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Detaljplan för Prästgården (Vega 9), dp 425, Samråd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar uppdra stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra 
samråd för Förslag till detaljplan för Prästgården (Vega 9), dp 425. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar enligt MB 6 kap. 7 § att detaljplanen för Prästgården 
(Vega 9) kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning 
För fastigheten Vega 9 har mellan Vaxholms församling och Sveafastigheter Bostad initialt tecknats ett 
intentionsavtal för försäljningen av fastigheten. Ett fastighetsöverlåtelseavtal mellan Sveafastigheter 
Bostad och Vaxholms församling har nu tecknats. Avtalet innehåller svävarklausuler. Sveafastigheter 
Bostad tillsammans med Vaxholms församling har skickat in en ansökan om planbesked för upprättande 
av ny detaljplan för fastigheten Vega 9.  

Svea fastigheter fick positivt planbesked den 9 februari 2020 enligt beslut i Kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 2 april 2020 § 36 
att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Vega 9. Under arbetets gång har även en remsa av 
Vaxön 1:81 inkluderats i detaljplanen. 

Planområdet är beläget centralt på Vaxön i stadskärnan nära kollektivtrafik och service. Området är 
lokaliserat i en särskilt värdefull kulturmiljö inom riksintresset för kulturmiljövården och bredvid en 
byggnadsminnesmärkt trädgård (Löwenströmska trädgården). Fastigheten Vega 9 är belägen i ett så 
kallat ”instängt område” vilket innebär en skyfallsproblematik. På fastigheten mot Torggatan finns en 
allé som omfattas av biotopskyddet. Mot Hamngatan finns ett antal karaktärsträd med höga värden.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter i form av ett flerbostadshus 
i ett kollektivtrafiknära läge mitt i Vaxöns stadskärna. Upplåtelseform för bostäderna föreslås av 
sökande vara hyresrätter i form av ett kollektivboende för seniorer/äldre. Nuvarande siktlinjer mellan 
Prästgården och kyrkan bevaras. Den nya byggnaden anpassas efter bebyggelsen vid Hamngatan och 
skjuts in från Torggatan för att minska påverkan på närliggande byggnadsminnet (Löwenströmska 
trädgården). Den nya byggnaden placeras även med ett visst avstånd från fastigheten Vega 11 med 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Gunnar Lunnergård 
Sakansvarig planarkitekt 

2



Tjänsteutlåtande 
2021-10-26 

Änr KS 2020/47.214 
2 av 8 

 
 

hänsyn till träd inne på Löwenströmska trädgården. Med materialval och färgsättning anpassas ny 
bebyggelse efter omgivande och bryter av mot befintlig Prästgård. 
 
Befintlig Prästgård bevaras och används som gemensam samlingslokal för kollektivboendet. Befintliga 
bodar bevaras och flyttas till ny plats inom planområdet. Två gamla träd längs med Hamngatan skyddas 
med fällningsförbud. 
 
Förslaget innebär en byggrätt på ca 2000 kvm för det nya flerbostadshuset där befintlig prästgård med 
bodar används som gemensamma utrymmen och samlingslokal för kollektivboendet. 

För att förbättra översvämningssituationen har flera skyfallsåtgärder studerats och det som gav bäst 
effekt är en avledning av skyfall uppströms vid Lägret kombinerar med att befintlig lågpunkt behålls med 
hus delvis på pelare samt ett magasin under byggnaden. I WSP:s rapport om klimatrisker i Vaxholm 
föreslås även åtgärder inom parken Lägret. 
 
I ”Mål och budget 2019-2021” för Vaxholms stad framgår att Vaxholm ligger i en expansiv del av 
Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en attraktiv 
kommun att bosätta sig i, med stor efterfrågan på bostadsmarknaden. Nybyggnation i staden sker i flera 
upplåtelseformer, i så väl bostadsrätter som hyresrätter. Förtätning och närhet till kollektivtrafik är 
ledord. Ny- och ombyggnationer ska ske enligt fastställda hållbarhets- och miljökriterier. Park- och 
grönområden är viktiga inslag stadsmiljön. Möjliggörandet av ett flerbostadshus i form av ca 35 små 
lägenheter centralt på Vaxön stämmer väl överens med stadens mål. 
 
I kommunens översiktsplan, Vaxholm 2030, antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, ingår området 
i Vaxöns stadskärna och är markerat som ett utredningsområde för bebyggelse, grönstruktur och 
service. Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplan. 

I Bevarandeplanen för Vaxholm från 1979 beskrivs fastigheten Vega 9 enligt följande:  
”Genom sitt strategiska läge just då ”stadsmässigheten” i form av Hamngatan uppenbarar sig för 
besökare, får den stora trädgårdstomten – med byggnaden placerad långt in från gatulinjen – stor 
betydelse för upplevelsen av Vaxholm som levande småstad. Den aktuella huvudbyggnaden och 
gårdsbyggnaden är markerad som intressanta ur kulturhistorisk synvinkel. I riktlinjerna för kvarteret 
föreslås att hela kvarteret får beteckningen q i ny, anpassad plan. Bevarandeplanen är från 1979 och det 
finns beslut på att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Planförslaget bedöms till vissa delar stämma 
överens med bevarandeplanen. 
 
Planens genomförande bedöms ha en viss påverkan på riksintresset, kulturmiljö, naturmiljön och till viss 
del även översvämning. Länsstyrelsen delar denna bedömning och dessa frågor kommer studeras 
närmare under fortsatt planprocess där en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för att se hur 
negativ påverkan kan minskas. 
 
Planförslaget förutsätter en omstrukturering av parkeringsplatserna läns med Torggatan. Idag finns ca 
15 parkeringsplatser som upplåts som boendeparkering där boendeparkeringstillstånd krävs och där 
bilarna backar ut mot Torggatan. Backning ut mot gata är ingen trafiksäker lösning. För att förbättra 
trafiksäkerheten längs med Torggatan föreslås längsgående parkering vid Torggatan. Befintliga platser 
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kan på så vis nyttjas av kollektivboendet. De längsgående parkeringarna på Torggatan kan 
fortsättningsvis upplåtas som boendeparkering och/eller göras om till allmänna parkeringar. 
 
Planens genomförande bidrar till en utemiljö som upplevs som tryggare eftersom fler boende kommer 
att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse 
kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en effektiv och hållbar markanvändning. 
 
Planförslaget har goda möjligheter till friyta framför Prästgården och inom kort gångavstånd finns 
parken Lägret med lekplats m.m. Synpunkter från berörda barn har inte aktivt inhämtats i planarbetet. 
Planförslaget bedöms inte innebära omedelbara förändringar sett från barnens perspektiv. 
 
På grund av komplexiteten och det allmänna intresset bedöms planprocessen behöva ske med utökat 
förfarande enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900. En ny detaljplan för Prästgården (Vega 9) beräknas 
preliminärt kunna antas under våren 2022. 
 
Planarbetet ska bekostas av den som har nytta av planen. Planavtal har tecknats mellan Svea fastigheter 
och Vaxholms stad. Under planprocessen kommer även ett exploateringsavtal att tecknas med 
exploatören. 

Bakgrund 
För fastigheten Vega 9 har mellan Vaxholms församling och Sveafastigheter Bostad initialt tecknats ett 
intentionsavtal för försäljningen av fastigheten. Ett fastighetsöverlåtelseavtal mellan Sveafastigheter 
Bostad och Vaxholms församling har nu tecknats. Avtalet innehåller svävarklausuler. Sveafastigheter 
Bostad tillsammans med Vaxholms församling har skickat in en ansökan om planbesked för upprättande 
av ny detaljplan för fastigheten Vega 9.  

Svea fastigheter fick positivt planbesked den 9 februari 2020 enligt beslut i Kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 2 april 2020 § 36 
att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Vega 9. Under arbetets gång har även en remsa av 
Vaxön 1:81 inkluderats i detaljplanen. 

Ärendebeskrivning 

 

Figur 1 - Lokalisering av planområdet 
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Planområdet är beläget centralt på Vaxön i stadskärnan nära kollektivtrafik och service. Området är 
lokaliserat i en särskilt värdefull kulturmiljö inom riksintresset för kulturmiljövården och bredvid en 
byggnadsminnesmärkt trädgård (Löwenströmska trädgården). Fastigheten Vega 9 är belägen i ett så 
kallat ”instängt område” vilket innebär en skyfallsproblematik. På fastigheten mot Torggatan finns en 
allé som omfattas av biotopskyddet. Mot Hamngatan finns ett antal karaktärsträd med höga värden.  

 

Figur 2 – Förslag på situationsplan och plankarta. 

 

Figur 3 - Bild på gårdsbyggnaderna och Prästgården. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter i form av ett flerbostadshus 
i ett kollektivtrafiknära läge mitt i Vaxöns stadskärna. Upplåtelseform för bostäderna föreslås av 
sökande vara hyresrätter i form av ett kollektivboende för seniorer/äldre. Nuvarande siktlinjer mellan 
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Prästgården och kyrkan bevaras. Den nya byggnaden anpassas efter bebyggelsen vid Hamngatan och 
skjuts in från Torggatan för att minska påverkan på närliggande byggnadsminnet (Löwenströmska 
trädgården). Den nya byggnaden placeras även med ett visst avstånd från fastigheten Vega 11 med 
hänsyn till träd inne på Löwenströmska trädgården. Med materialval och färgsättning anpassas ny 
bebyggelse efter omgivande och bryter av mot befintlig Prästgård. 
 
Befintlig Prästgård bevaras och används som gemensam samlingslokal för kollektivboendet. Befintliga 
bodar bevaras och flyttas till ny plats inom planområdet. Två gamla träd längs med Hamngatan skyddas 
med fällningsförbud. 
 
Förslaget innebär en byggrätt på ca 2000 kvm för det nya flerbostadshuset där befintlig prästgård med 
bodar används som gemensamma utrymmen och samlingslokal för kollektivboendet. 
 
För att förbättra översvämningssituationen har flera skyfallsåtgärder studerats och det som gav bäst 
effekt är en avledning av skyfall uppströms vid Lägret kombinerar med att befintlig lågpunkt behålls med 
hus delvis på pelare samt ett magasin under byggnaden. I WSP:s rapport om klimatrisker i Vaxholm 
föreslås även åtgärder inom parken Lägret. 
 

Bedömning 
I ”Mål och budget 2019-2021” för Vaxholms stad framgår att Vaxholm ligger i en expansiv del av 
Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en attraktiv 
kommun att bosätta sig i, med stor efterfrågan på bostadsmarknaden. Nybyggnation i staden sker i flera 
upplåtelseformer, i så väl bostadsrätter som hyresrätter. Förtätning och närhet till kollektivtrafik är 
ledord. Ny- och ombyggnationer ska ske enligt fastställda hållbarhets- och miljökriterier. Park- och 
grönområden är viktiga inslag stadsmiljön.  
 
Möjliggörandet av ett flerbostadshus i form av ca 35 små lägenheter centralt på Vaxön stämmer väl 
överens med stadens mål. 
 
I kommunens översiktsplan, Vaxholm 2030, antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, ingår området 
i Vaxöns stadskärna och är markerat som ett utredningsområde för bebyggelse, grönstruktur och 
service.  

Det framgår även att: ”Skalan i stadsmiljön är väsentlig och varje tillägg ska noga värderas i förhållande 
till helheten. För helhetsintrycket är hela Vaxön av intresse. Även parkmark och orörd terräng har 
betydelse för helheten. Viss kompletterande bebyggelse och ersättningsbebyggelse, park/torg i enstaka 
kvarter i stadskärnan kan bidra till att stärka stadsmiljön och gaturummets karaktär. Detta bör studeras i 
samband med övrig bebyggelseutveckling på Vaxön. Inaktuella bestämmelser i gällande detaljplaner för 
vissa delar av stadskärnan bör också ses över inför framtida detaljplanering. Hela stadskärnan omfattas 
av riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär att fortsatt utveckling måste beakta de 
kulturhistoriska värdena. De östra delarna av Vaxön omfattas av en bevarandeplan från 1979 som kan 
användas som underlag för framtida inventeringar och analyser av stads- och gaturum samt 
grönstruktur.”  
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Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen. 
 
I Bevarandeplanen för Vaxholm från 1979 beskrivs fastigheten Vega 9 enligt följande:  
”Genom sitt strategiska läge just då ”stadsmässigheten” i form av Hamngatan uppenbarar sig för 
besökare, får den stora trädgårdstomten – med byggnaden placerad långt in från gatulinjen – stor 
betydelse för upplevelsen av Vaxholm som levande småstad. Den aktuella huvudbyggnaden och 
gårdsbyggnaden är markerad som intressanta ur kulturhistorisk synvinkel. I riktlinjerna för kvarteret 
föreslås att hela kvarteret får beteckningen q i ny, anpassad plan. Byggnaden på Fastigheten Vega 11 
(ingår i nuvarande byggnadsminnet, Löwenströmska trädgården) föreslås år 1979 få Q-märkning.” 
 

Figur 4 - Bild på kvarteret Vega från bevarandeplanen. 

Bevarandeplanen är från 1979 och det finns beslut på att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram.  
Planförslaget bedöms till vissa delar stämma överens med bevarandeplanen. 
 
Förslaget stämmer även väl överens med mål och riktlinjerna i bostadsförsörjningsprogrammet. 

Mål 

”Nya hyresrätter För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd utifrån upplåtelseform ska minst 
100 nya hyresrätter, som för närvarande planeras, färdigställas under 2018-2022.” 

”Bostäder som tillgodoser äldres behov […] Därför ska kommunen verka för att fler bostäder som 
tillgodoser äldres behov byggs. Under genomförandetiden för riktlinjerna ska kommunen också påbörja 
planarbete som möjliggör för nya platser på särskilt boende.” 

Riktlinjer 
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”Nya hyresrätter Kommunen ska verka för att fastighetsägare bygger nya hyresrätter i kommunen 
genom exempelvis avsiktsförklaringar.” 

”Bostäder som tillgodoser äldres behov Planer och stadsbyggnadsprojekt för att bygga nya särskilda 
boenden och andra boenden för äldre såsom s.k. trygghetsboende med möjlighet till gemenskap och 
aktivitet i kommunen ska prioriteras. Genom ett stort tillskott av nyproducerade bostäder får Vaxholm 
en större andel bostäder med hög tillgänglighet enligt modern standard.” 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
En undersökning av betydande miljöpåverkan har tagits fram och skickats till länsstyrelsen. Slutsatsen av 
undersökningen är att det inte går att utesluta att detaljplanens har en betydande miljöpåverkan när det 
kommer till riksintresse, kulturmiljö, naturmiljö och till viss del även översvämning. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. För att minska eventuell negativ påverkan behöver därför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Avgränsningssamrådet för miljökonsekvensbeskrivningen 
genomförs under samrådet för detaljplanen. 

Måluppfyllelse 
Detaljplaneringen och utbyggnaden av området ska uppnå följande mål: 

Livsmiljö: Detaljplanen ska möjliggöra nya bostäder med en god gestaltning som tar hänsyn till platsens 
höga kultur- och naturvärden. 
Kvalitet: Den nya bebyggelsen ska klara balansen mellan klimatanpassning, funktion och gestaltning. Ett 
kollektivboende för seniorer/äldre bidrar till en variation av upplåtelseformer vilket ökar 
valmöjligheterna för Vaxholms invånare.   
Ekonomi: De nya bostäderna innebär tillkommande invånare i Vaxholms stad. 

Finansiering 
Planarbetet ska bekostas av den som har nytta av planen. Ett planavtal har tecknats med Svea 
fastigheter. Under planprocessen kommer även ett exploateringsavtal att tecknas med exploatören. 

Parkeringsremsan på stadens fastighet Vaxön 1:81 behöver säkras antingen via ett servitut eller ett 
markköp. Val av fastighetsrättslig lösning behöver studeras vidare under fortsatt planprocess. 

Förslagets konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör cirka 35 nya bostäder i ett flerbostadshus i ett kollektivtrafiknära läge mitt i 
Vaxöns stadskärna. Upplåtelseform för bostäderna föreslås av sökande vara hyresrätter i form av ett 
kollektivboende. Hyresrätter i form av Kollektivboende för seniorer/äldre är även en ny typ av 
boendeform för Vaxholms stad vilket ytterligare ökar utbudet. Planområdet är beläget centralt på Vaxön 
i stadskärnan nära kollektivtrafik och service och bidrar på så vis till en hållbar utveckling nära redan 
utbyggd infrastruktur. 

Planförslaget förutsätter en omstrukturering av parkeringsplatserna läns med Torggatan. Idag finns ca 
15 parkeringsplatser som upplåts som boendeparkering där boendeparkeringstillstånd krävs och där 
bilarna backar ut mot Torggatan. Backning ut mot gata är ingen trafiksäker lösning. För att förbättra 
trafiksäkerheten längs med Torggatan och klara Vaxholms stads parkeringsnorm föreslås längsgående 
parkering vid Torggatan. Befintliga platser kan på så vis nyttjas av kollektivboendet. De längsgående 
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parkeringarna på Torggatan kan fortsättningsvis upplåtas som boendeparkering och/eller göras om till 
allmänna parkeringar. 

Planens genomförande bedöms ha en viss påverkan på riksintresset, kulturmiljö, naturmiljön och till viss 
del även översvämning. Länsstyrelsen delar denna bedömning och dessa frågor kommer studeras 
närmare under fortsatt planprocess där en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för att se hur 
negativ påverkan kan minskas. 

Planförslaget bidrar till en utemiljö som upplevs som tryggare eftersom fler boende kommer att röra sig 
i området. Planförslaget ökar reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta 
till befintlig infrastruktur och bidrar till en effektiv och hållbar markanvändning. 

Planförslaget har goda möjligheter till friyta framför Prästgården och inom kort gångavstånd finns 
parken Lägret med lekplats m.m. Synpunkter från berörda barn har inte aktivt inhämtats i planarbetet. 
Planförslaget bedöms inte innebära omedelbara förändringar sett från barnens perspektiv. 

Uppföljning och utvärdering 
Förslaget till detaljplan kommer att sändas på samråd. Synpunkter som inkommer under samrådet 
kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och återrapporteras till kommunstyrelsens 
planeringsutskott. 

Handlingar i ärendet 
1. Tjänsteutlåtande, 2021-10-26 
2. Plankarta, 2021-10-26 
3. Planbeskrivning, 2021-10-26 
4. Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2020-10-28 
5. Kulturmiljöutredning, Tyréns, 2020-11-03 
6. Skyfallsanalys del 1, Tyréns, 2020-09-25 
7. Skyfallsanalys del 2, Tyréns, 2021-09-02 
8. Dagvattenutredning, Tyréns, 2020-09-25 
9. Geoteknisk utredning, COWI, 2021-06-22 
10. Mobilitetsutredning, Tyréns, 2021-06-30 
11. Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-02-02 
12. Länsstyrelsens yttrande över undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-03-12 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Gunnar Lunnergård, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter i form av ett 
flerbostadshus i ett kollektivtrafiknära läge mitt i Vaxöns stadskärna. Upplåtelseform för bostäderna 
föreslås av sökande vara hyresrätter i form av ett kollektivboende för seniorer och äldre. Nuvarande 
siktlinjer mellan Prästgården och kyrkan bevaras. Den nya byggnaden anpassas efter bebyggelsen 
vid Hamngatan och skjuts in från Torggatan för att minska påverkan på närliggande byggnadsminnet 
(Löwenströmska trädgården). Den nya byggnaden placeras även med ett visst avstånd från 
fastigheten Vega 11 med hänsyn till träd inne på Löwenströmska trädgården. Med materialval och 
färgsättning anpassas ny bebyggelse efter omgivande och bryter av mot befintlig Prästgård. 
 
