med erfaren ombordpersonal då risken att
genomföra funktionsinriktad upphandling som, utan stor detaljkunskap,
riskerar kräva en lång period med ombyggnad och justeringar innan driften
fungerar tillfredsställande. Vattenbussen önskar att näringslivet involveras i
utredning om ägandeformer av tonnage.
Röda lanternan instämmer i att den standardisering av fartyg och bryggor som
utredningen berör kan ge ekonomisk effektivitet. Röda lanternan anser att
utredningens förordande av alternativ 2 med mindre och snabbare fartyg inte
får förta faktumet att besättningarna behöver beredas godkänt boende ombord.
Vattenbussen anser att det för tidigt att låsa sig till eldrift. Istället bör det hållas
öppet fler flera framtida lösningar. Djurgårdens färjetrafik anser att bare-boat
charter ska nyttjas.
Djurgårdens färjetrafik menar att tonnage ska vara flexibelt nog för att kunna
användas för olika trafikuppgifter eftersom förvärv av fartyg är en process som
kan vara svår att synkronisera med trafikavtalstider.
Röda lanternan anser att en gemensam taxa för SL- och WÅAB-trafiken
kommer att innebära ett ökat resande med sjötrafiken vilket medför ett behov
av nytt tonnage, utöver vad utredningen behandlar, och måste ingå i kommande
budget hos regionfullmäktige.
Våga kollektivtrafik menar att för att trafiken som föreslås ska kunna
genomföras behövs en helt ny skärgårdsbåt som skonar stränder och skapar
minsta möjliga svall och drivs emissionsfritt (vätgas/el). Denna nya
skärgårdsbåt skall trafikera skärgårdspendeln på årsbasis och direkttrafiken
under sommar och helger höst och vår. fartygen kan merutnyttjas i
pendelbåttrafiken i Saltsjön övrig tid under vardagar. Våga kollektivtrafik
föreslår att den nya skärgårdsbåten bör utvecklas i form av en trimaran, 25
meter lång (lägsta svall
vid 18 knops fart) och 150 resenärer. Erfarenhet av isgående trimaraner finns i
Finland. Skulle det vara möjligt att köra en båttyp året runt finns stora
effektivitetsvinster att hämta. Vid is blir det sannolikt aktuellt med en särskild
istabell.
8.8.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar att det yttrande innehåller synpunkter som pekar i
olika riktning vad gäller fartygsstorlek, fartygstyp, uppgifter för fartyg,
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Trafikplanering
Yttranden
Blidösundsbolaget menar att utredningens ambition att minska parallelltrafik
land och sjö är problematisk och påpekar att Linje 83 antagligen inte har en
mätbar effekt på antalet bussturer mellan Stockholm och Vaxholm.
Blidösundsbolaget informerar om att ett fartyg på en tur utför flera uppgifter.
De trafikerar flera linjer (upp emot fem på en tur Stockholm-Möja). De
trafikerar flera replipunkter (Vaxholm, Boda och Sollenkroka, på en tur
Stockholm-Möja). De adresserar turister, fritidsresenärer och fastboende. De
utför godstransporter och transporterar post och tidningar.
Blidösundsbolaget informerar om att det antagligen inte är möjligt att utöka
med mer än 1-2 dubbelturer med dagens fartygsomlopp, åtminstone inte på de
längre linjerna.
Blidösundsbolaget anser att direkttrafiken skulle gynnas av färre stopp mellan
Stockholm och Vaxholm och delsträckor närmast utanför Vaxholm eftersom
restiden då sänks.
Röda lanternan anser att uppdelning av sjötrafik i SL- och WÅAB-trafik får
negativa konsekvenser, såsom parallellkörning och taxefrågor. Röda lanternan
gör gällande att utredningsalternativ 2 medför en ökad risk att en resa först
måste företas på land för att sedan sjövägen, parallellt med land, leda tillbaka
mot utgångspunkten

8.9.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

ägandeformer, reinvesteringar med mera, vilket borgar för en värdefull dialog i
kommande skeden kring fartygens beskaffenhet. Trafikförvaltningen tar med
sig yttrandena i arbetet med kommande skede där fartygen hanteras och ser
fram emot fortsatt samverkan med relevanta aktörer.
8.9
8.9.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och tar det med sig till det fortsatta
arbetet. Trafikförvaltningen vill påpeka att sjötrafikutredningen fortsatt
kommer innehålla övergripande förslag på trafiklösningar.
Alternativ 2 ska inte tolkas som att omvägar ska behöva genomföras.
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Godstransporter
Yttranden
Röda lanternan upplever det svårtolkat att utredningen helt utelämnat
skärgårdens försörjning av varor och materiel. Röda lanternan undrar om
förordandet av mindre och snabbare tonnage talar för att gods inte ska fraktas
med det egna tonnaget i framtiden, utan enbart av det operatörsägda. Det skulle
ofrånkomligen leda till parallellkörning, vilket inte kan vara förenligt med en
hållbar utveckling.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att utredningen behöver kompletteras med
godshanteringen i skärgården. Översiktliga resultat från genomförd
godsutredning kommer att inkluderas i sjötrafikutredning del 1. Förmågor hos
de nya fartygen kommer utredas i kommande skeden, med förutsättningen att
godstransporter ska kunna genomföras.

8.11
8.11.1

Kulturhistoria och kulturhistoriska fartyg
Yttranden
Strömma har förståelse för ambitionen att bevara och använda det
kulturhistoriska tonnaget, däremot anser Strömma att det inte är en uppgift för
trafikförvaltningen att hantera med skattemedel. Fartygen bör överlåtas till en
stiftelse eller liknande och separeras från kollektivtrafiken.

8.12
8.12.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

8.10.1.1

8.11.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Inom ramen för sjötrafikutredningen antas dagens hantering av det
kulturhistoriska tonnaget fortsättningsvis gälla.
Kommersiell kollektivtrafik
Yttranden
Strömma uppfattar utredningens huvudfrågeställning som viktig eftersom
omfattning av upphandlad sjötrafik, taxor och fartygstyper styr hur Strömma
och andra privata aktörer kommer att kunna samverka för att tillgodose
resebehovet till Stockholms skärgård.
Strömma anser att sjötrafikutredningen även ska analysera hur den långsiktiga
sjötrafiken inom regionen ska samexistera med kommersiell sjötrafik. Strömma
hänvisar här till kollektivtrafiklagen och trafikförsörjningsprogrammen, som
ska adressera även kommersiell trafik.
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Strömma anser att direkttrafik bortom Vaxholm (undantaget öar där Vaxholm
är replipunkt; öar inom Vaxholms kommun) ska utvecklas till privat trafik
eftersom här bedöms det finnas betalningsvilja för resans fulla värde. Vidare
skulle därigenom trafikförvaltningen inte behöva binda kapital för trafik som
endast behövs utifrån kapacitet under en kort period på året, anser Strömma.
I alternativ 2 anser Strömma att trafik till Grinda ska överlåtas till kommersiella
aktörer.
Röda lanternan bedömer att en överlämning av direkttrafiken åt privata aktörer
skulle med all sannolikhet ge avsevärt dyrare biljettpriser och därmed verka
socialt segregerande.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna.
Trafikförvaltningen gör bedömningar och avvägningar kring förhållanden
mellan upphandlad och kommersiell kollektivtrafik i
trafikförsörjningsprogrammet samt i samband med trafikupphandlingar då den
allmänna trafikpliktens omfattning utreds. Inom sjötrafikutredningen görs inte
sådana bedömningar.
Fritt inträde på kollektivtrafikmarknaden råder och kommersiella aktörer kan
anmäla och starta upp trafik på kommersiell basis när de så önskar. I sådana
processer är det en fördel att samråda med trafikförvaltningen som är regional
kollektivtrafikmyndighet.
8.13
8.13.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Därmed anser Strömma att samexistens mellan offentlig och kommersiell
sjötrafik också är en fråga som sjötrafikutredningen ska besvara, annars riskerar
det privata att bli åsidosatt vilket i slutändan resulterar i antingen ett sämre
totalt reseutbud vilket drabbar resenärerna eller högre kostnader för
skattebetalarna för att tillgodose resebehovet.

8.12.1.1

Ärende/Dok. id.

Packning och bagage
Yttranden
Röda lanternan påpekar att den genomsnittlige passageraren mer bagage med
sig i den sjöburna kollektivtrafiken än vad som är möjligt på buss och tåg. Vid
framtagandet av nytt tonnage är det viktigt att beakta möjligheten att medföra
vad som krävs i form av gods och bagage för hel- och deltidsboende i
skärgården.
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Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Trafikförvaltningen instämmer i att bagagefrågan skiljer ut sig
från övrig kollektivtrafik.

8.14
8.14.1

Busstrafik och byten
Yttranden
Våga kollektivtrafik föreslår särskilda direktbussar med komfort och förmåga att
ta stora bagagemängder, även cyklar – som dessutom kan utgöra en direktlinje
för boende ute nära replipunkterna till kommuncentrum och Stockholm.
Våga kollektivtrafik anser att busstrafiken behöver kompletteras med anpassade
bussfordon som kan ingå i landdelen av konceptet skärgårdspendeln. De
bussarna bör enligt Våga kollektivtrafik trafikera Stockholm och Stavsnäs,
Sollenkroka, Boda och Gustavsbergs C. Trafiken med de nya bussarna bör enligt
förslaget komplettera befintliga busslinjer och stärka utbudet av busstrafik.

8.14.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och tar dem med sig i det fortsatta
arbetet för övervägande. Trafikförvaltningen instämmer i att busstrafiken spelar
en viktig roll i att tillgängliggöra skärgården samt att bagagefrågan skiljer
skärgårdstrafiken från mycket av övrig kollektivtrafik. Nya bussfordon ligger
inte inom sjötrafikutredningens uppdrag.

8.15
8.15.1

Ärende/Dok. id.