Befintlig Prästgård bevaras och används som gemensam samlingslokal för kollektivboendet. 
Befintliga bodar bevaras och flyttas till ny plats inom planområdet. Två gamla träd längs med 
Hamngatan skyddas med fällningsförbud. 
 

Förenlighet med miljöbalken 

Detaljplanen medger bebyggelse centralt i Vaxholms stadskärna. Det betyder att området lätt kan 
tillgodogöra sig befintlig infrastruktur och service, samt att området har mycket god tillgång till 
befintlig kollektivtrafik med gångavståndet till färjeläge och bussar. Planen bidrar även till 
bostadsförsörjning inom Stockholmsregionen. Förslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 
(MB) 3 kap. avseende lämplig användning av mark och vatten samt 5 kap. avseende 
miljökvalitetsnormer. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården 3 kap 6 § miljöbalken. 
Riksintresseområdet är Norra Boo ‐ Vaxholm ‐ Oxdjupet ‐ Lindalssundet [AB 51, 58]. Se vidare under 
rubriken ”Riksintresse”. Den nya bebyggelsen ska anpassas i karaktär, utformning och placering för 
att minska inverkan på befintliga kulturmiljövärden och naturvärden. 

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten 
på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller 
miljön.  

Vattenmyndigheten beslutade den 16 december 2016 om en ny förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden 2017–2021, enligt 5 kap. 1 § miljöbalken och 
4 kap. 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. November 2020 
skickades ett nytt förslag på förvaltningsplan ut på samråd avseende perioden 2021–2027. 
Vattenförekomsten Norra Vaxholmsfjärden är huvudsaklig recipient inom detaljplanen och dess 
ekologiska status är klassad som otillfredsställande enligt senaste bedömningen.   

Miljökvalitetsnormen för Norra Vaxholmsfjärden har satts till god ekologisk status med tidsfrist till 
år 2027. Undantaget är lämnat till följd av vattenmyndighetens bedömning att god ekologisk status 
inte kan uppnås till 2021, p.g.a. att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen 
kommer från utsjön.  
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De huvudsakliga miljöproblemen i Norra Vaxholmsfjärden är övergödning och syrefattiga 
förhållanden samt miljögifter. Vad gäller främmande arter är kunskapsbristen stor och underlaget 
är för osäkert för att kunna dra några slutsatser om påverkan på ekologisk status.  

Den kemiska statusen är idag god med undantag för överallt överskridande ämnen. Undantaget 
gäller bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Skälet för undantag är att det 
bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk 
ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och 
bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att 
åtgärda det. De nuvarande halterna (mars 2020) får dock inte öka. Kvalitetskravet är att god kemisk 
status, utan överallt överskridande ämnen, ska bibehållas. 

I förhållande till arbetet med kommunens nya översiktsplan har en klimatriskanalys tagits fram för 
kommunen (2021) med syfte att lokalisera områden där det kan finnas en sannolikhet att 
översvämningar orsakade av bland annat dagvatten kan inträffa. I planområdet finns ett huvudstråk 
för markavrinning som leder ut i Norra Vaxholmsfjärden. Idag bedöms planområdet bidra med en 
liten del av Vaxöns totala utsläpp av dagvatten. Efter ombyggnation avses dagvatten omhändertas 
lokalt med fördröjning och rening genom magasin samt anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
Planens genomförande bedöms med anledning av detta kunna bidra till arbetet med att uppnå 
miljökvalitetsnormerna. 

Plandata 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Det föreslagna planområdet ligger centralt beläget på Vaxöns stadskärna och avgränsas i väster av 
Trädgårdsgatan i söder av Hamngatan och i norr av Torggatan. Planområdet gränsar till fastigheten 
Vega 11 där den Löwenströmska trädgården är belägen. 

 

Figur 1 ‐ Planområdets läge på Vaxön 

Arealen är ca 2887 kvm. 
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Marken inom planområdet omfattar fastigheten Vega 9 som är privatägd, och del av fastigheten 
Vaxön 1:81 som ägs av Vaxholms stad. 

Markägare och byggherre:  
Fastigheten Vega 9 ägs av Vaxholms församling. Fastigheten Vaxön 1:81 ägs av Vaxholms stad. För 
fastigheten Vega 9 har mellan Vaxholms församling och Sveafastigheter Bostad tecknats ett 
intentionsavtal för försäljningen av fastigheten. Nedan syns fastigheterna inom planområdet.  

 

Figur 2 ‐ Fastigheter inom planområdet, Vega 9 och del av Vaxön 1:81 

Tidigare ställningstagande 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Områden av riksintresse för kulturmiljövården är sammanhängande miljöer av särskilt stor 
betydelse ur ett nationellt perspektiv och regleras i 3 kap 6 § MB. Ett riksintresse för 
kulturmiljövården är en miljö eller ett landskap som särskilt väl återspeglar viktiga historiska 
skeenden och samhällsprocesser. Inom riksintresseområden väger de kulturhistoriska värdena 
därför särskilt tungt vid beslut om ändrad mark eller vattenanvändning och den fysiska miljön i 
övrigt. Att tillvarata kulturmiljövårdens riksintressen handlar dels om att förhindra att värdena 
skadas, dels om att områdets kulturhistoriska värden och potential ska vara fortsatt tongivande vid 
förändringar.  
 
Utredningsområdet ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården 
3 kap 6 § miljöbalken. Riksintresseområdet är Norra Boo ‐ Vaxholm ‐ Oxdjupet ‐ Lindalssundet [AB 
51, 58]. Riksintresseområdet är stort och omfattar den inre skärgården i de fyra kommunerna 
Nacka, Lidingö, Värmdö och Vaxholm, de delar som utgör historiska farledsmiljöer utmed inloppet 
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till Stockholm. På grund av riksintressets omfattning och varierande karaktär, har ett urval av 
riksintresseskrivningen gjorts med de motiv och uttryck med bäring på det aktuella projektet. 
 
Ett urval av motiveringen:  
• 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 […] 
• Kust‐ och skärgårdsmiljö […], Militära miljöer och Småstadsmiljö 
 
Urval av uttryck: 
 
• Kust‐ och skärgårdsmiljö. Sprickdalsbetonad skärgårdsterräng som speglar skärgårdsbefolkningens 
levnadsbetingelser och förutsättningarna för odling och bebyggelse. 
• Småstadsmiljö. Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön, framväxt som ett servicesamhälle till 1500‐
talets fästningsbygge […] 
• Stadskärnans rätvinkliga gatunät speglande den äldsta stadens utbredning med ursprung i 1600‐
talets gatureglering. 
• Återstående äldre träbebyggelse från tiden före det sena 1800‐talets expansion. 
• Torg med rådhus i centrala delen, stadskärnans sammanhängande bebyggelsesiluett med inslag 
av kuperad skärgårdsterräng. 
• Kyrka vid rutnätsstadens västra utkant. 
 
Riksintresse ska inte utgöra hinder för tätortsutveckling men ny bebyggelse behöver anpassas och 
förhålla sig till de värden som lyfts fram. 

Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram 
Översiktsplan  
 
I översiktsplan för Vaxholm – Vaxholm 2030 redovisas aktuellt område som stadskärna och 
utredningsområde för bebyggelse, grönstruktur och service.  

Översiktsplanen beskriver att kommunens kulturhistoriska värden är identitetsskapande. I 
kommunen finns tre huvudsakliga karaktärer: militärhistoriska byggnader och anläggning, 
sommarnöjesbebyggelse och skärgårdsbebyggelse. Kulturmiljöer inom kommunen ska enligt 
översiktsplanen hanteras som en viktig faktor i utvecklingen. 
 
• Vaxön ska förstärkas som kommunens tyngdpunkt för bostäder, arbetsplatser och service. 
• Vaxholm ska erbjuda boende i varierande storlekar och upplåtelseformer på Vaxön, Rindö och 
Resarö. 
 
Viss kompletterande bebyggelse och ersättningsbebyggelse, park/torg i enstaka kvarter i 
stadskärnan kan bidra till att stärka stadsmiljön och gaturummets karaktär. Detta bör studeras i 
samband med övrig bebyggelseutveckling på Vaxön. Inaktuella bestämmelser i gällande detaljplaner 
för vissa delar av stadskärnan bör också ses över inför framtida detaljplanering. Hela stadskärnan 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär att fortsatt utveckling måste beakta de 
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kulturhistoriska värdena. De östra delarna av Vaxön omfattas av en bevarandeplan från 1979 som 
kan användas som underlag för framtida inventeringar och analyser av stads‐ och gaturum samt 
grönstruktur.  

 
Riktlinjer för planering avseende kulturmiljö 
 

 Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.  

 För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska skyddas 
genom bl.a. bestämmelser i detaljplaner.  

 Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen 
av byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen.  

 Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt 
beaktas.  

 Områden med militärhistoriska byggnader och anläggningar, sommarnöjesbebyggelse och 
skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas  

Bostadsförsörjningsprogram 
I Vaxholms bostadsförsörjningsprogram lyfts bland annat: 

Mål 

”Nya hyresrätter För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd utifrån upplåtelseform ska 
minst 100 nya hyresrätter, som för närvarande planeras, färdigställas under 2018‐2022.” 

”Bostäder som tillgodoser äldres behov […] Därför ska kommunen verka för att fler bostäder som 
tillgodoser äldres behov byggs. Under genomförandetiden för riktlinjerna ska kommunen också 
påbörja planarbete som möjliggör för nya platser på särskilt boende.” 

Riktlinjer 

”Nya hyresrätter Kommunen ska verka för att fastighetsägare bygger nya hyresrätter i kommunen 
genom exempelvis avsiktsförklaringar.” 

”Bostäder som tillgodoser äldres behov Planer och stadsbyggnadsprojekt för att bygga nya 
särskilda boenden och andra boenden för äldre såsom s.k. trygghetsboende med möjlighet till 
gemenskap och aktivitet i kommunen ska prioriteras. Genom ett stort tillskott av nyproducerade 
bostäder får Vaxholm en större andel bostäder med hög tillgänglighet enligt modern standard.” 

Planförslaget har även stöd i RUFS 2050 och bidrar till bostadsförsörjning och bostadsutbudet inom 
Stockholmsregionen. 

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument 
Gällande detaljplan för fastigheten Vega 9 är Dp. 1 Stadsplan för Vaxön laga kraftvunnen 22 januari 

1926. I stadsplanen anges Ö2 (endast öppet eller kopplat byggnadssätt) och S3 (må byggnad ej 
uppföras med flera än tre våningar och ej till större höjd än elva meter. Byggnad av trä må icke 
uppföras med flera än två våningar jämte delvis inredd vind), korsmark (endast uppföras uthus samt 
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sådana smärre gårdsbyggnader som avses i § 5 här nedan.), prickmark (mark som inte får 
bebyggas).  
 
Gällande detaljplan har outnyttjad byggrätt. Sökanden har dock bedömt att projektet inte är möjligt 
att genomföra med gällande detaljplan.  
 

   

Figur 3 ‐ Figur 2 ‐ Stadsplan för Vaxön DP 1. anger Ö2, S3, korsmark och prickmark. 

För fastigheten Vega 9 finns även en tomtindelning som vann laga kraft 24 november 1928. 1981‐
05‐22 gjordes en avvikelse från tomtindelning och stadsplan och ca 248 kvm reglerades över från 
fastigheten Vega 9 till stadens gatufastighet. När detaljplanen för området ändras eller ersätts 
upphör tomtindelning/fastighetsplan att gälla inom detta område. 

 

Figur 4 ‐ Tomtindelning för fastigheten Vega 9. 
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I den bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 beskrivs 

planområdet som: 

”Genom sitt strategiska läge just då ”stadsmässigheten” i form av Hamngatan uppenbarar sig för 
besökare, får den stora trädgårdstomten ‐ med byggnaden placerad långt in från gatulinjen ‐ stor 
betydelse för upplevelsen av Vaxholm som levande småstad. Den aktuella huvudbyggnaden och 
gårdsbyggnaden är markerad som intressanta ur kulturhistorisk synvinkel. I riktlinjerna för kvarteret 
föreslås att hela kvarteret får beteckningen q i ny, anpassad plan. Byggnaden på Fastigheten Vega 
11 (ingår i nuvarande byggnadsminnet, Löwenströmska trädgården) föreslås år 1979 få Q‐
märkning.” 
 
Bevarandeplanen är från 1979 och ett nytt kulturmiljöprogram finns beslut på att ta fram. 
Planförslaget bedöms i vissa delar stämma överens med bevarandeplanen. 
 

 

Figur 5 ‐ Bild på kvarteret Vega från bevarandeplanen. 

 
I ”Mål och budget 2019‐2021” för Vaxholms stad framgår att Vaxholm ligger i en expansiv del av 
Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en 
attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor efterfrågan på bostadsmarknaden. Nybyggnation i 
staden sker i flera upplåtelseformer, i så väl bostadsrätter som hyresrätter. Förtätning och närhet 
till kollektivtrafik är ledord. Ny‐ och ombyggnationer ska ske enligt fastställda hållbarhets‐ och 
miljökriterier. Park‐ och grönområden är viktiga inslag stadsmiljön.  
 
Möjliggörandet av ett flerbostadshus i form av ca 35 små lägenheter centralt på Vaxön stämmer väl 
överens med stadens mål. 

Planprocessen och förfarande 
Detaljplanen upprättas enligt plan‐ och bygglagen, PBL (2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 

Detaljplanen föreslås handläggas med utökat förfarande då det är av allmänt intresse, ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården och berör kultur‐ och naturvärden. Preliminärt kan detaljplanen 
antas första halvan av 2022. 
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2020  18 mars  PLU godkänner start‐PM och ger SBF planuppdrag 

  Vår  Utredningar beställs och Planavtal skrivs 

2021  Vinter  PLU beslutar samråd 

2021    Samråd 

2022  Vår  PLU beslut om granskning 

2022    Granskning 

2022  Vår/Sommar  KS godkänner och KF antar 

    Laga kraft 

    Genomförande 

 

Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905 ifall 
behov föreligger att göra en miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 
Bedömningen av planförslaget föreslår att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas då det finns 
betydande miljöpåverkan inom flera områden. För att nå bästa möjliga planförslag och 
genomförande ska vikt ligga på åtgärder i förtid och kompensation i efterhand alternativt under 
genomförandets gång.  

Länsstyrelsen bedömer att kommunen lyft fram de väsentligaste miljö‐ och hälsoaspekterna i 
underlaget och är enig med kommunens bedömning att betydande miljöpåverkan, orsakat av 
detaljplanens genomförande, inte går att utesluta. De aspekter som kommunen lyft fram bör 
belysas inom ramen för MKB:n. Det bör finnas en öppenhet för att fler aspekter än de uppräknade 
kan framkomma efterhand och få betydelse för miljöbedömningen. 
 
Motivering 
Planförslaget innebär att skyddsvärda träd av klass 1 och 2 (naturvärdesinventering NVI enligt SIS) 
kommer avverkas, varav två rödlistade arter kommer försvinna som en följd. Det utgör i huvudsak 
risken för betydande miljöpåverkan ur ett naturvärdesperspektiv.  
 
Avseende kulturmiljön så ligger planområdet inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken. Angränsande till planområdet ligger byggnadsminnet Löwenströmska trädgården (Vega 
11). Planförslaget kommer att förändra stadens småskaliga skärgårdsstruktur vilket måste utredas 
ytterligare genom en miljökonsekvensbeskrivning.  
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I förhållande till planförslaget kommer det ske en påverkan avseende översvämning och 
vattenkvalitet, men inte en betydande sådan. Dock räknas dessa aspekter in i värderingen gällande 
behovet av en miljökonsekvensbeskrivning för att minimera den totala risken.  
 
Beslut om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen påbörjades efter 31 mars 2020 vilket innebär att kommunen ska fatta ett särskilt 
beslut om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan inom ramen för samrådet, det 
vill säga innan granskningen påbörjas. I samband med samrådsbeslutet beslutar kommunstyrelsens 
planeringsutskott i Vaxholms stad att detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan. 
 

Förutsättningar 

Naturvärden 
Natur, växt och djurliv 
Prästgården är placerad på en stor tomt med stor trädgård med flera karaktärsträd. Mot Torggatan 
finns en allé som kan omfattas av biotopskydd. Dispens hos länsstyrelsen behöver sökas om något 
träd behöver tas bort. Eftersom det finns en risk att åtgärderna mot de särskilt skyddsvärda träden 
(ej allé) kan förändra naturmiljön på ett väsentligt sätt behöver det ske ett samråd med 
länsstyrelsen innan åtgärd vidtas.  
 

 

Figur 6 – Till vänster syns trädallén av pelarpopplar som omfattas av biotopskydd och till höger syns 

karaktärsträden längs med Hamngatan.  
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Figur 7 ‐ I inventeringsområdet finns ett objekt med högt naturvärde (rött) och ett objekt med påtagligt 

naturvärde (orange) samt flera skyddsvärda och värdefulla träd. 

En naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS‐standard har utförts av konsult inom planområdet. Två 
naturvärdesobjekt med högt (klass 2) respektive påtagligt (klass 3) naturvärde hittades, vilka 
inkluderade skyddsvärda och värdefulla träd. Utöver naturvärdesobjekten hittades även tre 
rödlistade arter inom planområdet: ask, gulvit blekspik och kråka. Naturvärdesobjekten utgörs av 
flera äldre träd där tre jätteaskar är utsedda till särskilt skyddsvärda. Planförslaget kommer att 
påverka en av dessa askar, tillsammans med en äldre parklind och en björk.  
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Figur 8 – Bild på gulvit blekspik inom blå markering som hittades på en skyddsvärd, äldre ask. 

Tabell 1 – Högt indikatorvärde betyder att arten är en ovanlig rödlistad eller hotad art eller att arten 
i sig gör området skyddsvärt. RK betyder vilken kategori inom rödlistan arten är tilldelad.  
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Figur 9 ‐ Förslagets påverkan på naturvärden. Parkeringsplatsernas placering har ändrats i det senaste 

förslaget. 