Vägnät och replipunkter
Yttranden
Blidösundsbolaget anser att det finns genomgående motsägelser i utredningen
exempelvis vad gäller minskad belastning på vägnätet.
Blidösundsbolaget menar att en tydlig konsekvens av alternativ 2 är en ökad
belastning på vägnätet. Blidösundsbolaget påpekar att tre centrala replipunkter
för alternativ 2, Boda, Sollenkroka och Furusund idag har låg vägstandard och
bussutbud. Vidare saknas vad Blidösundsbolaget beskriver som förväntad
infrastruktur och kundmiljö. Blidösundsbolaget anser att övriga replipunkter
har en godtagbar och modern standard för kollektivtrafikresenärer.
Röda lanternan anser att det finns potential att förbättra anslutningarna med
kollektivtrafiken i land, särskilt vad gäller bastrafiken.
Röda lanternan anser att utredningsalternativ 2 kräver omfattande
infrastrukturinvesteringar i land. För fartygen krävs förtöjningsmöjligheter,
lastplatser och anläggningar för avfall, vatten, el, drivmedel och laddning.
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8.16
8.16.1

K1 (Öppen)

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen avser komplettera sjötrafikutredningen med resonemang
kring replipunkter och påverkan på väginfrastrukturen från bil- och busstrafik.
Infrastruktur
Yttranden infrastruktur sjö
Blidösundsbolaget påpekar att en ökad användning av replipunkter som medför
att fler fartyg anlöper samtidigt och mer nattförtöjning innebär
investeringsbehov för berörda parter, särskilt om detta innebär att de ska vara
fartygsdepåer med en generell standard med infrastruktur för vatten,
fartygsbränsle, sopsortering med mera.
Vattenbussen menar sjötrafikens resurseffektiva infrastruktur bör inkluderas
när jämförelser görs gentemot andra typer av åtgärder. Vattenvägen kan bidra
med såväl kapacitet och flexibilitet som resiliens och redundans om bara
bytespunkterna utvecklas även för pendelbåtstrafik.
Vattenbussen anser att naturlig infrastruktur, i detta fall vattenvägar, ska
användas som följd av resursförbrukningsaspekter. Befintligt byggd
infrastruktur bör användas optimalt innan ny anläggs.

8.16.1.1

8.17
8.17.1

8.17.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Parkeringsplatser, väntkurer och vägar till bytes- och replipunkter är i dag inte
dimensionerade för en ökad trafik. Utredningsalternativ 2 anses medför mer
väg- och biltrafik.
8.15.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att sjötrafikens infrastruktur är viktig att
utreda och avser komplettera sjötrafikutredningen med översiktlig kartläggning
och bedömningar av detta.
Bryggor och bytespunkter
Yttranden specifika bryggor nuläge
Djurgårdens färjetrafik vill poängtera vikten av bra bytespunkter med täta
anslutningar. Djurgårdens färjetrafik informerar om att den temporära
Slussenterminalen medfört lägre resande, bedömningen är att avstånd till
övriga Slussens kollektivtrafik har inverkan.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta.
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Yttranden specifika bryggor framtid
Vattenbussen anser att stora noder bör finnas i nationell plan för infrastruktur
för att utveckla vattenburen trafik (upphandlad som kommersiell). I nationell
plan bör det tillföras objekt som rulltrappor, hissar och rullband för att ge access
till vattenburen trafik. Vattenbussen anser att vacuumangöring bör finnas med
när standard för bryggor och fartyg utvecklas.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och konstaterar att det inte ryms inom
sjötrafikutredningen att hantera frågorna.
Trafikförvaltningen arbetar för närvarande med att upprätta riktlinjer för
trafikbryggor.

8.18
8.18.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Våga kollektivtrafik föreslår att flytbryggor etableras i det inre vattnet i
Stockholms närhet.
8.17.2.1

Ärende/Dok. id.

Intäkter och biljettsystem
Yttranden
Djurgårdens färjetrafik anser att alternativ 2 är det bästa alternativet eftersom
en övergång till SL-taxa bedöms medföra fördelar. Röda lanternan anser att en
integrering av sjötrafiken i kollektivtrafiksystemet med en enhetstaxa för all
slags trafik organiserad av Region Stockholm skulle positivt bidra till ett robust
trafiksystem. Strömma anser att det är en bra idé att inför SL-taxa i
skärgårdstrafiken utifrån ett systemperspektiv.
Strömma ställer sig frågande till hur trafikförvaltningen ska hantera
intäktsbortfall vid införande av SL-taxa. Blidösundsbolaget anser att en
övergång till SL-taxa skulle sänka intäkter avsevärt. Blidösundsbolaget anser att
det medför en tydlighet att övergå till SL-taxa, det får dock inte innebära att
utbudet behöver sänkas som följd av lägre att högre skattesubvention krävs.
Strömma anser att konsekvensen av SL-taxa blir att privata alternativ
omintetgörs. Ett införande av SL-taxa medför enligt Strömma att de privata
alternativen försvinner vilket medför kapacitetsproblem som regionen måste
hantera.
Röda lanternan anser att priserna i skärgårdstrafiken är höga redan i dag och en
enhetstaxa i hela kollektivtrafiken skulle främja den sociala hållbarheten och
tillgängliggöra skärgården för fler.
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8.19
8.19.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Våga kollektivtrafik anser att boende på öarna borde rimligtvis betala SL-taxa
eftersom skärgården är en del av regionen. Även boende i övriga delen av länet
borde av rättviseskäl ha möjligheten att resa till öarna på SL-taxan – vilket
självklart skulle gynna besöksnäringen på öarna, möjligtvis underskattas detta i
debatten om turister till öarna. Det är bland länsbefolkningen det borde finnas
ett omfattande underlag för att öka antalet besök på öarna, och då inte bara
sommartid.
8.18.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och tar det med sig i det fortsatta
arbetet för övervägande. Taxefrågor hanteras endast mycket översiktligt i
sjötrafikutredningen, likaså förhållandet mellan upphandlad och kommersiell
trafik utifrån ett taxeperspektiv.
Kostnader och samhällsnyttor
Yttranden
Vattenbussen anser att kostnadseffektivitet bör vara ur ett helhetsperspektiv
och inkludera såväl investeringar som underhåll av infrastruktur. Kostnader
som för andra trafikslag ofta landar på väghållare, statlig nivå eller annan aktör.
Blidösundsbolaget pekar på att det saknas ekonomiska beräkningar av
alternativ 2. Detta anser Blidösundsbolaget är en brist eftersom ekonomiska
beräkningar är viktigt eftersom investeringar-, avskrivningar-, underhåll-, och
bränsle för regionens egenägda fartyg är tunga poster. Därmed anser
Blidösundsbolaget att vägval för det strategiska tonnaget är viktigt att beakta
eftersom det påverkar tillgängliga ekonomiska medel för trafikproduktion.
Blidösundsbolaget anser inte att satsningar på ökad pendelbåtstrafik ska ge
sämre ekonomiska förutsättningar för skärgårdstrafiken.
Blidösundsbolaget informerar om att dagens upphandlade trafikstruktur
medför en förutsägbar produktionskostnad samt möjlighet för affär i affären i
form av café- och restaurangverksamhet på fartygen, vilket medför bidrag till
sänkt skattesubvention.
Blidösundsbolaget anser att produktionsavtal även kan vara kostnadsdrivande
och pekar på att flexibiltet i tidtabellsperioder och fartygsanvändning över
avtalsgränser kan vara områden som kan analyseras och utvecklas för att
undvika inlåsningar.
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Trafikförvaltningens bemötande
Sjötrafikutredningen kommer endast beröra detta översiktligt, det är inte
möjligt inom ramen för utredningen att genomföra kostnadsbedömningar på
denna skala som Vattenbussen anför. Frågeställningen är dock intressant.
Sjötrafikutredningen kommer kompletteras med ekonomiska analyser för att
diskutera ekonomiska konsekvenser av olika möjliga vägar att välja vad gäller
trafik och fartyg.
Avtalsfrågor hanteras inte i sjötrafikutredningen. I sjötrafikutredningen finns
ingen konfliktsituation mellan sjötrafik i Mälaren, Saltsjön och i Skärgården.