Förslag på kompensationsåtgärder. 
För att kunna få till en tillräcklig byggrätt för ett kollektivboende ska fungera och för att inte bygga 
för Prästgårdens koppling mot kyrkan placeras byggnaden längs med fastighetsgränsen öster om 
Prästgården. Eftersom vald placeringen påverkar de särskilt skyddsvärda träden bör omfattande 
kompensationsåtgärder genomföras. Till exempel bör nya träd planteras på andra delar av den 
befintliga fastigheten men möjligheten finns även att plantera träd på en närliggande fastighet. I 
första hand ska nya askar och parklindar planteras. Vid plantering är det viktigt att beakta hur 
öppen och solbelyst platsen är, så att tidigare miljövärden har möjlighet att återkomma. Nedtagna 
större trädstammar bör företrädesvis sparas som död ved i området eller på annan lämplig plats. 
Stammarna kan placeras ut inom fastigheten i form av så kallade faunadepåer. Död ved är en 
värdefull resurs som gynnar många arter i olika organismgrupper. De skyddsvärda träd som står 
kvar inom fastigheten har markeras ut på plankarta och bevaras. I framtida dispensansökan för allén 
kan möjlig kompensationsåtgärd vara att plantera en ny allé mot Torggatan. Detta förutsätter att 
parkeringsplatserna får plats. 
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Geotekniska förhållanden 

 

Figur 10 ‐ Jordartskartan visar lera och silt (gulskrafferat) samt berg (rött) 

Tomten utgörs huvudsakligen av en trädgård med gräsytor, några buskar och stora träd. En grusad 
väg leder in från Hamngatan i söder. Tomten är nivåmässigt ojämn med stor nivåskillnad framförallt 
mot Torggatan. Uppfyllning har utförts för Trädgårdsgatan. Kvarteret Vega 9 ligger vid korsningarna 
mellan Hamngatan, Trädgårdsgatan och Torggatan. Jordartskartan visar att fyllningsjord överlagrar 
lera och ett parti med ytnära berg finns i östra delen av fastigheten. Jorddjupet är inte klarlagt. Det 
är inte känt om några marksättningar har utbildats inom området och synliga spår av 
marksättningar kan inte ses på platsen. Dock kan de ojämna marknivåerna ge an‐ledning till 
misstanke om marksättningar. Risken för skred bedöms vara liten eller obefintlig i dagens situation. 
Totalstabiliteten i området bedöms vara tillfredställande. 
 

Förorenad mark 
Ingen information finns idag beträffande grundvattennivå eller eventuella markföroreningar. Det är 
inte känt om någon miljöfarlig verksamhet bedrivits på platsen eller i dess omedelbara närhet. 
Eftersom detta varit en prästgård kan man anta att inte någon industriell verksamhet funnits på 
platsen. 

Kulturvärden 
Fornlämningar 
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. 

Bebyggelseområden 
Bebyggelsestrukturen för Hamngatan utgör en del av den ovanstående tätare 
småstadsbebyggelsen, medan kvarteret i övrigt präglas av löst hållen bebyggelse, öppenhet och 
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grönska. Den rätlinjiga gatustrukturen i den relativt lågt belägna stadskärnan omges av höjder med 
ett mer organiskt gatunät som följer topografin. Det småskaliga gatunätet består i vissa delar av 
grusvägar som binder samman de större gatorna. Längs med vägnätet finns staket, grindar, murar 
och andra avskiljande element mot gata. Bebyggelsen i dessa omgivande delar består av äldre villor 
med bevarad trädgårdsstruktur. De stora villornas lummiga trädgårdar är en betydande del av 
Vaxholms grönstruktur. Växtligheten i kvarteret Vega är en fortsättning på den 
trädgårdsdominerade grönstrukturen, dit även stadens parker kan räknas, liksom Officersparken 
söder om Vaxholms kyrka samt kyrkogården tillhörande kyrkan. I kvarteret Vega sker mötet mellan 
den tätare småstadsbebyggelsen och den mer löst hållna och grönskande villa‐ och parkkaraktären. 

 

Figur 11 ‐ Bilden visar kvarteret och den viktiga kulturhistoriska kopplingen mellan kyrka och prästgård. 

Löwenströmska trädgården är markerad i blått och Vaxholms kyrka i gult.. 
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Figur 12 ‐ I korsningen vid Vaxholms kyrka viker Kungsgatan ner mot Västerhamnen och Trädgårdsgatan går 

norrut förbi Prästgården. Till höger löper Hamngatan genom den historiska stadskärnan ner till hamnen. 

Mötet av gator skapar en öppen yta mellan kyrkan och Prästgården som visuellt länkar samman dessa två 

byggnader. 

 

Figur 13 ‐ Torggatan österut. Till höger syns parkeringen som kantar prästgårdstomten i norr. I fonden syns 

bostadshuset i Löwenströmska trädgården. 
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Figur 14 ‐ Bild tagen från Trädgårdsgatan i riktning söderut. Till vänster syns staketet som omgärdar Vega 9, 

Prästgårdens tomt. Bilden visar hur prästgårdstomten ligger lågt i landskapet. 

 

Figur 15 ‐ senare tillkommen bebyggelse i kvarteret Båten, som i uttryck, volym och täthet skiljer sig från 

intilliggande bebyggelse. 
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Figur 16 ‐ Bevarad villa med gönska strax väster om Prästgården, på Torggatan. 

Bostäder (Befintliga) 
På fastigheten finns idag en prästgård. Prästgården används inte längre som bostad. 

Byggnadskultur och gestaltning 
Prästgården 

 

Figur 17 ‐ På bilden syns gamla prästgården som låg längs med Hamngatan. 
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Figur 18 ‐ Prästgården på foto taget ca 1940. 

En prästgård är ursprungligen ett boställe för präster inom den kristna kyrkan. Under medeltiden 
var lagarna tydliga med vad som skulle ingå i prästerskapets avlöning. Exempelvis var flertalet 
byggnader samt jordbruks‐ och skogsmark inte ovanligt. Under 1800‐talet förändrades regelverket 
för prästerna där ekonomin och möjligheterna att hålla bostad förändrades. 1910 förändrades 
regelverket ytterligare till att det nu blev församlingen som arrenderade ut jorden. Den tidigare 
prästgården i Vaxholm har legat på ungefär samma plats. Då fanns en liten tomt inom Vega 9, men 
med placeringen med fasad direkt mot Hamngatan. I slutet av 1800‐talet var 75 % av Prästgårdarna 
utarrenderade helt eller delvis. I mitten i bilden nedan är den gamla prästgården. Mellan träden 
skymtar uthus, huruvida det är de befintliga uthusen är oklart. 
 
Under 1900‐talet skedde en rad praktiska förändringar som kom att påverka hela prästgårdslivet. 
1910 genomfördes boställsreformen då lönesystemet ändrades till att gå från naturprodukter tex 
tiondet till att betalas ut kontakt. Nu blev sockenprästen inte längre jordbrukare utan hade blivit 
statlig tjänsteman. Stall och ladugårdar tömdes, åkrar arrenderades ut och pigor försvann.  

Förutsättningarna för prästerna ändrades under 1932, när den nya ecklesiastiska boställsordningen 
slog fast att församlingens skyldighet att hålla boställe för prästerna upphörde. Det kan ha varit 
detta som bidrog till att den gamla prästgården revs och den nya uppfördes 1936. 
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Figur 19 ‐ Prästgårdens symmetriska uppbyggnad och ståndsmässiga karaktär är särskilt tydlig i fasaden mot 

Hamngatan, vilket ska betraktas som entrésidan. 

Prästgårdstomten 

 

Figur 20 ‐ På bilden ses en skiss från en inventering år 1970. 
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Av det historiska kartmaterialet framgår att prästgården med tillhörande trädgård har haft samma 
utsträckning sedan åtminstone 1700‐talet och troligtvis längre tillbaka än så. Marken som 
fastigheten ligger på har tidigare utgjort en del av stadsägorna. Det är, likt tomten för 
Löwenströmska trädgården, en av de största fastigheterna i Vaxholms stad.  
Fram till 1930‐talet låg prästgården som en förlängning till bostadshuset på Vega 8, längs 
Hamngatan. Gårdsstrukturen för Prästgården följde, enligt kartmaterial från 1847 och 1880, den för 
tiden rådande bland gårdarna i Mälardalen, med en kringbyggd mangård med som skildes från 
ekonomibyggnaderna, vilka bildade en separat fägård.  
 

 

Figur 21 – På kartan från 1776 syns en tidigare byggnad där tomten möter Hamngatan. Mellan kyrkan och 

prästgårdstomten syns en ”Wattu grop”. 

På en karta från 1776 syns en ”Wattu Grop” i anslutning till platsen för den gamla brandstationen. 
Dammen är belägen i en naturlig svacka och finns även utritad på 1690‐års karta över staden. Att ha 
en damm i nära anslutning till prästgården var vanligt på 1600–1700‐talet, då i form av en fiskdamm 
eftersom tillgång på fisk var en nödvändighet under fastetider. Men dammen kan även ha använts 
som stadens branddamm och senare även som bevattningsreservoar till stadsträdgårdarna. 
 
Trädgårdens historiska strukturer är i dagsläget otydliga. Det finns dock spår från den tidigare 
trädgårdsanläggningen såsom de stora askarna längs med staket och den väg som leder in mot 
huvudbyggnaden från gatan. På tomten finns även en äldre björk i närheten av gårdsbyggnaderna 
där det tidigare stått tre björkar, enligt ritningen från 1970. På baksidan av prästgården, i tomtens 
nordvästra hörn finns fem äppelträd bevarade. Grusgången som tidigare funnits framför huset finns 
inte kvar utan är idag gräsbeväxt och ytan framför verandan är planterad med flertalet buskar utan 
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synlig struktur. Kvar finns dock spår från den tidigare syrenbersån. I den del av trädgården som det 
tidigare fanns en prydnadsgran verkar det inom de senaste 10 åren ha planterats en ny 
prydnadsgran. 
 
Gårdsbyggnaderna  
Längs med fastighetsgränsen mot Vega 8 är två panelklädda timmerbyggnader placerade med ett 
skärmtak mellan. Dessa är sannolikt från 1700‐talet (Vaxholms byggnadsnämnd, 1983‐04‐29, DNR 
79/83). Gårdsbyggnaderna har troligtvis tillhört prästgården under en längre tid och haft olika 
placering inom tomten. Tidigare låg en gårdshuslänga vid vägkanten längs med Hamngatan, en 
byggnad i vinkel mot Hamngatan in mot gården och en mindre byggnad längs med 
fastighetsgränsen mot Vega 8, enligt en karta från 1847. På ett äldre fotografi taget innan 1885 
(rådhuset som uppfördes 1885 är ännu inte byggt) finns en gårdslänga som skulle kunna utgöra de 
nuvarande gårdsbyggnaderna. Detta grundat på att de har liknande volym och form, men med ett 
sammanhängande mittparti med dörr från gatan. Byggnaderna på fotografiet ser ut att, likt dagens 
byggnader, vara uppförda i timmer med stående panel. Gårdsbyggnaderna längs med Hamngatan 
flyttades kring sekelskiftet 1900.  

Det röda takteglet tillkom i samband med rivningen av uthuset mellan befintliga timmerbyggnader, 
år 1983. Detta uthus var i ett enklare utförande och fungerade som vedbod och avträde. Det var i 
dåligt skick varför det revs. Det nuvarande taket mellan timmerbyggnaderna tillkom 1991.  

De två ekonomibyggnaderna är i ett gott skick med en bevarad karaktär av äldre gårdsbyggnader. 
Färgsättningen med röda fasader med svarta knutar och grönmålade fönster och dörrar är typiskt 
för äldre ekonomibyggnader. Byggnaderna har till stor del äldre bevarade byggnadsdelar, så som 
själva timmerstommen, naturstensgrunden samt fönster och dörrar med bandgångjärn. 

 

Figur 22 ‐ Gårdsbyggnader med röda fasader, svarta knutar och gröna dörrar med svarta bandgångjärn.. 
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Figur 23 ‐ Gårdsbyggnadernas timmerstomme till vänster och karta som visar att gårdsbyggnaderna haft olika 

placeringar på tomten under årens lopp. 

Flytt av befintliga byggnader 
Planförslaget förutsätter en flytt av gårdsbyggnaderna. En flytt bör föregås av en 
byggnadsdokumentation för respektive bod. Återuppbyggnad ska ske så nära en rekonstruktion 
som möjligt, med samma grundläggning eller motsvarande teknik som var brukligt under 1700‐
talet. Att flytta timrade byggnader har skett under olika tider, såväl bostadshus som ekonomibygg‐
nader. Enligt det äldre kartmaterialet har de aktuella gårdsbyggnaderna stått på minst två platser 
tidigare. 

Service (offentlig och kommersiell) 
Planområdet är centralt placerat i stadskärnan på Vaxön och har god tillgång både offentlig och 
kommersiell service. 
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Förändringar 

Planförslaget 

 

Figur 24 – Situationsplan 

Som tidigare beskrivits så finns det många värden kopplade till prästgårdstomten. Planområdet är 
beläget inom riksintresse för kulturmiljövården. Det finns skyddsvärda träd och naturvärden på 
prästgårdstomten samt kulturhistoriskt värdefulla byggnader i form av Prästgården och 
gårdsbyggnader att ta hänsyn till. På fastigheten Vega 11 öster om planområdet finns även ett 
byggnadsminne i form av Löwenströmska trädgården. Ny bebyggelse får inte försämra 
möjligheterna att bevara byggnadsminnet. Utmaningen med denna detaljplan är att lyckas 
balansera dessa värden samtidigt som en ny byggnad möjliggörs på platsen. I Vaxholms stadskärna 
är det ont om plats och det är svårt att hitta lämpliga platser för förtätning och centrumutveckling. 
Ett kollektivboende kräver en viss storlek för att fungera med exempelvis delad matgemenskap med 
mera. För att kunna dra nytta av befintlig infrastruktur och service är närheten till centrumkärnan 
av betydelse. De bedöms även innebära ett lägre bilberoende med gångavstånd till det mesta. För 
att bevara det visuella sambandet mellan Prästgården och kyrkan föreslås att byggrätten placeras 
längs mer fastighetsgräns mellan Hamngatan till Torggatan. Som en naturlig fortsättning på 
stadskärnans småskaliga stadsmässighet följer byggnationen samma stil och mönster längs med 
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Hamngatan. Detaljplaneförslagets har anpassats till de två parallellgatorna norr och respektive 
söder om fastigheten. Mot Torggatan föreslås ett indrag vilket bedöms bidra till anpassning till övrig 
bebyggelse inom kvarteret. Stadskärnans rätvinkliga gatunät speglar den äldsta stadens utbredning 
med ursprung i 1600‐talets gatureglering och går att avläsa i stadskärnan än idag. Vega 9 ligger 
inom rutnätsplanen västra kant. Om kvarteret bevaras i sin indelning bedöms att rutnätsplanen inte 
påverkas. Mot Löwenströmska trädgården har ett avstånd mellan ny byggnation och fastighetsgräns 
lagts in. Detta kombinerat mer indragen byggrätt bidrar till att minska skuggning från nya 
byggnaden samt att rötter på träd inom byggnadsminnet fortsatt kan breda ut sig. Under 
planprocessen kan en rotkartering behöva göras för att ytterligare anpassa byggrätten. 
Gårdsbyggnaderna föreslås flyttas norrut mot Torggatan och ingen ny bebyggelse placeras framför 
Prästgården.  

Den huvudsakliga användningen för planområdet är B‐ Bostäder och E1 – transformatorstation för 
den befintliga transformatorstationen i nordvästra hörnet. 

För att bevara den kulturhistorisk viktiga kopplingen mellan kyrkan och Prästgården har prickad 
mark lagts in. Prickad mark innebär att byggnad inte får uppföras. För bevara tomtens karaktär 
framför Prästgården samt att skydda två träd har följande bestämmelser lagts in på plankartan: 

n1 ‐ Marken får inte användas för parkering lagts in. 

n2 ‐ Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk 

k4 ‐ Tomtens parkliknande karaktärsdrag med stora lövträd längs med Hamngatan och en tydligt 
markerad entré med grusad gångväg in till Prästgården från Hamngatan ska tas tillvara vid 
ändring. 

b1 ‐ Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig 

a2 ‐ Marklov krävs för trädfällning av värdefulla träd med egenskapsbestämmelsen n2. 

a3‐ Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. 

Prästgården föreslås bevaras och restaureras för att kunna användas som samlingslokal och 
bostadskomplement till kollektivboendet och har försatts med följande planbestämmelser: 

s1 ‐ Endast samlingslokal och bostadskomplement 

r1‐ Byggnad får inte rivas 

q1 ‐ Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt PBL 8:13. Ursprungliga detaljer såsom fasaddetaljer, 
trappor, ytterdörrar och fönster samt taklandskapet med skorstenar och runda takkupor och 
frontespis med veranda ska bevaras. Brandskadad byggnad ska återställas exteriört. Totalförstörd 
byggnad får ersättas med ny byggnad och uppföras i trä och med motsvarande volym som 
befintlig byggnad. 

k1 ‐ Prästgårdens ursprungliga detaljer såsom fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar samt 
taklandskapet med skorstenar, frontespis med veranda, runda takkupor ska bibehållas 

k2 ‐ Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning 
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k3 ‐ Taktäckning ska vara av rött enkupigt lertegel med plåtskoningar i rödmålad skivtäckt plåt. 

För att skydda källaren på befintlig prästgård från vid översvämning föreslås följande bestämmelse: 

m2 ‐ Byggnaden ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +3,75 
inte skadar byggnaden 

Planförslaget förutsätter en flytt av gårdsbyggnaderna till det nordöstra hörnet mot Torggatan. 
Eftersom det inte går att lägga in q‐bestämmelser på en plats utan hus har 
utformningsbestämmelser använts istället. För att säkra upp att byggnaderna flyttas till rätt plats 
har en startbeskedet villkorats med bestämmelsen: 

a1 ‐ Startbesked får inte ges för förrän befintliga gårdsbyggnader flyttats till korsmarken mot 
Torggatan. 

Den nya placeringen har fått bestämmelsen plusmark/korsmark ‐ marken får endast förses med 
komplementbyggnad. Övriga bestämmelser som gäller för gårdsbyggnadernas nya placering är 
följande: 

f1 ‐ Komplementhusen ska uppföras med timmerstomme med sockel av naturstengrund. Taket 
ska vara rött enkupigt lertegel. Fasader ska ha stående träpanel och vara rödmålade med svarta 
knutar. Fönster och dörrar ska vara grönmålade med svarta foder och svarta bandgångjärn. 

h1 ‐ Högsta nockhöjd är 7,5 meter över stadens nollplan 
 
Dagvattenutredningen föreslår att dagvattenhanteringen sker i närheten av parkeringsytorna på 
norra delen av tomten. För att möjliggöra för en bra dagvattenhantering har tänkt parkeringsyta 
fått bestämmelsen: 
 
m3 ‐ Fördröjningsmagasin får anläggas. 
 