8.20
8.20.1

8.20.1.1

8.21
8.21.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Röda lanternan anser att det är missvisande att peka på nödvändigheten av
prishöjningar och kostnadsneutralitet enbart för utredningsalternativ 1
eftersom inga kostnader redovisats för något av alternativen.
8.19.1.1

Ärende/Dok. id.

Restider
Yttranden
Röda lanternan anser att utredningen behöver adressera störningskänslighet
hos landtrafiken, tidsmarginaler och liknande. Därmed anser Röda lanternan
att bedömningen att alternativ 2 ger kortare restider till skärgården året runt
inte stämmer.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i att landtrafiken kan drabbas av förseningar.
Detta är dock inget som det kommer föreslås lösningar för i
sjötrafikutredningen. Trafikförvaltningen föreslår i utredningen fortsatt arbete
för att främja sömlöst resande mellan olika kollektivtrafikslag och andra
färdmedel.
Enkätundersökningen
Yttranden
Blidösundsbolaget bedömer att analysunderlag i form av intervjuer och samråd
inte är heltäckande eftersom kärnöar och fastboende är en liten del av
resenärsunderlaget. Vattenbussen anser att enkätens population, svarsfrekvens
och de svarandes åldersfördelning kan ifrågasätta hur relevant resultatet är som
underlag till sjötrafikutredningen. Vattenbussen anser att fler än boende på
kärnöar borde tillfrågas.
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TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

8.21.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen anser att svarsfrekvensen är över förväntan när det handlar
om postala enkäter. Trafikförvaltningen anser att resmönster hos turister är väl
kända. Deltidsboende uppger att deras säsong framförallt är under sommar och
månaderna före och efter vilket innebär att de reser när trafikutbudet är större
vilket kan förmodas vara en anpassning utifrån efterfrågan. Det kan därmed
antas att deltidsboendes resmönster även är kända. Enkäten som riktades till
fastboende på kärnöar är ett av många underlag i arbetet med
sjötrafikutredningen.

8.22
8.22.1

Förutsättningar för resenärer
Yttranden
Blidösundsbolaget anser att skillnaden mellan skärgårds- och pendelbåtstrafik
uteslutande är en taxefråga, för resenärerna är det sjötrafik. Blidösundsbolaget
informerar om att kundnöjdheten räknas på alla resenärer i sjötrafiken och de
reser till övervägande del inte från replipunkter under lågsäsong.
Röda lanternan anser att personer folkbokförda i skärgården bör fortsatt kunna
resa med ö-kort på samma sätt som i dag.
Röda lanternan anser att resenärers vilja och möjlighet till byten överskattas i
utredningen. Röda lanternan gör bedömningen att det stora flertalet kommer av
bekvämlighetsskäl alltid att föredra en båtresa utan byten framför en
kombinationsresa. Röda lanternan anser att tillgängligheten har försämrats de
senaste åren, fysiskt genom sämre standard i operatörsägt tonnage och stängda
kajterminaler, och även genom begränsad tillgång till tidtabeller och
information.
Röda lanternan anser att utredningsalternativ 2 riskerar sänka andelen
länsinvånare som är nöjda med kollektivtrafiken, med fler byten hamnar staden
längre från skärgården, och när många sällanresenärer riskerar att utebli
drabbas näringslivet.
Våga kollektivtrafik föreslår att särskilda cykelfärjor inrättas i stråk med många
cyklister. Sådana fartyg kan merutnyttjas för godstransporter utanför
högtrafiken.
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K1 (Öppen)

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar det vidare i det fortsatta arbetet för
övervägande. Att resandeandelen är liten från replipunkter under lågsäsong är
ett bra skäl till att genomföra en riktad enkät till fastboende.