Den nya byggrätten är reglerad med en egenskapsruta och begränsas i höjdled av takvinklar och 
nockhöjd. Nockhöjden är satt för att inte vara högre än omgivande bebyggelse. 
 
h1 ‐ Högsta nockhöjd är 15,7 meter över stadens nollplan 
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Figur 25 ‐ Sektion av ny byggnad med nockhöjd 15,7 meter över stadens nollplan. 

o1 ‐ Minsta takvinkel är 35 grader 
o2 ‐ Största takvinkel är 45 grader 
 
För att inte en översvämning ska skada ny bebyggelse föreslås att byggnaden över befintlig lågpunkt 
grundläggs på pålar med pelare ovan mark. Samt att lägsta nivå för färdigt golv sätts till 4,5 meter 
över angivet nollplan. Fördröjningsmagasin får anläggas under byggnaden som en del i 
skyfalshanteringen. 
 
b2 ‐ Vid lågpunkt ska grundläggning ske på pålar med pelare ovan mark se illustration nr. 2 på 
plankartan. 
 
b3 ‐ Lägsta nivå på färdigt golv är 4,5 meter över angivet nollplan 
 
m1 ‐ Fördröjningsmagasin får anläggas under byggnad 
 
För att anpassa den nya bebyggelsen till omgivande bebyggelse och kulturmiljö föreslås följande 
utformningsbestämmelser: 

f1 ‐ Fasader ska huvudsakligen vara i trä. 
 
f2 ‐ Tak ska vara av klassiska material som tegel eller plåt. Byggnadsdelar och installationer på tak 
ska vara väl integrerade i takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur 
 
Syftet med denna bestämmelse f2 är att möjliggöra solceller eller annan framtida teknik men att 
det ska vara en medveten del av gestaltningen för att passa på platsen. 
 
f3 ‐ Balkong får kraga ut högst 1,8 meter från fasad över prickmark, Lägsta höjd över mark för 
balkong är 2,65 meter 
 
f4 ‐ Färgsättningen ska harmonisera med omgivande bebyggelse men skilja sig från Prästgårdens 
gula färg. 
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Färgsättning behöver studeras vidare under fortsatt planprocess men inriktningen är att 
Prästgården ska stå för sig själv och därför kan inte ny bebyggelse ha samma färg. 
 
f5 ‐ Takkupor och frontespiser mot Hamngatan får uppta max 55 % av fasadlängden och ha en 
maxbredd på 4,2 meter. 
Takkupor och frontespiser mot fastigheterna Vega 8 och 11 får uppta max 45 % av fasadlängden 
och ha en maxbredd på 5,4 meter. 
I höjd med Prästgårdens gavel får ett genomgående gavelparti med maxbredd 10 meter finnas. 
Utöver detta gavelparti medges inte takkupor eller frontespiser mot Prästgården. 
Takkupa/frontespis mot Torggatan får uppta max 60 % av fasadlängden och ha en maxbredd på 
11 meter. 
 

    

 

Figur 26 ‐ förslag till plankarta 
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Tillgänglighet 
Byggnaderna ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av Boverkets byggregler (BBR). Vissa 
avsteg gällande tillgänglighet kan göras med hänsyn till stora kulturmiljövärden på platsen. 

Friytor 
Lek och rekreation 
Goda möjligheter till utevistelse finns idag inom planområdet. I planområdets närhet finns parken 
Lägret. 

Gator och trafik 
Biltrafik 
Tomten är belägen mellan Hamngatan, Trädgårdsgatan och Torggatan som alla är gator med 
biltrafik. Torggatan och Hamngatan är delvis enkelriktade. Vid Torggatan finns idag en parkering där 
bilar backar ut i körbanan. För att förbättra trafiksäkerheten föreslås istället längsgående parkering 
vid Torggatan. 

Gång‐ och cykelvägar 
Trottoarer finns längs med Hamngatan, Trädgårdsgatan och på norra sidan av Torggatan. Cykling 
sker på gatan. 

Kollektivtrafik 
Planområdet är centralt placerat och tillgången till kollektivtrafik genom bussar och båttrafik är 
mycket god. 

Parkering 
För planområdet gäller Parkeringsnorm Vaxholms stad, zon A. Parkeringsnormen för bil är uppdelad 
i zoner baserat på kollektivtrafiktillgänglighet. Angivna normer gäller för boende/verksamma och 
besökare. För planområdet innebär normen 9 bilplatser och 20‐30 cykelplatser per 1000 m2 BTA.  

Bil‐ och cykelparkering för boende och besökare ska tillgodoses inom kvartersmark. I förslaget till 
detaljplan uppgår nya byggnaden för kollektivboendet till ca 2000 m2 BTA vilket innebär att 18 
bilplatser behöver tillskapas för att klara parkeringsnormen samt ca 40 cykelplatser. På grund av 
komplicerade mark och vattenförhållanden är bilgarage inte en önskad lösning utan parkeringen 
löses som markparkering. 

Vid Torggatan finns idag 15 parkeringsplatser som upplåts som boendeparkeringsplatser på stadens 
fastighet där boendeparkeringstillstånd krävs. Genom att förbättra trafiksituationen vid Torggatan 
där bilar idag backar ut i gatan kan platser även tillskapas för Prästgården. Längs med Torggatan kan 
sedan längsgående parkering användas. Hur dessa sedan ska upplåtas är i skrivande stund inte 
bestämt. Det rör sig om ca 9‐10 platser där även ca 1‐2 nya platser skapas genom att infarten till 
Prästgården flyttas från Hamngatan till Trädgårdsgatan. 

Befintlig prästgård planläggs som samlingslokal och bostadskomplement och är tänkt att användas 
av kollektivboendet för gemensamma utrymmen som exempelvis storkök och gemensamhetslokal 
samt gästrum för övernattning. I parkeringsnormen för Vaxholms stad är inte parkeringstalet för 
samlingslokal definierat utan här bedöms detta från fall till fall och att en särskild utredning krävs. I 
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den mobilitetsutredning 2021‐06‐30 som tagits fram för kollektivboendet som visar på deras 
faktiska behov ligger på ca 10‐bilplatser. Bedömningen är att Prästgården i sig inte genererar fler 
boende eller större behov av p‐platser utan behovet löses med de 18 platser som krävs för det 
kollektivboendet. 

Störningar och risker 
 
Solstudie 

 

Figur 27 ‐ Bilden visar skuggning vid midsommar, kl 15.00. 

En solstudie har tagits fram för att undersöka hur en ny byggnad kan komma att påverka 
växtligheten inom Löwenströmska trädgården. Solstudien gjordes för vår‐höstdagjämning klockan 
9:00, 12:00 och 15:00 respektive för sommarsolstånd klockan 9:00, 12:00 och 15:00.  

Trygghet 
Entréer, närvaro och ökat flöde av människor är faktorer som är positivt ur ett trygghetsperspektiv. 
Det bidrar till en informell kontroll över platsen. Nya bostäder innebär ett ökat flöde av människor. 
Informell kontroll utövas av alla människor i samhället. Kollektivboende i sig bygger på gemenskap 
mellan de boende och med en gemensamma utrymmen som bidrar till sociala kontakter är också en 
trygghet. 

Vägtrafikbuller  
Området bedöms inte vara bullerstört. 

Radon 
Berggrunden inom planområdet klassas som normalrisk beträffande radon. Generellt gäller att 
byggnader ska uppföras radonskyddande/radonsäkra. 
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Transporter med farligt gods 
Söder om planområdet sträcker sig väg 274 som är primär led för farligt gods. Länsstyrelsen i 
Stockholm ställer krav på att riskerna från transportleder för farligt gods analyseras vid planläggning 
och exploatering inom 150 meter. Mellan 75‐150 meter behöver det vanligtvis inte tas fram någon 
riskutredning. Planområdet ligger ca 100 meter från väg 274 samt att föreslagen bebyggelse ligger 
ännu längre bort. En riskutredning har inte bedömts som nödvändig i detta skede.
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Dagvattenhantering 

 

 

Figur 28 ‐ Tabellen visar hårdgjord markanvändning inom planområdet och den volym dagvatten som behöver 

omhändertas och renas enligt åtgärdsnivån. 
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För att ta hand om dagvatten föreslås att växtbäddar placeras utefter takens lutning och placering 
av stuprör så att takvatten leds till anläggningarna för fördröjning och rening.  

Avrinning från parkeringsytor och körbara ytor inom planområdet föreslås ledas mot nedsänkta 
växtbäddar för rening. Marken där dessa planeras anläggas består enligt kartunderlag från SGU av 
fyllning varpå antagande görs att förutsättningar för att anlägga nedsänkta växtbäddar är goda. 
Växtbäddar kan beskrivas som en plantering ovan ett dränerande system med filtermaterial med 
upphöjda kanter som även möjliggör för ytlig fördröjning av dagvatten. Anläggningen är anpassad 
för att både kunna svämmas över och få en synlig vattenyta samt klara sig längre perioder utan 
regn. Avledning till växtbäddar kan ske med hjälp av marklutning eller rännor. Det är viktigt att 
anläggningarna placeras i nära anslutning till de hårdgjorda ytorna samt att de höjdsätts så att 
vatten avrinner till dagvattenanläggningarna som placeras lägre liggande. Se figur 28 ovan för den 
volym dagvatten som behöver fördröjas samt ytbehovet av växtbädd.  

Växtbäddar kräver likvärdig skötsel som konventionella planteringar såsom ogräsrensning, 
bortplockande av skräp osv. I växtbäddens filtermaterial kommer fint material, som följer med 
dagvattnet, att fastna vilket över tid riskerar att minska infiltrationskapaciteten. För att säkerställa 
växtbäddarnas kapacitet över tid bör därför mängden sedimenterat material periodvis kontrolleras 
och vid behov grävas bort.  

Om de geologiska förutsättningarna tillåter bör infiltration i mark från dagvattenanläggningarna 
möjliggöras för att om möjligt bevara en naturlig vattenbalans och inte ha en negativ påverkan på 
grundvattenbildning. Bräddfunktion bör finnas i dagvattenanläggningarna så att vatten kan avledas 
på ett kontrollerat sätt så att anläggningarna inte översvämmas och i sin tur orsakar skada på 
bebyggelse.  

Generellt bör andelen helt hårdgjorda markytor hållas så låg som möjligt. Många gånger kan en 
grusad eller en stensatt yta med större fogar fylla samma funktion.  

Eftersom flöden från planområdet förväntas öka efter exploatering jämfört med i dagsläget krävs 
magasin för flödesutjämning av dagvatten i det fall flöden från området inte ska öka jämfört med 
dagslägets flöden. Magasin för flödesutjämning dimensioneras enligt figur 27 nedan. Magasin 
placeras förslagsvis i den norra delen av området, under parkeringsytorna, där de hårdgjorda 
markytorna huvudsakligen planeras placeras och dit vatten bedöms kunna ledas från dessa.  

 

Figur 29 ‐ Tabellen visar flöden och utjämningsbehov efter exploatering för planområdet. 
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Detaljer kring dagvattenhantering och möjligheter till infiltration i mark samt koppling till befintligt 
ledningsnät bör utredas vidare i detalj i ett senare skede. Men utifrån tillgängligt underlag i 
dagsläget föreslås servis till dagvattennätet i den norra delen av planområdet där magasin föreslås 
anläggas samt där majoriteten av hårdgjorda ytor med tillhörande dagvattenanläggningar planeras. 

Miljökvalitetsnormer 
Dagvatten inom planområdet renas i växtbäddar och grönytor som dimensioneras för att rena 90% 
av nederbörden enligt åtgärdsnivån. Resultat från föroreningsberäkningar visar på att 
reningsanläggningar som är dimensionerade enligt åtgärdsnivån minskar nivåerna av majoriteten av 
undersökta ämnen till en nivå under dagens nivåer. De ämnen som efter rening, enligt beräkningar i 
StormTac, ligger över dagens nivåer skiljer sig så pass lite att de bedöms ligga inom den felmarginal 
och de osäkerheter som finns i beräkningarna. Som resultat bedöms planerad bebyggelse inom 
planområdet inte innebära försämrade möjligheter för recipienten Norra Vaxholmsfjärden att 
uppnå eftersträvade MKN. För att inte öka flödena från området i samband med exploatering av 
planområdet föreslås att magasin anläggas i den norra delen av området, under parkeringsytorna. 

 

Figur 30 ‐ Beräknade föroreningshalter för planområdet (StormTac v20.2.2). För planerad bebyggelse 

presenteras halter utan och med dagvattenrening (rening enligt åtgärdsnivån). 

 

47



Planbeskrivning  
2021‐10‐26 

 Änr 2020/47.214 
38 av 48 

Översvämningsrisk och skyfallshantering 
Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets 
Östersjökust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter, räknat i höjdsystem RH2000. Nivån utgör 
ingen absolut undre gräns. Om ny bebyggelse placeras under denna nivå behöver kommunen visa 
att exploateringen inte blir olämplig. I WSP:s rapport ”Kommunövergripande kartering och 
bedömning av klimatrelaterade risker” visas vilken bebyggelse som ligger inom riskzonen för 
översvämning. Planområdets läge en bra bit in på land gör att det inte berörs av 
översvämningsrisken som beror på stigande havsnivåer. 

 

Figur 31 ‐ Röd yta visar område på som ligger under 2,7 meter havet. 

   

Figur 32 ‐ Byggnader som riskerar att översvämmas vid ett 100‐års högvatten 2100 (gula 

byggnader) och vid högsta beräknade högvatten 2100 (gula och mörkrosa byggnader). Planområde 

i rött. 
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Skyfallshantering 

 

Figur 33 ‐ Bilden visar avrinningsområdet för Prästgården 

Avrinningsområdet som fastigheten ingår i är ca 10 hektar stort och sträcker sig från fastigheter 
längst med Ullbergs väg i väst till Skolgatan i öst. Huvudsakliga vattenvägar är genom parken Lägret, 
längst med Hamngatan, samt längst med Torggatan. Hela avrinningsområdet avvattnas mot 
fastigheten Vega 9 som utgör en lågpunkt.  
 

 

Figur 34 ‐ Maximalt vattendjup och flöde med befintlig markanvändning. 

En större översvämningsyta, vilken täcker stora delar av planområdet och även sträcker sig in över 
intilliggande fastighet Vega 11, uppstår. Denna vattenmassa uppgår i en volym på 2100 m3. I den 
västra delen av planområdet nås ett maximalt översvämningsdjup på 0,7 m och i den östra delen ett 
översvämningsdjup på 1,4 m. Ingen betydande avrinning sker vidare nedströms, det vill säga norrut, 
utan vatten ansamlas i lågpunkter.  
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Figur 35 ‐ Maximalt vattendjup och flöde vid simulering av framtida bebyggelse utan skyfallsåtgärder. 

Efter byggnationen rinner samma mängd vatten in mot fastigheten från Hamngatan och Torggatan. 
Nybyggnationen är belägen där det tidigare var en lågpunkt vilket gör att vattnet som tidigare var i 
lågpunkten har förflyttats mot dels Torggatan, dels mot Trädgårdsgatan vilket ökar vattendjupet 
och avrinningen ner mot havet. Maximala flödet från lågpunkten ökar till ca 25 l/s/m. Skillnaden i 
maxnivåer före och efter byggnationen och beräkningen visar att vattendjupet i lågpunktens västra 
delar till största del ökat med mellan 0,1 – 0,2 meter. På Torggatan ökar nivåerna med 0,2 – 0,3 
meter på grund av att vatten som tidigare rann ner i lågpunkten nu rinner ut på gatan. Inga större 
förändringar av maximalt vattendjup observeras för flödet som avrinner mot havet. 
 
Slutsatsen från tidigare utredning var att tidigare situationsplan bedömdes förvärra situationen för 
omkringliggande fastigheter och infrastruktur och bedömdes därmed inte som lämplig att bygga 
utan lämpliga skyfallsåtgärder. 
 
För att hantera skyfallsproblematiken har tre skyfallsåtgärder presenterats i Skyfallsanalys del 2, 
Tyréns, 2021‐09‐02: 
 
Den första åtgärden syftade till att minska andelen vatten som rinner till lågpunkten via Hamngatan, 
genom avledning av flöde i grönområdet, Lägret, uppströms. Efter åtgärden är det dock fortfarande 
mycket vatten som rinner ner via Hamngatan. Åtgärden kompenserar i stora delar tillkommande 
vatten från nybyggnationen. Åtgärden avbördar ett maximalt flöde av ca 340 l/s och ett kumulativt 
flöde av 650 m3. En ökning av maximal vattennivå relativt befintlig markanvändning observeras 
dock i anslutning till Prästgården samt Torggatan. Den befintliga Prästgården som har källare löper 
därmed risk att översvämmas vid skyfall.  
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Figur 36 ‐ Bilden visar skissartat föreslagen avledning av skyfallsvatten i parken Lägret. 

 

Figur 37 ‐ I WSP:s rapport ”Kommunövergripande kartering och bedömning av klimatrelaterade risker är 

åtgärder i Lägret med som förslag på lämpliga skyfallsåtgärder. 

Den andra åtgärden avleder vatten genom grönområdet och kombineras med ett magasin under 
fastigheten. Magasinet kompenserar för den ökning som sker på Torggatan. Det sker fortsatt en 
liten ökning av vattendjup relativt befintlig bebyggelse, Prästgården. Den befintliga prästgården 
som har källare löper fortsatt risk att översvämmas vid skyfall.  
 
Den tredje åtgärden innebär att byggnaden placeras på pelare i den norra delen vilket gör att den 
befintliga lågpunkten lokaliserad där kan bibehållas. Skillnaden från nuläget är liten, vissa åtgärder 
måste till som att säkra att människor inte kan ta sig in under byggnaden. 
 

51



Planbeskrivning  
2021‐10‐26 

 Änr 2020/47.214 
42 av 48 

 

Figur 38 ‐ principskiss på grundläggning med bevarad lågpunkt och magasin under byggnad. 

Eftersom det blir vatten ståendes längs med byggnaden behöver placering av entréer ses över så att 
utrymningsvägar kan säkerställas vid inträffandet av ett extremt regn. Vidare ska byggnaden 
placeras på ett säkert sätt genom att planera lägsta golvnivå efter de plushöjder som simuleringen 
visar utefter vald åtgärd. Tillfarten via lågpunkten i korsningen Trädgårdsgatan – Hamngatan är inte 
nödvändig att säkerställa vid inträffandet av ett skyfall, eftersom det finns andra vägar till och från 
planområdet. Situationen för omkringliggande fastigheter och infrastruktur förvärras inte med 
åtgärderna med de föreslagna åtgärderna magasin under byggnad kombinerat med avledning i 
grönområdet lägret och byggnad på pelare. Endast åtgärden i parken är inte tillräcklig för att 
komma till bukt med översvämnings problematiken. Till lågpunkten avrinner vatten från ett till stor 
del exploaterat område av ca 10 hektar. Vattenmängden i lågpunkten är trots föreslagna åtgärder 
fortsatt hög och orsakar betydande översvämning. Däremot orsakar planen inga ökade risker för 
omkringliggande fastigheter och infrastruktur med de föreslagna åtgärderna magasin under 
byggnad kombinerat med avledning i grönområdet lägret och byggnad på pelare. Om åtgärderna 
genomförs och rekommendationer enligt detta PM följs kan två av de presenterade åtgärderna vara 
tillräckliga för att hantera översvämningsrisken. 
 