Trafikförvaltningen instämmer i att information till resenärer är viktigt.
Trafikförvaltningens ambition är att tillhandahålla en attraktiv kollektivtrafik på
land och på vatten till regionens invånare och besökare.
Trafikförvaltningen gör bedömningen att andelen nöjda länsinvånare fortsatt
kommer bibehållas på en hög nivå, delvis som följd av att skärgårdsresenärer är
få i relation till den totala massan kollektivtrafikresenärer men också för att
trafikförvaltningen menar att alternativ 2 också erbjuder en attraktiv
kollektivtrafik till regionens invånare och besökare.
Förslaget om särskilda cykelfärjor är intressant och trafikförvaltningen följer
utveckling inom detta förslag. Det ingår dock inte i dagsläget i
sjötrafikutredningen att föreslå sådana lösningar.

8.23.1.1

8.24
8.24.1

8.24.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Ö-kortets vara eller icke vara avgörs inte i sjötrafikutredningen.

8.23
8.23.1

Ärende/Dok. id.

Fastboende
Yttranden
Våga kollektivtrafik anser att fler avgångar på dagen och ett längre trafikdygn
måste väga tungt för de fastboende. Boende på öarna måste kunna ha
förutsättning att ta dela av det kulturella utbudet i Stockholmsregionen.
Ungdomar vill röra sig – annars svårt för barnfamiljer att etablera sig på öarna.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i synpunkterna.
Deltidsboende
Yttranden
Våga kollektivtrafik vänder sig mot kritiken mot sjötrafikutredning del 1 som
kommer från deltidsboende och resonerar att även denna kategori torde gynnas
av snabba resor, fler avgång och längre trafikdygn.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen instämmer i synpunkten.
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-12-04

K1 (Öppen)

Turister
Yttranden
Strömma anser att upphandlad direkttrafik inte ska gå till öar i turistsyfte
eftersom den subventionerade trafiken snedvrider konkurrensen.
Strömma anser att kommersiella aktörer är bättre på att hantera turisttrafik
jämfört med upphandlad trafik, bland annat vad gäller graden av
anpassningsförmåga i trafiken.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar detta och tar synpunkterna vidare i det fortsatta
arbetet för övervägande. Besökare och turister i skärgården är en viktig
resenärsgrupp i båda alternativen.
Avvägningar mellan upphandlad och kommersiell kollektivtrafik kommer göras
endast översiktligt.

8.26
8.26.1

8.26.1.1

TN 2019-0440
Infosäk. klass

Strömma anser att alternativ 2 öppnar också upp för de kommersiella aktörerna
att erbjuda direkttrafik ut till skärgården för turister, sommarstugeägare och
andra som föredrar den typen av resa. Visserligen kommer de kommersiella
aktörerna inte att kunna konkurrera med pris om SLs enhetstaxa införs, men
det innebär i alla fall en chans för dem att fortsätta med sin befintliga trafik
samt även kunna erbjuda en god trafiklösning under perioden vår/höst under
helgerna då turistresandet är betydligt mindre, men resandet till fritidshus
fortfarande finns menar Strömma.
8.25.1.1

Ärende/Dok. id.

Regional utveckling
Yttranden
Våga kollektivtrafik anser att målet för en ny skärgårdstrafik måste vara att
skapa förutsättningar för en expansion i skärgården, dvs fler boende och fler
arbetsplatser, och med största sannolikhet på de större kärnöarna. En tänkbar
utveckling är att länsstyrelse, region och kommun går samma i en pilotsatsning
att skapa förutsättningar för att bygga några enstaka hyresbostäder på varje
kärnö.
Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och konstaterar också att frågorna
delvis ligger utanför trafikförvaltningens rådighet.
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Infosäk. klass
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Miljö
Yttranden
Vattenbussen föreslår att trafikförvaltningen ska ställa krav på snabbare
omställning av pendelbåtstrafikens användning av förnybara drivmedel.
Att sjötrafiken följer beslutad plan för fossilfri drift av kollektivtrafik och att
andelen förnybart bränsle ökar är mycket positivt anser Röda lanternan.
Det finns många innovativa idéer hos personalen ombord om
energieffektivisering av både befintligt och framtida tonnage anser Röda
lanternan. Ny teknik och skrovform kan minska svall och stranderosion menar
Röda lanternan.
Röda lanternan anser att operatörsägt äldre tonnage har negativa vad gäller
miljö och emissioner och för arbets- och resenärsmiljö. Därmed anser Röda
lanternan att samma miljökrav måste ställas på operatörsägt tonnage som på
egenägt.

8.27.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen är av uppfattningen att regionens miljöambitioner är höga.
Trafikförvaltningen noterar Röda lanternans förslag på åtgärder, frågorna
kommer hanteras i kommande skeden när nya fartyg är i fokus.

8.28
8.28.1

Effektmål
Yttranden
Vattenbussen ger en lång rad inspel till hur effektmål kan utvecklas i
sjötrafikutredningen. Vidare avges förslag till hur indikatorer kan kopplas till
effektmålen. Förslagen handlar om öka kollektivtrafikandel, om kundnöjdhet,
miljö, beläggningsgrad, information, bytespunkter med mera. Även Röda
lanternan och Strömma meddelar förbättringsförslag till målen om anpassad
direkttrafik, beläggningsgrad samt det kulturhistoriska tonnaget.

8.28.1.1

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar förslagen och tar dem vidare i det fortsatta arbetet
för övervägande. Trafikförvaltningen är av uppfattningen att målen är
ändamålsenliga men förbättringsförslag är alltid av godo.

8.29
8.29.1

Övrigt
Yttranden
Blidösundsbolaget bedriver kollektivtrafik till sjöss på uppdrag av
trafikförvaltningen, uppdrag som sträcker sig fram till år 2028. Bolaget menar
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TN 2019-0440
Infosäk. klass
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att de bör involveras i arbetet med sjötrafikutredningen. Vidare anser
Blidösundsbolaget att sjötrafikutredningen påvisar missförstånd vad gäller
trafikförvaltningens arbete med skärgårdstrafiken under de senaste 50 åren.
Djurgårdens färjetrafik anser att trafikavtalstider ska vara långa för att
långsiktigt förbättringsarbete ska få genomslag under avtalstiden. Vidare
bedöms stora avtalsområden möjliggöra effektivt nyttjande av respektive avtals
flotta. Vattenbussen anser att större avtalsområden i praktiken medför sämre
konkurrensneutralitet och ställer sig frågan hur denna snarare ska stärkas.
Strömma anser att alternativ 2 behöver förtydligas vad gäller allmän trafikplikt.
Strömma menar att trafikplikten ska utgå från ett trafiksystem som utgår från
replipunkt i hemkommun till kärnö. Trafikplikten ska enligt Strömma inte
läggas på hela skärgården.
Strömma ifrågasätter vidare att det ska vara möjligt att på en resa med SL-kort
kunna boka plats i restaurang med fullständiga rättigheter.
Vattenbussen påpekar att eftersom kollektivtrafiken i region Stockholm
upphandlas trafikslag för trafikslag i geografiskt avgränsade områden hindras
tvärsöver-lösningar som kan avlasta vägnätet och generera kortare resvägar
tillika cykellänkar. Trafikslagsneutrala upphandlingar är avgörande för att
uppnå eftersträvad resurseffektivitet anser Vattenbussen.
Vattenbussen anser att trafikförvaltningen ska föreslå mer sjötrafik i syfte att
öka marknadsandelen. Vidare bör akademin bör involveras i gemensamma
utvecklingsinsatser.
Röda lanternan anser att Waxholmsbolaget ska återgå till att vara ett rederi med
ansvar för all kollektivtrafik på vatten. Röda lanternan ser med oro på att
ägandeformer för pendelbåtstonnage nu utreds. Röda lanternan bedömer att
utredningsalternativ 2 kommer att innebära färre arbetstillfällen för sjögående
personal, och arbetsdygn med delade turer. Utöver mindre attraktiva
anställningar riskerar det att på sikt leda till kompetensbrist för det
kulturhistoriska och kvarvarande större tonnaget.
8.29.1.1

Ärende/Dok. id.

Trafikförvaltningens bemötande
Trafikförvaltningen noterar synpunkterna och konstaterar att
sjötrafikutredningen inte kommer att hantera allmän trafikplikt,
avtalsområden, anställningsformer, upphandlingsfrågor. Trafikförvaltningen
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Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-12-04

Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

kommer inte heller i utredning föreslå ändrade förhållanden för det
kulturhistoriska tonnaget. Samverkansformer med akademin finns etablerad.
Trafikförvaltningen avser fortsätta dialog med redare inom sjötrafikutredning
del 1 och i kommande utredningssteg.
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9 Förteckning över intressenter som yttrat sig
Nedan presenteras de intressenter som yttrat sig över sjötrafikutredningen
uppdelat utifrån typ av intressent.
9.1

Myndigheter och förvaltningar
Polismyndigheten
Trafikverket
Länsstyrelsen Stockholm
Transportstyrelsen
Sjöfartsverket
Skärgårdsstiftelsen
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

9.2

Kommuner
Botkyrka kommun
Österåkers kommun
Nacka kommun
Haninge kommun
Sundbybergs stad
Nynäshamns kommun
Norrtälje kommun
Lidingö stad
Danderyds kommun
Täby kommun
Huddinge kommun
Ekerö kommun
Vaxholms kommun
Tyresö kommun
Södertälje kommun
Stockholms stad
Solna stad
Värmdö kommun

9.3

Föreningar och intresseorganisationer
Skärgårdens trafikantförening
Stadsutvecklarna i Värtahamnen
Funktionsrätt Stockholms län
Skärgårdsföretagarna
SIKO

821

99(100)

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering
Strategisk planering

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020-12-04

Ärende/Dok. id.