Konsekvensanalys ‐ DEFRA 
Myndigheten för samhällsydd och beredskap har tagit fram en vägledning för skyfallskartering och 
där presenteras metoden DEFRA. Metoden kan användas för att analysera fara för människors liv 
vid inträffandet av ett skyfall. Faran för människors liv är beroende av vattendjup och 
vattenhastighet, den bedömda faran i olika intervall sammanfattas i figur 40 nedan (MSB, 2017). 
 
mellan Prästgården och planerad bebyggelse, ger också höga värden i DEFRA analysen. 

 

Figur 39 ‐ Bedömning av risk för människoliv. Bedömningsvärde = (V+C)*D, V=max hastighet, D=max 

vattendjup, C=koefficient (0,5) 
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Figur 40 ‐ DEFRA analys av risk för människoliv 

Konsekvensanalysen med DEFRA, figur 40, visar att det uppstår fara för vissa i den befintliga 
lågpunkten i norra delen av planområdet. Analysen är gjord med maximala vattendjup och 
vattenhastigheter som uppstår under simuleringen. Det är viktigt att poängtera att maximalt 
vattendjup och vattenhastigheter kan inträffa vid olika tidpunkter under simuleringens förlopp. 
Sannolikt är att vattenhastigheten är lägre än maximala då högsta vattendjup uppstår. Oavsett bör 
det säkerställas att ingen kan vistas under byggnaden genom att uppföra en konstruktion som 
släpper igenom vatten. Det är inte lämpligt att placera en huvudentré i denna del av planområdet. 
Högre flöde. 
 

Risk för ras och skred 
Risken för skred bedöms vara liten eller obefintlig i dagens situation. Totalstabiliteten i området 
bedöms vara tillfredställande.  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. 

Värme 
Bebyggelsen har möjlighet att ansluta till befintligt fjärrvärmenät.  

El, tele och bredband 
Bebyggelse ansluts till befintligt elnät och har möjlighet att ansluta till telenät och bredband. 

Avfall 
I området finns kommunal avfallshämtning.  
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Genomförandebeskrivning 

Organisatoriska frågor 
Tidsplan 
● Samråd vinter 2021 
● Granskning vår 2022 
● Antagande juni 2022 

 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs planen 
under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller 
upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmänna platser 
Inga allmänna platser är föreslagna inom planområdet.  

Vatten och spillvatten 
Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Huvudmannen äger och ansvarar för utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av vatten‐ och spillvattenanläggningar. Nedan kallas VA‐
huvudmannen för Roslagsvatten AB.  

Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar in till det egna 
huset, s.k. servisledningar. 

El 
E.ON Elnät Sverige AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av elnätet. 

Tele 
TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova telenätet och ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av 
enskilda ledningar in till det egna huset, det s.k. fastighetsnätet. 

Fjärrvärme 
E.ON. elnät Sverige AB, är nätägare till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad och ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll. 

Avtal 
Ett fastighetsöverlåtelseavtal mellan Svea fastigheter AB och Vaxholms församling är tecknat. 
Avtalet innehåller svävarklausuler. 

Planavtal har upprättats mellan Sveafastigheter Bostad Vaxholm AB, nedan kallad exploatören, och 
Vaxholms stad. Detaljplanens genomförande ska regleras i exploateringsavtal mellan Vaxholms stad 
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och exploatören. Ett undertecknat avtal ska föreläggas kommunfullmäktige samtidigt som 
detaljplaneförslaget läggs fram för antagande och godkännas innan detaljplaneförslaget antas. 
Exploateringsavtalet reglerar kostnader och ansvar för genomförande av detaljplanen och 
utförande av nedanstående anläggningar: 

Exploatören/Fastighetsägaren ska ingå avtal med TeliaSonera AB om anslutning till och utbyggnad 
av telenät.  

Exploatören och Energisystem i Sverige AB ska ingå avtal om anslutning till och utbyggnad av 
fjärrvärmenätet. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsplan/Tomtindelning 
Gällande tomtindelning från 1928‐11‐24 (aktbeteckning 0187‐B52) upphävs i och med att denna 
plan antas och beslutet får laga kraft. 1981‐05‐22 godkändes en avvikelse från tomtindelningen och 
ca 248 kvm från Vega 9 reglerades över till stadens gatufastighet för biluppställningsändamål 
(aktbeteckning 01‐VAZ‐163).  

Fastighetsbildning 
Detaljplanen förutsätter ingen fastighetsbildning. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Inga gemensamhetsanläggningar, servitut eller ledningsrätter är förutsatta i planen. 

Ekonomiska frågor 
Intäkter – kostnader  
Exploatören bekostar detaljplanens framtagande, vilket reglereras i ett planavtal. Fördelning av 
kostnaderna för planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och 
exploatören. 

Avgifter och taxor 
Vatten‐ och avlopp 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas ut enligt taxa. För närmare upplysningar om taxan 
kontaktas Roslagsvatten AB. 

Bygglov, bygganmälan och planavgift 
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. 
Planavtal har upprättats varför planavgift enligt taxa inte tas ut. 

Lantmäteriförrättning 
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet såsom avstyckning och fastighetsreglering 
erläggs avgift enligt lantmäteritaxan. 

Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar 
 

 Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2020‐10‐28 
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 Kulturmiljöanalys, Tyréns, 2020‐11‐03 

 Skyfallsanalys del 1, Tyréns, 2020‐09‐25 

 Skyfallsanalys del 2, Tyréns, 2021‐09‐02 

 Dagvattenutredning, Tyréns, 2020‐09‐25 

 Geoteknisk utredning, COWI, 2021‐06‐22 

 Mobilitetsutredning, Tyréns, 2021‐06‐30 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021‐02‐02 

 Länsstyrelsens yttrande över undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021‐03‐12 

Tekniska anläggningar 
Vägar 
Planförslaget är tänkt att ha infart från Trädgårdsgatan. 

Vatten, spillvatten och brandvatten 
En förbindelsepunkt för vatten och spillvatten finns utbyggd för befintlig byggnad på fastigheten. 
Under detaljplanens genomförande kommer en ny förbindelsepunkt med rätt dimensioner samt i 
anpassat läge att behöva anläggas och en förbindelsepunkt för dagvatten kommer att behöva 
byggas ut.  

Fastigheten ligger idag endast inom verksamhetsområde för dagvatten gata, men kommer även att 
tas in i verksamhetsområde för dagvatten fastighet. 

VA‐nätet är dimensionerat för brandvatten. Brandposter finns i nära anslutning till fastigheten (25‐
70 m). Separata sprinklerserviser tillåts dock inte, då varken tryck eller flöde kan garanteras. Önskas 
sprinkler ska egen tryckstegring projekteras av exploatören. 

Dagvatten 
Exploatören ansvarar för att anlägga infiltrationsanläggning för dagvatten/leda dagvattnet till 
befintligt dagvattennät. 

Fjärrvärme 
Exploatören ansvarar genom avtal med Energisystem i Sverige AB för att bygga ut fjärrvärmenätet 
inom Vega 9. 

Bredband/kanalisation 
Exploatören ansvarar för att lägga ner tomrör för bredbandskabel i samband med övriga 
schaktningsarbeten. 

Skydd mot olyckor 
Det fordras åtgärder i enlighet med skyfallsutredning (2021‐09‐02). 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Konsekvenser för naturmiljön 
Inom planområdet finns höga naturvärden framförallt kopplat till de stora skyddsvärda träden. Två 
av dessa träd skyddas med planbestämmelser. De värdefulla träd som inte kunnat sparas på grund 
av ny byggnad omfattas av artskyddet. För att få tillåtelse at ta ner ett artskyddat träd behöver 
samråd med länsstyrelsen hållas.  
Kompensationsåtgärder behöver studeras vidare under fortsatt planprocess. 

Den poppelallé som idag är belägen mot parkeringen vid Torggatan behöver tas ner och kan 
ersättas med nya träd i planområdesgränsen mot Torggatan.  

Genom miljöbalkens generella biotopskydd skyddas alléer mot skadliga åtgärder. För att allén ska 
omfattas av skyddet ska den enligt lagen bestå av ”lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad 
som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt 
öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd”. 

Ett lövträd räknas som vuxet när det är 20 år gammalt eller 30 cm i diameter brösthöjd (det som 
inträffar först). Träden behöver inte vara levande. 

Det spelar alltså ingen roll om allén är belägen på landet, i staden, i jordbruksmark eller skogsmark 
så länge dessa kriterier är uppfyllda. Länsstyrelsen har i samtal med kommunen bedömt att detta är 
en sådan allé som omfattas av biotopskyddet. Dispens behöver således sökas för att ta bort allén. 
Ur naturvärdessynpunkt har träden i allén inget större värde i sig. 

Äppelträden på norra sidan om prästgården behöver flyttas för att få plats med parkeringsplatser. 
Genomförbarheten av en flytt av dessa träd behöver studeras närmare i processen framåt. 

Konsekvenser på riksintresset, kulturmiljö och byggnadsminne 
Den nya byggnaden är väl anpassad till bebyggelsestrukturen längs de parallellt liggande gatorna, 
Hamngatan respektive Torggatan. Den visuella kopplingen mellan kyrkan och Prästgården bevaras 
och gårdsbyggnaderna placeras på baksidan av Prästgården mot Torggatan. Gårdsbyggnaderna från 
1700‐talet är en del av träbebyggelsen som är ett uttryck för riksintresset. Dessa har under årens 
lopp placerats på olika platser på tomten och en flytt med bevarad karaktär bedöms inte påtagligt 
skada kulturmiljön eller riksintresset även om den nya placeringen kanske inte är lika historisk 
förankrad. 
 
Den nya byggnaden med dess volym och fotavtryck bedöms påverka stadens småskaliga 
skärgårdsstruktur som är en del av uttrycket för riksintresset och fragmenterar det tydliga inslaget 
av stora trädgårdar i kvarteret som är en del av stadens grönstruktur och kopplar till stadens 
historiska försörjning, vilket är ett av motiven till riksintresset. En miljökonsekvensbeskrivning tas 
fram parallellt med samrådet för att hitta sätt att minska negativ påverkan.  
 
Den nya byggnaden placeras med ett visst avstånd från Löwenströmska trädgården men bedöms 
ändå ha en visuell påverkan på Löwenströmska trädgården, då den placeras nära gränsen mot 
byggnadsminnet. Påverkan på växtligheten inom Löwenströmska trädgården, på grund av ökad 
skuggning kan inte uteslutas. Med de åtgärder som föreslås i skyfallsutredningen förbättras 
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Löwenströmska trädgårdens hydrologiska situation något. En rotstystemskartering kan behöva tas 
fram i det fortsatta arbetet. 
 
Den nya byggnaden bedöms skapa en fysisk barriär mellan kvarterets omfattande trädgårdar.  
Även om Prästgårdens parkliknande karaktär och visuella koppling mellan kyrkan och Prästgården 
bevaras så förändras upplevelsen av en nyttoträdgård på baksidan. Viss yta för nyttoträdgård finns 
utritat med illustrationstext i detaljplanen. En miljökonsekvensbeskrivning tas fram parallellt med 
samrådet för att hitta sätt att minska negativ påverkan.  
 

Barnkonsekvenser 
Barnkonsekvenser Sedan 1990 är Sverige skyldig att följa FN:s konvention om barnens rättigheter. I 
riksdagens nationella strategi för att genomföra barnkonventionen (prop1997/98:182) ställs tydliga 
krav på kommunen att bland annat tydliggöra barnperspektivet i den kommunala planeringen. En 
trygg närmiljö är en grundläggande rättighet för barnen. Planförslaget har goda möjligheter till 
friyta framför Prästgården och inom kort gångavstånd finns parken Lägret med lekplats m.m. 
Synpunkter från berörda barn har inte aktivt inhämtats i planarbetet. Planförslaget bedöms inte 
innebära omedelbara förändringar sett från barnens perspektiv. 

Administrativa frågor 
Bygglovsplikt  
Marklov krävs för fällning av skyddsvärda träd med egenskapsbestämmelsen n2. 

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. 

Medverkande 
Detaljplaneförslaget är upprättat av stadsbyggnadsförvaltningen.  
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Naturvärdesinventering och 
trädinventering, Vega 9, Vaxholm 

 
Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Sveafastigheter bostad AB, genomfört en 
naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard och en inventering av 
värdefulla träd enligt Ekologigruppens metodik.  

Inom fastigheten Vega 9 hittades två naturvärdesobjekt, ett med högt naturvärde – klass 
2 och ett med påtagligt naturvärde – klass 3. Objektet med högt naturvärde utgörs av tre 
jätteaskar och en gammal parklind. Objektet med påtagligt naturvärde besår av sex gamla 
äppelträd med håligheter och mulm.  

Inom planområdet hittades fem naturvårdsarter varav tre är rödlistade; ask, gulvit 
blekspik och kråka.  

Inom planområdet förekommer fyra träd som faller under definitionen för skyddsvärda 
träd. Totalt har tre särskilt skyddsvärda träd identifierats i området, tre jätteaskar. I 
området förkommer även ett skyddsvärt träd, en parklind, och åtta värdefulla träd, en 
gammal björk, en yngre ask och sex äppelträd.  

Två skyddsvärda träd, två jätteaskar, kommer att bevaras men planen kommer troligen 
att påverka en jätteask, en parklind och en björk.  

För att ersätta de värden som går förlorade kan nya ersättningsträd planteras på 
fastigheten. Möjlighet finns även att plantera träd på en närliggande fastighet. I första 
hand bör ask och parklind väljas. Nedtagna träd bör placeras ut som död ved inom 
fastigheten.  

Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön 
ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd hos 
länsstyrelsen. 
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Inledning 
Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Sveafastigheter bostad AB, genomfört en 
naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med SIS-standard (SS 199000:2014 och SIS-TR 
199001:2014) samt en inventering av värdefulla träd enligt Ekologigruppens metodik, se 
bilaga 1 och 2. Utifrån planförslaget har några förslag på åtgärder tagits fram för att 
minska konsekvenserna av planen.  

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. 
Syftet har varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i 
arbetet med detaljplan. 

SIS naturvärdesinventering 
I en SIS inventering enligt SS-199000:2014 ingår endast kartläggning av områden med 
värde för biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning utifrån friluftsvärden, geologiska 
eller kulturella värden ingår inte. I SIS-inventeringsmetodik ingår endast en enklare 
bedömning av landskapssamband (landskapsobjekt) men inga avancerade 
spridningsanalyser. SIS naturvärdesinventering kan genomföras i olika kombinationer. I 
Tabell 1. redovisas vilken nivå, detaljeringsgrad och vilka tillägg som har genomförts i 
detta uppdrag. 

Tabell 1.  Ambitionsnivåer och innehåll inom SIS-NVI 199000:2014 i detta uppdrag.  
Ambitionsnivå Innehåll 
Nivå  Fältnivå 
Detaljeringsgrad Detalj  
Tillägg Naturvärdesklass 4 
Tillägg Värdeelement, värdefulla träd 

Tidigare bedömningar/inventeringar 
Inga tidigare art- eller naturvärdesinventeringar finns från inventeringsområdet.  
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Allmän beskrivning av området 
Inventeringsområdet är 0,3 hektar stort och utgörs av en villaträdgård med äldre lövträd 
av ask och parklind.  

Naturvårdsstatus och kommunala planer 
Skydd enligt miljöbalken 
Området omfattas inte av något skydd som ex generellt strandskydd, naturreservat, 
Natura 2000, kulturreservat, samrådsområde eller naturvårdsavtal.  

Övriga naturvårdsområden 
Området är inte utpekat i naturvårdssamanhang och inga registrerade nyckelbiotoper av 
skogsstyrelsen eller objekt utpekade i Ängs- och Betesinventeringen (TUVA) finns i 
området.  
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Naturvärdesobjekt 
Syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för 
biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning och 
naturvärdesklassning av objekt.  

 

Inom inventeringsområdet hittades två naturvärdesobjekt, ett med högt naturvärde – 
klass 2 och ett med påtagligt naturvärde – klass 3.  

 
Figur 1. I inventeringsområdet finns ett objekt med högt naturvärde och ett objekt med påtagligt 

naturvärde samt flera skyddsvärda och värdefulla träd.  

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2  
I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

I inventeringsområdet har ett objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats (figur 1). 

Objekt 1 Askar och parklind 
Områdesbeskrivning 
Trädgårdstomt med tre jätteträd av ask och en gammal parklind. Askarna är över 100 cm 
i diameter och solexponerade. På två av askarna syns spår av hamling och ett av träden 
är hålträd, se figur 2. En av askarna har tydlig kandelaberform och uppsprucken bark, se 

Naturvärdesklasser 
Följande naturvärdesklasser finns (SIS standard SS 199000:2014): 

Högsta naturvärde, naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.  

Högt naturvärde, naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.  

Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 
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figur 3. Den tredje asken har spår av insektshål och gångar, se figur 4. Parklinden är cirka 
60 cm i diameter och stamkvistad, se figur 5. På tomten står även en ung ask och en 
nästan gammal björk. Fältskiktet utgörs av gräsmatta med enstaka gullvivor.  

 
Figur 2. Hamlad jätteask med tydlig hålighet.  

 
Figur 3. Kandelaberformad jätteask med spår av hamling och uppsprucken bark.  
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Figur 4. Solexponerad jätteask med insektshål och gångar.  

 

 
Figur 5. Gammal solexponerad parklind.  
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Bedömningsgrunder SIS 
Objektet bedöms ha ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde. 

Artvärde 
Flera naturvårdsarter förekommer och enstaka rödlistade arter förekommer. En hotad 
art, gulvit blekspik, med mycket högt indikatorvärde och en hotad art, ask, med ringa 
indikatorvärde förekommer i området. Sannolikt finns även flera rödlistade eller hotade 
insektsarter i den ihåliga asken.  

Området är artrikare än det omgivande landskapet vad gäller lavar och sannolikt också 
insekter.  

Biotopvärde 
Flera biotopkvalitéer med positiv betydelse för biologisk mångfald finns. Dessa är nästan 
helt knutna till de gamla ädellövträden. Enstaka biotopkvalitéer, som död ved, saknas 
och hade kunnat förekomma i större omfattning. Biotopen är regionalt sällsynt.  

Naturvårdsarter 

Rödlistade arter 
I området förekommer ask som är rödlistad i kategorin Starkt hotad (EN) och gulvit 
blekspik som är rödlistad i kategorin Sårbar (VU) samt kråka som är rödlistad i kategorin 
Nära hotad (NT).  

Övriga naturvårdsarter 
I övrigt förekommer gullviva och lönnlav som är signalart.  

 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald 
på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för 
att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det 
som att denna värdeklass är av för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
kommunal nivå. 

I inventeringsområdet har ett objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats, figur 1.  

Objekt 2 Äppelträd 
Preliminär bedömning. 

Områdesbeskrivning 
Trädgårdstomt med sex äldre äppelträd som mäter mellan 20 och 35 cm i diameter. Alla 
träden är hålträd med mulm och uppskattas vara över 80 år gamla. Fältskiktet utgörs av 
gödslad gräsmatta.  

Bedömningsgrunder SIS 
Objektet har visst biotopvärde och preliminärt visst artvärde.  

Artvärde 
Objektet har preliminär klassning av artvärdet då viktiga naturvårdsarter, främst 
apelticka, inte gått att inventera på grund av årstid, samt att inventering av insekter inte 
ingått i uppdraget. Sannolikt lever rödlistade insektsarter i de ihåliga äppelträden. 

Biotopvärde 
Objektet har visst biotopvärde i form av äldre äppelträd med håligheter och mulm. De 
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig 
kvalitet eller mängd. 

Naturvårdsarter 
Inga naturvårdsarter hittades vid inventeringstillfället.  

68



 

 
 

Naturvärdesinventering och 
trädinventering, Vega 9, Vaxholm 

 

 
Figur 6. Äldre äppelträd med håligheter och mulm.  

Lågt naturvärde  
Övriga delar av trädgården bedöms ha långt naturvärde då den till största delen utgörs av 
gödslad gräsmatta utan förekomst av naturvårdsarter.  
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Naturvårdsarter 
I området har fem naturvårdsarter (se faktaruta) påträffats i samband med 
naturvärdesinventeringen. Inga ytterligare arter finns noterade från området i databasen 
Artportalen.  

Förekomster av skyddade arter, rödlistade arter och arter med indikatorvärde finns 
listade i Tabell 2.  

  

Tabell 2.  Naturvårdsarter. Tabellen innefattar skyddade arter, rödlistade arter och arter med 
indikatorvärde. Kolumnen RK anger rödlistningskategori enligt följande: NT - Nära hotad, VU - 
Sårbar, EN - Starkt hotad, CR - Akut hotad, DD - kunskapsbrist. Källa avser vilken källa vi har för att 
tro att arten förekommer i området. 

Skyddade arter 
I området förekommer två arter som är skyddade enligt svensk lag (SFS 2007:845, se 
faktaruta). En art, kråka, är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen (ASF). Ytterligare 
en art, gullviva, är skyddade enligt 9 § artskyddsförordningen.  

Svenskt namn Skydd RK Indikator-
värde 

Förekomst Källa 

Ask Samrådsplikt EN Ringa Objekt 1  Ekologigruppen 2020 

Kråka 4 § artskydds-
förordningen 

NT Ringa Objekt 1  Ekologigruppen 2020 

Gulvit blekspik  VU Mycket högt Objekt 1 Ekologigruppen 2020 

Lönnlav  - Visst Objekt 1 Ekologigruppen 2020 

Gullviva 9 § artskydds-
förordningen 

- Visst Objekt 1 Ekologigruppen 2020 

Naturvårdsart 
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö. Genom sin förekomst signalerar arten 
att det finns särskilda naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av 
sällsynta och/eller rödlistade arter.  

Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan nämnas 
rödlistade arter, typiska arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i 
habitatdirektivet), skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets 
Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. Naturvårdsarter 
innefattar även enligt Artskyddsförordningen skyddade arter  

Naturvårdsarterna delas av Ekologigruppen in i olika indikatorartskategorier med klasserna 
mycket högt, högt, visst och ringa. Mycket högt indikatorvärde används exempelvis för ovanliga 
rödlistade eller hotade arter, samt för arter med höga krav på miljön där de förekommer. Ringa 
indikatorvärde används exempelvis för rödlistade arter som är så vanliga att de inte indikerar 
särskilt artrika förhållanden. 
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Arter listade i 4 § artskyddsförordningen 
En art, kråka, är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen har noterats inom 
utredningsområdet. Förutom att arten är fridlysta så är det också förbjudet att skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa, särskilt 
under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 

Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförordningen 4 §, men arter 
markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen (Fågeldirektivet), rödlistade arter 
(faktaruta), samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet 
och vid tillämpningen av förordningen (Naturvårdsverket 2009).  

Arter listade i 9 § artskyddsförordningen 
I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i 
bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av 
bilagan gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och plocka eller på annat 
sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål. Då 
denna paragraf reglerar skydd i förhållande till kommersiellt insamlande av arterna är 
bedömningen att dispens inte krävs i exploateringsärenden. 

Rödlistade arter 
Tre rödlistade arter, ask, gulvit blekspik och kråka, noterades från området vid denna 
inventering (tabell 2). Deras förekomst och ekologi beskrivs nedan.  

 

Ask (Fraxinus excelsior) (EN) förekommer med fyra träd i området. Ask är rödlistad på 
grund av en vindburen svampsjukdom som drabbar träden (askskottsjukan). Genetisk 
variation inom populationerna bör öka motståndskraften mot askskottsjukan och därför 
är det att viktigt att bevara askar där det är möjligt. Många naturvårdsarter bland 
skalbaggar, vedsvampar och lavar är knutna till askträd. 

Rödlistan - rödlistekategorier 
Den svenska rödlistan utarbetas av ArtDatabanken. Rödlistan uppdateras vart femte år och 
den senaste rödlistan gavs ut 2015. Rödlistan i sig innebär inget skydd utan anger olika arters 
risk att dö ut från Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det 
finns sex rödlistningskategorier: 

(RE) nationellt utdöd, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (DD) 
kunskapsbrist. 

Arter som inte visar på någon minskning eller negativa trender och har tillräckligt stor 
population är klassade som livskraftiga LC 

Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fåglar och ett antal djur och växter som finns 
uppräknade i artskyddsförordningens bilagor. Olika arter har olika skydd beroende på vilken 
paragraf i artskyddsförordningen som reglerar artens skydd. 

Skyddet är utformat som ett strikt skydd, det vill säga: det finns ingen rimlighetsavvägning 
mellan nödvändigheten av projektet och behovet av att skydda arten. I prejudikat finns dock 
bedömningar att det inte är enstaka individer som är skyddade utan snarare den lokala 
populationen.  

Om ett projekt eller en plan bedöms påverka lokal population är det inte möjligt att söka 
dispens, istället måste skyddsåtgärder vidtas så att populationen inte påverkas. Om detta görs 
rätt, behövs inte längre dispensen. Målet med skyddsåtgärderna blir alltså att göra dispensen 
onödig  

 

71



 

 
 

Naturvärdesinventering och 
trädinventering, Vega 9, Vaxholm 

 

Gulvit blekspik (Sclerophora pallida) förekommer rikligt på en ask i området. Gulvit 
blekspik växer ofta på gamla ädellövträd, främst ask och alm, med grov bark i öppna 
lägen. Arten förekommer i hagmarker, parker och alléer.  

Kråka (Corvus corone) noterades i ett träd i området, men inget bo förekom. Kråkor 
häckar generellt i anslutning till odlad mark och populationen har minskat de senaste 18 
åren.  

 
Figur 7. Ask med lönnlav och gulvitblekspik.  
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Värdefulla träd  
Naturvårdsträd 
Inom planområdet förekommer tre gamla askar och en parklind som faller under 
definitionen för skyddsvärda träd.  

Naturvårdsträd klass 1 
Totalt har tre särskilt skyddsvärda träd påträffats i området. Alla tre träd är gamla 
jätteaskar med en diameter mellan 100 och 110 cm och en uppskattad ålder på 150–200 
år. Ett av träden har utvecklad hålighet och på ett av träden förekommer den rödlistade 
arten gulvit blekspik.  
Träd av klass 1 är särskilt skyddsvärda. Dessa träd är särskilt värdefulla för att bibehålla 
en biologisk mångfald i trädmiljöer och kan ofta hysa en värdefull fauna med rödlistade 
arter. Naturvårdsverket rekommenderar samråd kring träd äldre än 200 år om det 
planeras åtgärder som bedöms påverka trädet (Naturvårdsverket 2016): ”Om en åtgärd 
på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som 
planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd hos länsstyrelsen”.  
 

 

Naturvårdsträd klass 2 
I området förkommer ett klass 2 träd, en parklind, 63 cm i diameter och med en 
uppskattad ålder på 120 -150 år.  

Träd av klass 2 bedöms som skyddsvärda och är nära att bli särskilt skyddsvärda träd. 
Till denna kategori kan träden till exempel utgöras av sådana som är 150 – 199 år gamla. 
Dessa träd har redan utvecklat höga naturvärden och bedöms också vara väldigt 
värdefulla för att bibehålla en hög biologisk mångfald i ett skogsbestånd.  

Träd av klass 3 hör till kategorin värdefulla träd. Dessa träd är så kallade efterföljare till 
träd av klass 1 och 2. Enkelt förklarat utgör de värdefulla träden sådana som på relativt 
kort sikt kommer att få höga naturvärden. De utgör ersättare för de gamla träden i ett 
område, och beräknas kunna utveckla högre naturvärden med tiden om de lämnas. 

Naturvårdsträd klass 3 
I området förekommer åtta klass 3 träd, sex äppelträd, en yngre ask och en nästan 
gammal björk, mellan 40-80 år. Ekologigruppen bedömer att askar är värdefulla även vid 
en lägre diameter.   

 Vid inventeringen har ingen provborrning av gamla träd gjorts vilket är nödvändigt för 
att fastställa deras ålder mer exakt. 

Skyddsvärda träd 
Med särskilt skyddsvärda träd avses följande (Naturvårdsverket 2004) 

• Jätteträd; träd ! 1 meter i diameter. 

• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

• Grova hålträd; träd ! 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad 
hålighet i stam (eller gren). 

Ekologigruppen (2019) har kompletterat denna klass med ytterligare två klasser: 

• Skyddsvärda träd; exempelvis gamla träd (för tall gäller över 150 år), träd med förekomster 
rödlistade arter, eller hålträd som inte är grova. 

• Värdefulla träd; utgörs främst av träd som kan utgöra ersättare till skyddsvärda och särskilt 
skyddsvärda träd. Exempel på värdefulla träd är nästan gamla träd (för tall gäller över 100 år), 
grova träd samt träd med förekomster naturvårdsarter som inte är rödlistade. 
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Ekologisk känslighet 
Skyddsvärda träd 
I området har flertalet skyddsvärda träd påträffats.  

Generellt kan sägas att ju äldre träd tillåts bli, desto fler skrymslen och vrår finns på dem. 
Ett gammalt träd har ofta utvecklade strukturer som gynnar biologisk mångfald. 
Exempel på sådana strukturer är stamhåligheter, vedblottor och döda grenar som kan bli 
hemvist för många arter. Många organismer är helt beroende av dessa mikrohabitat för 
sin överlevnad. Eftersom gamla träd generellt sett är en bristvara i dagens skogar är 
många arter knutna till dessa strukturer hotade. Gamla träd är oftare vid sämre vitalitet 
än unga, och sjuka träd som börjat angripas av olika arter insekter och vedsvampar har 
generellt högre naturvärden än friska träd. Sammanfattat kan man säga att ju äldre ett 
träd tillåts bli desto högre naturvärden kommer det att få. Även efter att träden dött har 
de stort värde för den biologiska mångfalden eftersom många insekter, andra småkryp 
och svampar trivs i döda tallar och en del djur och fåglar fortsatt kan bo i dess 
håligheter. 

Skyddsvärda träd är känsliga för följande:  
§ Avverkning i samband med skogsbruk eller exploatering. 
§ Solbelysta träd och träd som vuxit upp i ett öppet landskap är som regel känsliga för 

bebyggelse intill träden om bebyggelsen skuggar dessa. Flera rödlistade insektsarter 
kräver solbelysta träd som livsmiljö. 

§ Trädens rotsystem kan också skadas av att bebyggelsevägar anläggs för nära intill 
träden. 

§ Trädens stammar är känsliga för mekaniska skador som kan uppkomma vid 
anläggningsarbetet.  

§ Gamla träd och så kallade ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom 
områdena för att värdena ska kunna finnas kvar.  

Skyddsvärda arter 
I området förekommer flertalet rödlistade arter och även skyddade arter. Som regel har 
dessa arter höga och specifika krav på sin livsmiljö och majoriteten av de påträffade 
arterna är knutna till de gamla träden. Ändras livsmiljön genom exploatering riskerar 
arterna att påverkas.  
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Situationsplan 
På fastigheten planeras att bygga ett kollektivboende, se figur 8.  

 
Figur 8. Kartan visar befintliga naturvärden och ett situationsförslag för ett nytt kollektivboende.  
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Förslag till anpassningar och åtgärder 
Förslag till anpassningar 
Nedan ges förslag till åtgärder för att minimera planens påverkan på den biologiska 
mångfalden.  

§ Bevara och skydda skyddsvärda träd genom god planering och 
skyddsåtgärder. Bevara om möjlig alla särskilt skyddsvärda träd och skyddsvärda 
träd. Om detta inte är möjligt bör träden ersättas.  

§ Skydda och vårda gamla träd som vuxit upp i ett tidigare öppet landskap. 
Träden bör förses med skötselplan. Exempel på åtgärder kan vara friställning av 
gamla ekar och andra ädellövträd för att öka solinstrålning på stammarna. 

§ Gamla träd av de rödlistade trädarterna skogsalm och ask bör undantas helt 
från avverkning om de inte är angripna av alvarlig sjukdom. 

§ Bevara objekt av högsta och högt naturvärde, klass 1–2. För att gynna biologisk 
mångfald i området bör dessa naturvärdesobjekt undantas från exploatering. En 
skyddszon bör helst lämnas runt dem. Görs ändå exploatering bör omfattande 
kompensationsåtgärder företas. 

§ Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3 i planeringen. 
Dessa naturvärdesobjekt bör sparas i så stor utsträckning som möjligt för att 
säkerställa värden knutna till äldre äppelträd. Eventuell exploatering inom dessa 
områden bör göras med stor försiktighet och kompensationsåtgärder bör företas.  

§ Visa hänsyn i områden med rödlistade arter och naturvårdsarter med mycket 
högt indikatorvärde Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta 
indikatorvärde bör i möjligaste mån skyddas från exploatering och hänsyn bör tas till 
förekomsterna vid skötsel av området.  

 

Förslag till åtgärder 
Då planerna innebär att tre träd på fastigheten kan komma att tas ner, en jätteask, en 
parklind och en björk kan åtgärder för att minska påverkan göras. Förslagsvis så 
planteras nya träd på andra delar av den befintliga fastigheten. I första hand bör nya 
askar och parklindar planteras. Möjlighet finns även att plantera träd på en närliggande 
fastighet.  

Nedtagna större trädstammar bör företrädesvis sparas som död ved i området. 
Stammarna kan placeras ut inom fastigheten i form av så kallade faunadepåer. Död ved 
är en värdefull resurs som gynnar många arter i olika organismgrupper. 
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Metodik 
Fältinventering SIS 
Centralt i metodik enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde som tillsammans ger 
naturvärdet på naturvärdesobjektet. Vid inventeringen av biotopvärden läggs förekomst 
av ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel förekomst av 
opåverkade våtmarker, gamla träd, gammal skog, död ved och hålträd med mera. För att 
kartlägga artvärdet inventeras förekomst av rödlistade arter och andra naturvårdsarter. 
Särskild fokus lades på artgrupperna lavar, mossor, vedsvampar, samt kläckhål efter 
vedlevande skalbaggar, som är särskilt viktiga i de naturtyper som förekommer i 
området. Även naturvårdsarter av fåglar noterades men någon riktad inventering har inte 
genomförts. Inventering av insekter har inte gjorts.  

Utifrån inventeringsresultatet avgränsas naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 
(områden där landskapets betydelse för biologisk mångfald är större eller av annan 
karaktär än de ingående naturvärdesobjektens). En mer detaljerad beskrivning av 
metoden för inventering enligt SIS-standarden finns i bilaga 1. I denna bilaga framgår 
också de justeringar som gjorts av SIS bedömningsgrunder för exempelvis vanligt 
förekommande hotade arter som ask och kungsfågel.  

Fältbesök genomfördes den 8 maj 2020.  

Osäkerhet i bedömningen 
Viss osäkerhet i bedömningen finns då fältbesöket genomfördes i april och vissa 
vedsvampar inte visar sig förens senare under sommaren och hösten och en preliminär 
bedömning har gjorts för ett objekt. 

Inventering av insekter har inte ingått i uppdraget och det förväntas finnas viktiga 
insektsvärden.  
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Bilaga 1. Metodbeskrivning för 
naturvärdesbedömning enligt SIS 
I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende 
på naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för 
naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI), vad gäller genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och 
ledande svenska naturmiljökonsulter där Ekologigruppen ingått som en av de 
medverkande. Med naturvärde menas här värde för biologisk mångfald. Geologiska 
värden och värden för friluftslivet beaktas inte.  

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4. 
Områden med lägre naturvärde redovisas inte.  

Naturvärdesklasserna är: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår 
bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är 
utpekade som värdefulla i ängs- och hagmarksinventeringen.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett 
kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 
mångfalden i den berörda kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med 
naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen och ängs- och betesmarskinventeringens klass    
”restaurerbar ängs- och betesmark”. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 
nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större och att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet 
men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där 
andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att 
bevara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas 
stadsdel, socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Parametrar för naturvärdesbedömning 
Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive 
biotopvärde.  
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Biotopvärde 
Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och 
strukturer som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad 
Natura-naturtyp, det vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper 
som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en 
tolkning från flygbilder med hjälp av en tolkningsnyckel för Natura- naturtyperna 
(Ekologigruppen 2015). Därefter kontrolleras biotoptillhörighet i fält.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter: 
§ naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 
§ biotopkvalitet, viket inkluderar bl.a. naturlighet, processer och störningsregimer, 

strukturer och element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter, läge, storlek och form. 
För att nå högsta biotopvärde ska de biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk 
mångfald som kan förväntas förekomma i biotopen finnas i stor omfattning och med 
uppenbart god kvalitet. Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella 
regionen, och/eller utgöras av förekomst av biotop eller Natura-naturtyp som är hotad i 
ett nationellt eller internationellt perspektiv. För vanligt förekommande hotade Natura-
naturtyper som exempelvis taiga har Ekologigruppen tillämpat att det krävs att 
kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för klassning till högt biotopvärde. 
Standarden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 2000-
naturtyp. För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis 
silikatgräsmarker räcker det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-
naturtyp uppnås för att erhålla högt biotopvärde.  

Artvärde 
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter: naturvårdsarter, rödlistade arter, 
hotade arter och artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda 
allmänt förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda 
naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade 
arter. Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa 
kan nämnas rödlistade arter och fridlysta arter (se ovan), typiska arter (arter som indikerar 
gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i habitatdirektivet), fågelarter i fågeldirektivet, 
skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringsmetodik), ängs- 
och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets metodik för inventering av ängs- och 
betesmarker), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. 

Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig 
respektive art är (hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. 
Artrikedom bedöms utifrån artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med 
bristfällig kunskap om förekomst av naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller 
artrikedom bedöms på en fyrgradig skala för artvärde. 

För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som 
exempelvis ask och kungsfågel har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde så 
att förekomst av hotad art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger 
högt artvärde. 

Samlad naturvärdesbedömning 
Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och 
artvärden som identifierats används som grund (Figur 1). Värdet av förekomst av 
naturvårdsarter, biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. 
Kunskap rörande hur strukturer och funktioner samt naturvårdsarter uppträder i olika 
naturtyper har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis 
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magra tallskogar, förekommer få naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta 
faktum vägs in i den samlade bedömningen.  