TN 2019-0440
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Stockholms läns hembygdsförening
9.4

Allmänhet och samfälligheter
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 3
Privatpersoner 4, flera
Privatperson 5
Privatperson 6
Privatperson 8
Privatperson 7
Privatperson 10
Privatperson 11
Privatperson 12
Privatperson 14
Privatperson 14
Privatperson 15
Privatperson 16
Privatperson 17
Privatperson 18
Privatperson 19
Privatperson 20
Privatperson 21
Södra Stavsudda bryggförening
Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening, Vättersö Nya
Samfällighetsförening, Stora Aspöns Samfällighetsförening och Lilla Aspöns
Samfällighetsförening
Ingmarsö vägförening
Strömsholms Bryggförening
Skötvikens samfällighetsförening
Husaröskärgårdens företagar- och intresseförening
Wettersö Ekonomiska Förening
Utö kontakt- och intresseförening
Harö Hasselö Intresseförening
Möjaskärgårdens Företagarförening, MSFF
STF Stockholm Lokalavdelning
Svartsö by fastighets AB

9.5

Övriga, redare, företag
Blidösundsbolaget (Transdev)
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Djurgårdens färjetrafik
Strömma Turism & Sjöfart AB
Röda lanternan
Vattenbussen AB
Våga kollektivtrafik
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Replipunkter
Replipunkt

Båttrafik

Namn

Kommun

Kärnö

Simpnäs

Norrtälje

Arholma

Räfsnäs

Norrtälje

Tjockö

Furusund

Norrtälje

Gräskö

Kommuncentrum Båtlinje
(linjesträckning)
Norrtälje
30
(Simpnäs - Arholma)
Norrtälje
31
(Räfsnäs - Tjockö Fejan)

Förutsättningar
för buss
Hållplats: Simpnäs
brygga
Hållplats: Räfsnäs
brygga

Norrtälje

Hållplats:
Furusund
hotellplan (ligger
500 meter från
bryggan)

Åsättra

Österåker

Ingmarsö

Åkersberga

Vaxholm

Vaxholm

Ramsö

Vaxholm

Sollenkroka Värmdö

Boda

Värmdö

Möja

Busstrafik

Gustavsberg

Svartsö & Gustavsberg
Gällnö

28
(Furusund - Östernäs Rödlöga)
25
(Solö - Hemmarö Furusund)
12 CD
(Åsättra -Norra
Ingmarsö - Husarö)
Se fotnot1

11
(Stockholm - Vaxholm
- Boda - Sollenkroka)
14
(Stockholm - Vaxholm
- Sollenkroka - Möja)
11
(Stockholm - Vaxholm
- Boda - Sollenkroka)

Väg
Busslinje
(linjesträckning)
636
(Norrtälje - Björkö)
631 / 361X
(Norrtälje Rådmansö Norrtälje)
632
(Norrtälje - Yxlan)

Vägnamn

Vägbredd

Vändplats

Parkering Kiosk

Simpnäs
hamnväg
Räfsnäs
bryggaväg

3.6 - 6.5 m

Ja

Ja

Nej

Offentlig Övrigt
toalett
Nej

3.6 - 6.5 m

Ja

Ja

Ja

Nej

Väg 278

3.6 - 6.5 m

Nej

Ja

Ja

Nej

3.6 - 6.5 m

Ja

Ja

Ja

Nej

9.6 - 13.5 m vid
hållplatsläge

Ja

Ja

Ja
Ja
(finns
butiker)

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

634
(Norrtälje - Blidö)

Hållapats: Åsättra 626
Åsättra
brygga
(Danderyds sjukhus bryggväg
- Åkersberga Ljusterö)
Hållplats: Vaxholm 670
Väg 274
Söderhamnsplan (Stockholm Vaxholm)
(2 hållplatslägen) 681

Hållplats:
Sollenkroka
brygga

Hållplats: Boda
brygga

Service

(Kulla Vägskäl Vaxholm)
699 Nattbuss
(Stockholm Vaxholm)
434
(Slussen - DjuröSollenkroka Överby)

438
(Slussen - Boda
brygga)

Sollenkrokavägen

Bemannad
terminal
finns

(6.6 - 9.5 m i bredd
majoriteten av
linjesträckningen)

3.6 - 6.5 m
(under 3.5 m
förekommer längs
linjesträckningen)

Bodavägen

3.6 - 6.5 m
En majoritet av

3 (Stockholm - Vaxholm - Norra Lagnö), 4 (Stockholm - Vaxholm - Ramsösund), 5 (Stockholm - Vaxholm - Stegesund - Vikingsborg), 7 (Stockholm - Vaxholm -Lindalssundet - Lillsved), 8 (Stockholm - Vaxholm Saxaröarna), 9 (Stockholm - Vaxhom - Mjölkö - Ljusterö), 11 (Stockholm - Vaxholm - Boda - Sollenkroka), 12 (Stockholm - Vaxholm - Lillsved -Norra Ingmarsö - Husarö), 13 (Stockholm - Vaxholm - Boda -Södra
Ingmarsö - Husarö), 14 (Stockholm - Vaxholm - Sollenkroka - Möja), 24 (Stockholm - Vaxholm - Blidösundet), 26 (Stockholm - Vaxholm - Norrsund - Rödlöga), 27 (Stockholm - Vaxholm - Norrsund/Furusund - Arholma),
Pendelbåt linje 83 / 83X (Stockholm - Vaxholm - Rindö)
1
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13
(Stockholm - Vaxholm
- Boda - Södra
Ingmarsö - Husarö)

Stavsnäs

Dalarö

Värmdö

Haninge

Runmarö, Gustavsberg
Sandhamn
(Sandön)
&
Nämndö

Ornö

Handen

sträckan är över
6.6 - 9.5 m eller
över

16
Hållplats: Stavsnäs
(Stavsnäs - Sandhamn
- Hagede)
17
(Stavsnäs - Nämdö Stavsnäs/SaltsjöbadenStockholm)
23
(Stavsnäs - Runmarö)
18
(Stockholm Saltsjöbaden - Tyresö Dalarö)
19
Hållplats: Dalarö
(Stockholm - Dalarö - (Hotellbryggan)
Ornö (östra sidan))

433/434
(Slussen - DjuröSollenkroka Överby)

Väg 222
/Stavsnäsvägen

839
(Handterminalen Dalarö)

Odinsvägen

20
(Dalarö - Ornö (västra
sidan))

Årsta
Brygga

Haninge

Utö

Ankarudden Nynäshamn Landsort
(Öja)

Handen

21
(Årsta brygga - Utö)

Hållplats: Årsta
brygga

846
(Västerhaninge
station - Årsta)

Nynäshamn

29
(Ankarudden Landsort)

Hållplats:
Ankarudden

852
(Nynäshamns
station - Torö)

825

(under 3.5 m
förekommer längs
linjesträckningen)
3.6 - 6.5 m
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(under 3.5 m
förekommer längs
linjesträckningen)

3.6 - 6.5 m

Ja (men
Ja
något
(få
9.6 - 13.5 m en viss begränsat) platser)
del av
lintesträckningen
samt 6.6 - 9.5

(under 3.5 m
förekommer en
kort sträcka)
Videnäsvägen 3.6 - 6.5 m
och Årsta
Havsbads(6.6 - 9.5 cirka
vägen
halva sträckan)
Ej namngiven 3.6 - 6.5 m
väg

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej
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Väsentliga bytespunkter
Bytespunkt
Namn

Kommun

Nynäshamn

Nynäshamn

Båttrafik
Båtlinje
(linjesträckning)

Övrig trafik
Linje

Busstrafik
Förutsättningar Busslinje
för buss
(linjesträckning)

22
(Nynäshamn Nåttarö - Ålö)

Pendeltåg
Linje 43
Linje 43X
Linje 42X

Hållplats:
Nynäshamn
station (4
hållplatslägen)

Väg
Vägnamn

Vägbredd

Service
Vändplats Parkering

783
Centrumgatan Uppgifter
Ja
(Södertälje centrum saknas
Nynäshamns station)
(uppskattningsvis 3.6 848
6.5 m)
(Västerhaninge station Nynäshamns station)

Kiosk

Offentlig
toalett

Ja

Restauranger
finns

Ja (ej
Finns
tillgänglighets- turistbyrå
anpassade)
där biljett
kan köpas

852
(Nynäshamns station Torö)
854
(Sandhamn Nickstahöjden)
858
(Nynäshamn - Grödby)
861
(Nynäshamn (Etsö) –
Globen)
898 Nattbuss
(Nynäshamn Västerhaninge station)
Trinntorp

Tyresö

17
x
(Stavsnäs - NämdöStavnäs/
Saltsjöbaden Stockholm)
19 - stannar vissa
turer vid Trinntorp
(Stockholm - Dalarö Ornö (östra sidan))

Hållplats:
Trinntorp
(hållplats cirka
500 m från
bryggan)

18
(Stockholm Saltsjöbaden - Tyresö
- Dalarö)
Saltsjöbaden

Nacka

17
(Stavsnäs - NämdöStavnäs/
Saltsjöbaden Stockholm)

805
(Gullmarsplan - Tyresö
Brevik (-Ällmora))

Breviksvägen

3.6 - 6.5 m

Nej

Ja

Ja

Nej

3.6 - 6.5 m

Ja

Ja

Nej

Nej

819
((Ällmora-) Tyresö
Brevik - Fornudden Tyresö Brevik (-Ällmora)
Saltsjöbanan
linje 25

Hållplats:
Saltsjöbaden

458
Hotellvägen
(Saltsjöbadens station Solsidans station - Älgö))

826
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Lillsved

Värmdö

Östernäs

Norrtälje

Österskär (är inte
Österåker
en brygga idag finns potentiell
plats för brygga
cirka 1 km söder om
Österskär station)

18
(Stockholm Saltsjöbaden - Tyresö
- Dalarö)
7
x
(Stockholm Vaxholm Lindalssundet Lillsved)
12
(Stockholm Vaxholm -Lillsved Norra Ingmarsö Husarö)
28
x
(Furusund - Östernäs
- Rödlöga)

Saknas idag

Hållplats:
Lillsved
(hållplatsen
ligger 250 m
från bryggan)

Hållplats:
Östernäs affär
(hållplatsen
ligger 900 m
från bryggan)

Roslagsbanan Saknas
linje 28

497 Nattbuss
((Stockholm C-) Slussen Saltsjöbaden - Slussen (Stockholm C)
437
Lillsvedsvägen 3.6 - 6.5 m
(Lillsved - Slussen)

631
(Norrtälje-RådmansöNorrtälje)
631X
(Norrtälje-RådmansöNorrtälje)
x

827

Ja

Ja

Nej

Ja (ej
tillgänglighetsanpassade)

Östernäs
bryggväg
1033

3.6 - 6.5 m
Ja (gäller Nej (finns
(resterande för lastbil) ingen
väg mot
allmän
Norrtälje är
parkering)
9.6 - 13.5 m)

Ja (butik)

Nej

Österskärsvägen

3.6 - 6.5 m

Nej

Info saknas

Ja

Ja (ett
fåtal)