 
Figur 1. Illustration av hur bedömningsgrunderna för art- och biotopvärde relaterar till 

varandra. 

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär bedömning 
En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När 
osäkerheten bedöms som alltför stor redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. 
Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av:  
§ Naturvårdsarter inom organismgrupp som är viktig för naturtypen går inte att 

inventera under årstiden då fältarbetet genomförs. 
§ Väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter 

då fältarbetet genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar). 
§ Väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark och så 

vidare). 
§ Specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av 

naturvårdsarter saknas. 
§ Tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av 

naturvårdsarter ingår inte i uppdraget. 
§ Underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas. 
.  

Preliminär bedömning kan anges när:  
§ Naturvårdsarter inte har inventerats 
§ En organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har 

kunnat inventeras (exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större 
strandängsmiljöer) och området bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 
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När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa 
naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, 
det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen 
sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet.  

Landskapsobjekt 
När landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan 
karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större 
landskapsobjekt avgränsas. Det gäller till exempel när de ingående naturvärdesobjekten 
tillsammans ger förutsättningar för naturvårdsarter som är knutna till landskap snarare 
än till enskilda biotoper. Detta gäller även när områden utanför naturvärdesobjekten 
tillsammans med de ingående naturvärdesobjekten skapar en helhet som har betydelse 
för biologisk mångfald.  

Avgränsningar 
Kartläggning av värden för friluftsliv och rekreation ingår inte i metodiken.  

Det ingår inte i metodiken att utreda konsekvenser av eventuell exploatering eller ge 
förslag till kompensationsåtgärder.  

Referenser 
Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering. 
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Bilaga 2. Metodik för klassificering av 
skyddsvärda träd 
Detta PM beskriver Ekologigruppens metod för inventering av skyddsvärda träd. 
Avverkning av skyddsvärda träd kan innebära behov av samråd med länsstyrelsen enligt 
§ 12 MB.  

Med särskilt skyddsvärda träd avses (Naturvårdsverket 2004): 

a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. 

b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 
år. 

c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 
huvudstam. 

Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det 
enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Basinventeringen 
förkortas framöver som BI. 

Det är inte bara träd som är särskilt skyddsvärda som hyser naturvärden och i sin tur 
bidrar till att stärka ett områdes naturvärden och dess biologiska mångfald. Som exempel 
kan yngre träd med håligheter också vara värdefulla och många gånger hysa 
naturvårdsintressanta arter. Det finns därför behov av att inte bara kartera träd som 
uppfyller Naturvårdsverkets definition av särskilt skyddsvärda träd. Ekologigruppen har 
således kompletterat Naturvårdsverkets metodik för klassificering av särskilt skyddsvärda 
träd för att innefatta träd som också hyser andra naturvärden. 

Ekologigruppens metodik för kartering av skyddsvärda träd innefattar ytterligare två 
värdeklasser: 

§ skyddsvärda träd - träd som inom en snar framtid kommer att uppnå kriteriet 
särskilt skyddsvärda träd. 

§ och värdefulla träd; träd som hyser och har utvecklat naturvärden och som också 
bidrar till att stärka ett områdes naturvärden. 

I den samlade bedömningen räknas det högsta uppnådda kriteriet (kriterierna Ålder, 
Storlek, Hålträd, Hamling, Skyddsvärda arter) för att ge träd en viss värdeklass. Exempel; 
ett träd med en diameter mindre än den som anses mycket grovt, men som har en ålder 
som ligger inom definition för gammalt träd, resulterar i klass 2, skyddsvärt träd. Det vill 
säga att ett klass 2-kriterie har en högre rangordning än ett klass 3-kriterie. 
 

Tabell 1. Kriterier för och bedömning av trädvärden 

Värdeklass Ålder Storlek Hålträd, mm. Hamling Skyddsvärda 
arter 

Klass 1. Särskilt 
skyddsvärda 
träd 

Mycket 
gammalt 

Jätte-
träd 

Grovt hålträd, >40 
cm i diameter i 
brösthöjd, med 
utvecklad hålighet i 
huvudstam  

Mycket 
grovt 
hamlat 
träd 

Hotade arter 
eller flera 
rödlistade 
arter 

Klass 2. 
Skyddsvärda 
träd 

Gammalt Mycket 
grovt 

Hålträd, <40 cm i 
diameter i brösthöjd, 
med utvecklad 
hålighet i huvudstam  

Grovt 
hamlat 
träd 

Rödlistad art 
eller flera 
natur-
vårdsarter 
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Eller träd med 
utvecklad vedblotta 
med insektsgnag  

Klass 3. 
Värdefullt träd 

Nästan 
gammalt 

Grovt  Hamlat 
träd 

Förekomst av 
naturvårdsart 

Definitionerna av gammalt träd följer den metod som används i basinventering av 
skyddade områden (Naturvårdsverket 2004). Den överensstämmer också med 
definitionen av skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverket 2004 med två undantag. 
Triviallövträd och ädellövträd (förutom bok och ek) klassas som mycket gamla redan vid 
en ålder på 140 år.  

Tabell 2. Definition av gammalt träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 – BI). 

Trädart Nästan gamla träd - 
ålder (år), BI Södra 
Sverige 

Gamla träd - ålder 
(år), BI Södra 
Sverige 

Mycket gamla träd (år), 
hela Sverige 

Ek ≥ 130 150–200  ≥ 200 

Bok ≥ 100 150–200  ≥ 200 

Gran ≥ 80 120–200  ≥ 200 

Tall ≥ 100 150–200  ≥ 200 

Triviallöv ≥ 65 100–140  ≥ 140 

Övriga 
ädellövträd 
(och hästkastanj)  

≥ 80 100–140  ≥ 140 

 

Tabell 3. Definition av grova träd (Naturvårdsverket 2004 och 2007 - BI, samt 
Ekologigruppen - fet stil). Måtten gäller träddiameter mätt i brösthöjd.  

Trädart Grova träd, BI 
(cm), Södra Sverige 

Grova träd, 
Ekologigruppen 
(cm) 

Mycket grovt, 
Ekologigruppen (cm) 

Jätteträd (cm)  

Ask & 
alm* 

≥ 60  ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 

Bok ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Ek ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Hägg ≥ 50  ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 

Hästkastanj ≥ 80 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 100 

Oxel ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 

Rönn ≥ 30 ≥ 30 ≥ 50 ≥ 100 

Skogslönn, 
lindar 

≥ 50  ≥ 50  ≥ 70 ≥ 100 

Sälg ≥ 40 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 100 

Tall/Gran ≥ 70 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 100 

Triviallöv ≥ 50 ≥ 50 ≥ 70 ≥ 100 

 

*Bedömning av de rödlistade träden ask, skogsalm, lundalm och vresalm.  
Eftersom träden ask respektive skogsalm och lundalm i snabb takt minskar på grund av 
två svampsjukdomar, är de i behov av att särskild hänsyn tas till förekomsterna. Ask är 
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numera rödlistad som starkt hotad (EN), vresalm är sårbar (VU) och skogs- och 
lundalm är akut hotade (CR). En lösning för att bevara asken är att spara träd och 
bibehålla en genetisk variation. På sikt kan det bidra till en ökad genetisk motståndskraft 
mot sjukdomen hos ask, vilket redan har noterats hos vissa träd. Unga träd är också 
bevaransvärda då de har överlevt svampsjukdomen, vid tillväxtens kritiska perioder.  

Det finns många artgrupper som är starkt knutna till dessa trädarter, som likaså är stadda 
i minskning (exempelvis flera rödlistade insekter, lavar och svampar). Med ovanstående 
faktorer i åtanke bedömer Ekologigruppen att träden ask och almar därmed är 
skyddsvärda redan vid en lägre diameter (diameter på 20 cm eller mer) än andra 
ädellövträd. 

 

Källor:  

Artdatabanken, SLU. 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. 

Naturvårdsverket. 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, rapport 5411.  

Naturvårdsverket. 2007. Manual för basinventering av skog.  

 

Dokumentet senast uppdaterat av Raul Vicente & Rikard Anderberg 2018-11-27. 

Rättat Per Collinder tabellnummer.
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4   |  Inledning VEGA 9 VAXHOLM

SYFTE OCH BAKGRUND
Vaxholms församling och Sveafastigheter Bostad planerar att utreda 
möjligheten att uppföra omkring 35 lägenheter för kollektivboende 
inom fastigheten Vega 9 i Vaxholms stad. För detta krävs en ny 
detaljplan. På fastigheten ligger Vaxholms prästgård. Intentionerna 
är att bevara såväl prästgårdsbyggnaden som träden på tomten och 
nuvarande visuella samband mellan prästgård och kyrka. I februari i 
år beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked.  

Stadskärnan ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, 
Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58], vilket 
innebär att fortsatt utveckling ska ske med hänsyn till riksintressets 
motiv och uttryck. Den aktuella fastigheten omfattas av bevarande-
plan för östra Vaxön från år 1979 och gränsar i nordost mot Löwen-
strömska trädgården, som är förklarat som enskilt byggnadsminne.

Tyréns har fått i uppdrag att göra en kulturmiljöutredning och kon-
sekvensanalys inför detaljplaneringen av fastigheten. Uppdraget har 
utförts av kulturgeograferna Johanna Alton och Louise Westman, 
byggnadsantikvarie Sara Lindeberg, arkeolog Ingela Spijkerman och 
Lisbeth Eriksson som är landskapsarkitekt. Uppdraget är utfört under 
augusti och september år 2020.

KULTURMILJÖUTREDNING OCH 
KONSEKVENSANALYS
Föreliggande kulturmiljöutredning med konsekvensanalys utgör kun-
skapsunderlag inför detaljplaneprocessen. Syftet med utredningen är 
att identifiera befintliga kulturvärdena som kan komma att beröras av 
projektet. Med vägledning av utredningen och konsekvensanalysen 
kan negativ påverkan på dessa värden minimeras. Utredningen kan 
utgöra underlag för anpassning och på så vis stärka möjligheten till 
genomförande av detaljplanen. 

En kulturmiljö kan tåla storskaliga förändringar när de värdebärande 
historiska karaktärsdragen och objekten förblir tydliga och avläsbara 
även efter en exploatering. I en mer känslig miljö riskerar värdebä-
rande historiska karaktärsdrag att gå förlorade även vid mindre för-
ändringar.

Kulturmiljöutredningen följs av en konsekvensanalys. Det är en ana-
lys av hur kulturvärdena påverkas och vilka konsekvenserna blir för 
områdets kulturhistoriska värden vid föreslagen förändring av plat-
sen. 

INLEDNING

E 
68

98
60

N 6589542

N 6589969

1:2 350

Koordinatsystem
 SW

EREF 99 TM
E 690525

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Orienteringskarta för aktuellt område för utredningen. Röd markering visar Vega 9 - Prästgården. Inom blå markering ligger den bygg-
nadsminnesförklarade Löwenströmska trädgården. Den gula markeringen visar Vaxholm kyrka. Lantmäteriet
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  |   Förutsättningar                        5VEGA 9 VAXHOLM

GÄLLANDE PLAN 
Gällande plan för fastigheten, Förslag till ändring av stadsplanen 
för Vaxholm, vann laga kraft 1926-01-22 och ritades av tillförord-
nad stadsingenjör Anders Carlquist och arkitekt Thure Bergentz. 

Kvarteret har i söder ett slutet byggnadssätt (S3 - max tre 
våningar, maxhöjd 11 meter). Övrig mark är delad mellan kvar-
tersmark för öppet byggnadssätt i norr (Ö2 - endast öppet eller 
kopplat byggnadssätt må användas) och kvartersmark som får 
bebyggas endast med smärre byggnader (korsprickning - endast 
uthus eller smärre gårdsbyggnader med maxhöjd två och en halv 
meter). I ett stråk längs Trädgårdsgatan, Torggatan och Skolgatan 
är så kallad prickmark som inte får bebyggas.

FÖRUTSÄTTNINGAR                        

Dp.1 Stadsplan för Vaxholm. Vaxholm stadKvarteret Vega i Dp.1 Stadsplan för Vaxholm. Vega 9 inom röd 
markering. Vaxholm stad
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6   |  Förutsättningar                        VEGA 9 VAXHOLM

• Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skär-
gårdsstad.

• För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kun-
skapen fördjupas och vissa ska skyddas genom bl. a. 
bestämmelser i detaljplaner.

• Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, till-
gängliggörandet och utvecklingen av byggnadsminnen 
och kulturmiljöer i kommunen.

• Utveckling och planering inom områden av riksintresse 
för kulturmiljövård ska särskilt beaktas.

• Områden med militärhistoriska byggnader och anlägg-
ningar, sommarnöjesbebyggelse och skärgårdsstadsbe-
byggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas.

BEVARANDEPLAN FÖR VAXHOLM 
Bevarandeplanen för Vaxholm, antagen 1979, syftar till att fungera 
som underlag i arbete med bevarandet av stadens kulturmiljövärden. 

I inventeringen av kvarteret Vega beskrivs fastigheten Vega 9 enligt 
följande:

Genom sitt strategiska läge just då ”stadsmässigheten” i form 
av Hamngatan uppenbarar sig för besökare, får den stora träd-
gårdstomten - med byggnaden placerad långt in från gatulinjen - 
stor betydelse för upplevelsen av Vaxholm som levande småstad.

Den aktuella huvudbyggnaden och gårdsbyggnaden är markerad 
som intressanta ur kulturhistorisk synvinkel. I riktlinjerna för 
kvarteret föreslås att hela kvarteret får beteckningen q i ny, anpassad 
plan. Byggnaden på Fastigheten Vega 11 (ingår i nuvarande 
byggnadsminet, Löwenströmska trädgården) föreslås år 1979 få 
Q-märkning.  

ÖVERSIKTSPLAN
I Översiktsplan 2030 - en vision för Vaxholms framtida utveckling 
antagen 2013 beskrivs att kommunens kulturhistoriska värden är 
identitetsskapande. I kommunen finns tre huvudsakliga karaktärer: 
militärhistoriska byggnader och anläggning, sommarnöjesbebyggelse 
och skärgårdsbebyggelse.

Kulturmiljöer inom kommunen ska enligt översiktsplanen hanteras 
som en viktig faktor i utvecklingen. 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur mark- och vattenområden 
används och utvecklas. Lagen fastställer att planläggningen av mark 
och vattenområden är en kommunal angelägenhet och ställer krav på 
att kommunen upprättar en översiktsplan över hela kommunen. Lagen 
innehåller föreskrifter om bland annat detaljplaner och bygglov. 

Planläggning ska enligt PBL:s andra kapitel ske med hänsyn till bland 
annat natur- och kulturvärden och främja “ändamålsenlig struktur och 
en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder”. 

Lagen fastställer att byggnader eller områden som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
inte får förvanskas (8 kap 13 §). För all bebyggelse gäller varsamhets-
krav och krav på anpassat underhåll.

PBL 6 KAP. 2 § (HÄNSYN)
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan […]

8 KAP. 13 § (FÖRVANSKNING):
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

PBL 8 KAP. 14 § (UNDERHÅLL):
Ett byggnadsverk skall hållas i vårdat skick och underhållas så att 
de tekniska egenskaperna som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Underhållet skall anpassas till omgivningens karaktär och bygg-
nadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt.

PBL 8 KAP. 17 § (VARSAMHET):
Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad skall utföras var-
samt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till 
vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden. 

Utklipp ur beva-
randeplan för 
Vaxholm, kvarter 
Vega. Byggnaderna 
på tomt 9 är mar-
kerade som intres-
santa ur kulturhis-
torisk synvinkel. 
Vaxholm stad

Vaxholm stads riktlinjer för planering 
 avseende kulturmiljö 
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  |   Förutsättningar                        7VEGA 9 VAXHOLM

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)
Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande 
bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen 
innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla 
byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturmin-
nen och vissa kulturföremål.

I dess portalparagraf står att ”Det är en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av 
alla.” Kulturmiljölagen är den centrala lagen för kulturmiljövår-
den. Här anges att länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnes-
vården i länet och att Riksantikvarieämbetet har överinseende 
över kulturminnesvården i landet. I lagen räknas ett antal områ-
den upp där kulturarvet har ett särskilt skydd.

I anslutning till den aktuella fastigheten ligger det enskilda 
byggnadsminnet Löwenströmska trädgården. Enskilda bygg-
nadsminnen är skyddade enligt 3 kap. Kulturmiljölagen.

KML 3 KAP. 1 §
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett syn-
nerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för bygg-
nadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnads-
minnen enligt detta kapitel får också tillämpas på parker, 
trädgårdar eller andra anläggningar. 

KML 3 KAP. 2 §
När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länssty-
relsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt bygg-
naden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden 
den inte får ändras.

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmel-
ser om att ett område kring byggnaden skall hållas i sådant 
skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte för-
vanskas.

ENSKILT BYGGNADSMINNE
Löwenströmska trädgården byggnadsminnesförklarades år 2000. 
Motiveringen är att trädgården har ett sådant kulturhistoriskt värde 
att den uppfyller kraven för byggnadsminne. Enligt beslutet om 
byggnadsminne konstitueras det kulturhistoriska värdet av att tom-
ten i dess nuvarande utsträckning är belagd från 1690-talet, och 
utgör en av de största tomterna i Vaxholm, bebyggd med ett av de 
största bostadshusen från år 1770. Den är en av få bevarade stads-
trädgårdar i landet och är i det närmaste i ursprungligt skick.

Vid tiden för byggnadsminnesförklaringen var trädgårdens inre 
struktur bestående av gångar, odlingskvarter, odlingssängar mm 
som kan ha anlagts redan på 1700-talet. Även en stor del av växt-
materialet kan härröra från den tiden. Några av de hamlade askarna 
och almarna har en avsevärd ålder, 150-200 år gamla. Med undan-
tag för några redskapsskjul, finns inte yngre tillägg i trädgården.

Från 1830-talet har tomten ägts av trädgårdsmästare. Löwen-
strömska trädgården är en av få, kanske den enda, bevarade stads-
trädgårdsmästeritomten i landet.

Byggnadsminnet förutsätter att även det bostadshus som är beläget 
i trädgården ska bevaras. 

Skyddsföreskrifter

1. Trädgården får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt föränd-
ras så att dess kulturhistoriska värde minskar.

2. Trädgårdens disposition, dvs nedre, fd odlingsland med fruktträd 
(A), terrasseringar i söder och öster (B) samt uppbyggda rabatter vid 
huset (C), skall bevaras.

3. Trädgårdens karaktär och struktur, dvs gångsystem på terrassen 
i söder, kring odlingslanden och vid boningshuset (D), de upphöjda 
blomsterlisterna som omger odlingslanden (E) samt äldre hamlade 
träd (F), skall bevaras.

4. Befintliga trädgårdsväxter bör bevaras. Komplettering eller förny-
else skall ske i samråd med Länsstyrelsen.

5. Trädgården skall skötas enligt särskild skötselplan.

6. Bostadshuset på fastigheten Vega 11 får inte rivas, till sin exteriör 
byggas om eller på annat sätt förändras.

7. Bostadshuset ska underhållas så att det inte förfaller. Vård och 
underhållsarbeten ska utföras med sådant material och sådana meto-
der att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Uppmätning av 
Löwenströmska 
trädgården 
som år 2000 
byggnadsmin-
nesförklarades. 
Länsstyrelsen i 
Stockholm.
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MILJÖBALKEN (1998:808)
Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hälsosam och god miljö för 
både nuvarande och framtida generationer genom bestämmelser för 
hushållning av mark och vatten. 

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN        
(3 KAP § 6)
Områden av riksintresse för kulturmiljövården är sammanhängande 
miljöer av särskilt stor betydelse ur ett nationellt perspektiv och 
regleras i 3 kap 6 § MB. Ett riksintresse för kulturmiljövården är en 
miljö eller ett landskap som särskilt väl återspeglar viktiga historiska 
skeenden och samhällsprocesser. Inom riksintresseområden väger de 
kulturhistoriska värdena därför särskilt tungt vid beslut om ändrad 
mark eller vattenanvändning och den fysiska miljön i övrigt.

Att tillvarata kulturmiljövårdens riksintressen handlar dels om att 
förhindra att värdena skadas, dels om att områdets kulturhistoriska 
värden och potential ska vara fortsatt tongivande vid förändringar.

Utredningsområdet ligger inom ett område av riksintresse för kultur-
miljövården 3 kap 6 § miljöbalken. Riksintresseområdet är Norra Boo 
- Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58].

Riksintresseområdet är stort och omfattar den inre skärgården i de 
fyra kommunerna Nacka, Lidingö, Värmdö och Vaxholm, de delar 
som utgör historiska farledsmiljöer utmed inloppet till Stockholm.

På grund av riksintressets omfattning och varierande karaktär, har ett 
urval av riksintresseskrivningen gjorts med de motiv och uttryck med 
bäring på det aktuella projektet. 

Ett urval av motiveringen:

 • 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 […] 

 • Kust- och skärgårdsmiljö […], Militära miljöer och 
Småstadsmiljö
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#*
Bogesund

Rindö

Resarö

Tynningö

Vaxön

Skarpö
Kullön

Ramsö

Skogsö

Edholma
Stegesund

Bullerholmen

Inventeringar m.m.
Områden, fastigheter och byggnader som inventerats

Fastigheter och kvarter som omfattas av bevarandeplan, 1979

Byggnadsminnen
") Statliga byggnadsminnen

#* Enskilda byggnadsminnen

Riksintresse kulturmiljövård
Infartsleden till Stockholm*

Områden som helt eller delvis bör omfattas av detaljplaner med kulturmiljöbestämmelser
Huvudsaklig kategori för kulturmiljöintresse

Militärhistorisk bebyggelse och anläggningar

Skärgårdsstadsbebyggelse

Sommarnöjesbebyggelse

Vaxholmslinjen - Stockholms lås
!. Militärhistorisk byggnad/anläggning

* Omfattar även andra kommuner

Byggnadsminnen, kulturhistoriska områden och byggnader m.m.

Kartan från Vaxholms 
översiktsplan visar 
byggnadsminnen, kul-
turhistoriska områ-
den och byggnader 
mm. Vaxholm stad

Ett urval av uttryck:

 • Kust- och skärgårdsmiljö. Sprickdalsbetonad 
skärgårdsterräng som speglar skärgårdsbefolkningens 
levnadsbetingelser och förutsättningarna för odling och 
bebyggelse. 

 • Småstadsmiljö. Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön, 
framväxt som ett servicesamhälle till 1500-talets 
fästningsbygge […]

 • Stadskärnans rätvinkliga gatunät speglande den 
äldsta stadens utbredning med ursprung i 1600-talets 
gatureglering. 

 • Återstående äldre träbebyggelse från tiden före det sena 
1800-talets expansion.

 • Torg med rådhus i centrala delen, stadskärnans 
sammanhängande bebyggelsesiluett med inslag av kuperad 
skärgårdsterräng. 

 • Kyrka vid rutnätsstadens västra utkant. 
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ÖVRIGA UTREDNINGAR                                    

Solstudien redovisar 
för skuggverkan 
vid midsommar, 
kl 15.00. Kirsh + 
Dereka Arkitekter, 
Svea fastigheter

Jämförandeanalyser för 
skyfallsstudie. 

SOLSTUDIE
Parallelt med föreliggande kulturmiljöutredning har en solstudie 
tagits fram för att undersöka hur en ny byggnad kan komma att 
påverka växtligheten inom Löwenströmska trädgården. Solstudien har 
utförts av Kirsh + Dereka Arkitekter. Solstudien gjordes för vår-höst-
dagjämning klockan 9:00, 12:00 och 15:00 respektive för somma-
solstånd klockan 9:00, 12:00 och 15:00. Ett utdrag från solstudien 
återfinns till höger. 

SKYFALLSUTREDNING
Den föreslagna platsen för byggnaden ligger i en svacka med intillig-
gande bergpartier. Den skyfallsanalys som har tagits fram inom 
ramen för projektet visar att vid ett 100-årsregn kommer stora delar 
av såväl Vega 9 som Vega 11 (byggnadsminnet) att läggas under vat-
ten. Med den nya byggnaden riskerar situationen att förvärras och 
bidra till att ytterligare mark kommer att vattenpåverkas. En illustra-
tion av utredningen återfinns här till höger.
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HISTORIK
Läget vid inloppet till Stockholm gjorde Vaxön till en utmärkt plats 
för försvaret. Vaxholms fästning initierades av kung Gustav Vasa år 
1548. Därav utvecklades Vaxön tidigt med befolkning och bebyg-
gelse kopplad till de försvarsanläggningar som sedan växte fram. 
År 1644 byggdes en träkyrka inåt landet. Träkyrkan låg sannolikt i 
samma läge som dagens kyrka. 

Under 1600- och 1700-talet ökade befolkningen på Vaxön, vilket 
skapade ett behov av planering av den fortsatta stadsutvecklingen. 
Bebyggelsen planerades i enlighet med det då rådande planeringside-
alet enligt en rutnätsplan. Vid den tiden fungerade Hamngatan som 
det huvudsakliga kommunikationstråket. Hamngatan tog sin början 
i Söderhamnen och ledde in genom staden och vidare förbi kvarteret 
Vega för att sedan vika av mot kyrkan. 

I anslutning till kyrkan fanns länge en fattigstuga och en klockarebo-
stad. Tillsammans med brandstationen, nära belägen kyrkans klock-
torn för att vid brand kunna varna stadens invånare, och prästgården 
har platsen utgjort funktionen för en kyrkby. 

På en karta från 1690-talet fanns det direkt sydost om brandstatio-
nen en damm. Av samma karta framgår att det i de lägre partierna 
i den östra delen av prästgårdens trädgård och en mindre del av 
Löwenströmska trädgården fanns en vattenansamling. I nuvarande 

prästgårdens västra del fanns ett anlagt vattenavlednings-
system som tycks ha lett vatten mellan branddammen och 
vattenansamlingen på prästgårdstomten. På 1776 års karta är 
nuvarande kvarteret Vega en del av stadsbefolkningens jord-
bruksmark, så kallade stadsägor. Det betyder att det under 
perioden 1690 till 1776 bör ha utförts stora utfyllnings- och 
dräneringsarbeten inom stadens ägor.

Under 1800-talet var fisket en huvudinkomst för stadens civila 
befolkning. Stadens bebyggelse bestod därför av bostäder 
kopplade till fiske, förutom bebyggelsen med militär koppling. 

På Vaxholms höjdpartier stod det även ett flertal väderkvarnar. 

Vid 1800-talets mitt började Stockholms överklass, tack vare 
ångbåtstrafiken, att kunna ta sig ut i skärgården. Så skedde 
även på Vaxön som kom att bebyggas med stora sommarvillor 
med tillhörande lummiga trädgårdar avsedda för utevistelse 
och njutning. Trädgårdarna gavs ofta en asymmetrisk utform-
ning med oregelbundna grusgångar för att imitera naturens 
egna former. Vanliga inslag idessa trädgårdar var en parkdel, 
en lustträdgårdsdel och en köks- och fruktträdgårdsdel. Vid 
sekelskiftet 1900 kom trädgården att bli mindre bearbetad. 
Barr- och lövträd fick en mer framträdande plats. 

Kartan från 1776 visar hur staden delats in i en rutnätsplan. Hamn-
gatan fungerar som huvudgata och leder direkt från hamnen in mot 
staden förbi kvarteret Vega mot kyrkan. Röd markering visar Vega 9. 
Lantmäteriet. Kartan från 1729 visar hur bebyggelsen på Vaxön var centrerad kring hamnarna i öst. Intill samhället, in mot landet, syns kyrkan med 

tillhörande kyrkogård. Röd markering visar ungefärlig plats för Vega 9. Lantmäteriet.

OMRÅDET                                    
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Ekonomiska kartan från 1954. Röd markering visar kvarteret Vega. Lantmäteriet.

Kartan från 1911 visar att prästgården tidigare låg mot Hamngatan. Röd markering visar kvarteret Vega. Lantmäteriet.

Vid mitten av 1800-talet fick fästningen dess nuvarande utformning. 
År 1885 uppfördes rådhuset vid stadens torg, senare ombyggt efter 
ritningar av Cyrillus Johansson.

Vid 1900-talets början växte staden med egnahemsbebyggelse. Med 
egnahemsbebyggelsen infördes synen på trädgården såsom en resurs 
för hushållet. Från att ha nyttjats för njutning kom den nu att anläg-
gas med bärbuskar, fruktträd och köksträdgård. 

År 1926 antogs den den rådande stadsplanen för staden. Samma år 
fick Vaxön dess första broförbindelse med fastlandet och den militära 
närvaron minskade något i området på grund av ändrad försvars-
ordning. Under det senaste århundradet har det genomförts omfat-
tande förändringar i kajområdet, för att tillgodose skärgårdstrafikens 
behov. 

Under 1960-talet genomgick Vaxön stora förändringar i form av  riv-
ningar av kåkbebyggelsen söder om Hamngatan. I kvarteren längs 
Hamngatans södra del uppfördes byggnader om trevåningar för 
boende, handel och offentlig verksamhet såsom varuhus och stads-
bibliotek. Många nybyggnadsprojekt har även skett utanför existe-
rande stadskärna. 

Kvarteret Vega är ett av de äldsta kvarteren på Vaxön som formades 
i och med rutnätsplanen. Med dess läge mellan Vaxholms kyrka och 
rådhuset, längs med huvudgatan Hamngatan, har kvarteret tillhört ett 
av stadens mer centrala. Här ligger prästgården, sedan åtminstone 
1600-tal, med dess nuvarande placering indragen från gatan år 1936 
på fastigheten. Prästgårdens tidigare placering var längs Hamngatan 
på tomtens östra del. 

På 1776 års avmätningskarta heter nuvarande kvarter Vega, kvarteret 
Brunsberg. Vidare framgår att Löwenströmska trädgården (77) bebod-
des då av en ingenjör Norrfeldt. Ett antal borgare, styckjunkare samt 
rådmannen bodde också i kvarteret (se 1776 års karta på s. 11).

Den ekonomiska kartan från 1954 visar hur stora delar av kvarteret 
Vega bestod av trädgård. Trädgårdsstrukturen fortsatte längre väs-
terut genom kvarteren mellan Hamngatan och Torggatan.
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NULÄGE
Stadens entré via land till den historiska stadskärnan på Vaxön sker 
via väg 274, Stockholmsvägen. Vägen övergår i Kungsgatan och 
leder fram till vägkorsningen vid Vaxholms kyrka. I korsningen viker 
Kungsgatan söderut mot Västerhamnen med Vaxholms färjeläge, 
och norrut leder Trädgårdsgatan till Hamngatan som tar besökaren 
till Söderhamnen genom den gamla stadskärnan. Den rutnätsplan 
som organiserar stadens bebyggelse sedan 1700-talet är fortfarande 
rådande. Kvarteren är bebyggda med tätt uppförda byggnader längs-
gatan. Bebyggelsen är småskalig och består av byggnader om en till 
tre våningar, vanligen med fasad i trä. 

Längs med Hamngatan, Trädgårdsgatan, Torggatan, Rådhusgatan, 
Strandgatan och Carl Anderssons gata är byggnadskropparna pla-
cerade längs med gata med slutna gårdar innanför. Längs med den 
historiska huvudgatan, Hamngatan, återfinns ett flertal butiker. Längs 
den smala gatan, med plats för biltrafik, parkering samt trottoar, 
finns en planterad trädrad. I riktning mot Strandgatan och hamnom-
rådet finns fler verksamheter och restauranger. På den södra sidan av 
Hamngatan återfinns byggnader från 1950- och 1960-talet med fasad 
i puts. På den norra sidan av Hamngatan är bebyggelsen organiserad 
efter regleringen 1880 och av en äldre karaktär. 

Bebyggelsestrukturen för Hamngatan utgör en del av den ovanstå-
ende tätare småstadsbebyggelsen, medan kvarteret i övrigt präglas 
av löst hållen bebyggelse, öppenhet och grönska. 

Den rätlinjiga gatustrukturen i den relativt lågt belägna stadskärnan 
omges av höjder med ett mer organiskt gatunät som följer topogra-
fin. Det småskaliga gatunätet består i vissa delar av grusvägar som 
binder samman de större gatorna. Längs med vägnätet finns staket, 
grindar, murar och andra avskiljande element mot gata. Bebyggelsen 
i dessa omgivande delar består av äldre villor med bevarad trädgårds-
struktur. De stora villornas lummiga trädgårdar är en betydande 
del av Vaxholms grönstruktur. Växtligheten i kvarteret Vega är en 
fortsättning på den trädgårdsdominerade grönstrukturen, dit även 
stadens parker kan räknas, liksom Officersparken söder om Vax-
holms kyrka samt kyrkogården tillhörande kyrkan. I kvarteret Vega 
sker mötet mellan den tätare småstadsbebyggelsen och den mer löst 
hållna och grönskande villa- och parkkaraktären. 

Rådhustorget är kantat av äldre byggnader, varav en är Rådhuset. 
Från torget leder Torggatan västerut norr om Löwenströmska träd-
gården och prästgårdstomten. Norrut leder Norrhamnsgatan till Norr-
hamnen. Gatan knyter samman torget med Fiskaregatan som är den 
betydande kommunikationen mellan de norra kvarteren. Rådhusgatan 
är en viktig nordsydlig förbindelse igenom stadskärnan.

Prästgårdstomten avgränsas i väst av Trädgårdsgatan som sannolikt 
fått sitt namn på grund av de trädgårdar som brett ut i sig i kvarteret. 

I korsningen vid Vaxholms kyrka viker Kungsgatan ner mot Västerhamnen och Trädgårds-
gatan går norrut förbi Prästgården. Till höger löper Hamngatan genom den historiska 
stadskärnan ner till hamnen. Mötet av gator skapar en öppen yta mellan kyrkan och präst-
gården som visuellt länkar samman dessa två byggnader. 

Hamngatan med parkering längs med gata. 
Den småskaliga stadsbebyggelsen längs med 
södra sidan av gatan bryts i slutet av bilden 
upp och Prästträdgårdens stora träd skymtar.

Hamngatan kantas av en trädrad som för-
länger den gröna strukturen. Torggatan leder från Torget förbi Löwenströmska trädgården (till vänster i bild) och 

Prästgården mot äldre villor med bevarade stora trädgårdar. 
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En av de raka gatorna som anlades i och med rutnätsplanen Rådhusgatan. Gatan har varit 
en viktig passage för nordsydlig transport genom stadskärnan. Till vänster i bild skymtar 
Rådhuset.

Staket är, tillsammans med murar, grindar 
och andra avskiljande element, karaktäristiskt 
för stadsbebyggelsen. Rådhuset vid torget. Från Rådhuset sträcker sig Torggatan västerut och passerar Löwen-

strömska trädgården och Prästgårdtomten på dess norra sida.

Nivåskillnaderna i topografi är tydlig vid Rådhus-
torget, här med en byggnad på en bergsforma-
tion. I förgrunden torgets gula lusthus.

Utanför rutnätsplanens raka gator finns äldre villor med stora 
trädgårdar. På bild syns en grusad väg mellan villornas lummiga 
trädgårdar i Vaxholms västra del.
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Senare tillkommen bebyggelse i kvarteret Båten, 
som i uttryck, volym och täthet skiljer sig från 
intillggande bebyggelse.

Hamngatan mot Söderhamnen. Till höger i bild 
enskilda träd och längre fram en trädrad, en del av 
stadens grönstruktur. 

Bild tagen från Trädgårdsgatan i riktning söderut. Till vänster i bild syns staketet som omgärdar 
Vega 9, Prästgårdens tomt. Bilden visar hur Prästgårdstomten ligger lågt i landskapet.

Torggatan österut. Till höger i bild syns parkeringen som kantar prästgårdstomten i norr. I fonden 
syns bostadshuset i Löwenströmska trädgården. 

Bevarad villa med grönska strax väster om Prästgården, på Torggatan.
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Den gamla brandstationen är lokaliserad mellan kyrkan och Prästgården, ett vanligt läge för 
denna funktion.

Väster om Prästgården fortsätter förekomsten 
av äldre villor omgivna av trädgårdar.

Villa mot Skolgatan som utgör en del av den 
öppna och grönskande bebyggelsen i kvarteret. 

Torggatans fortsättning västerut kantas av villor som omges av grönska omväxlande 
med stadsmässig bebyggelse längs gatan.

Villor som omges av grönska samt karaktäristiskt staket som avgränsning mot 
vägen. 
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Karta över önskad placering av nya prästgården, daterad 1931. Den 
nuvarnade prästgården kom dock att placeras längre norr ut inom 
tomten. Längs med Hamngatan redovisas den gamla prästgårdens 
utbredning och placering. 

Nybyggnadsritning från 1932 över nuvarande prästgård. Fasad mot Hamngatan. På ritningen syns fönsterluckor. Om de någonsin upp-
fördes är oklart.

VEGA 9 PRÄSTGÅRDEN

HUVUDBYGGNADEN

HISTORIK
Den nuvarande prästgården uppfördes 1933 efter ritningar av arki-
tekt Sven Malm, och i samband med det revs den gamla prästgården. 
Den nya byggnaden uppfördes centralt på tomten i jämförelse med 
den gamla prästgården som tidigare låg längs med Hamngatan inom 
samma tomt. Prästgårdar var under 1700-1800-talet i regel uppförda 
i en våning med sexdelad planlösning och brutet tak. Likt den gamla 
prästgården följde även den nya prästgården denna byggnadstradi-
tion till stor del.

Enligt tidigare bedömningar kan den nuvarande byggnaden ha börjat 
uppföras i samband med den ecklesiastiska boställsordningen som 
antogs 1933. I ett protokoll från byggnadsnämndens sammanträde 
med Vaxholms kyrkoråd 17 juni 1932, står att läsa att kyrkorådet 
önskar att det korsprickade området i stadsplanen skulle minskas

   ”...så att den blivande prästgårdsbyggnaden kunde läggas  
åtminstone sex meter in på detsamma, dels emedan grund förhål-

landena där vore avsevärt bättre och byggnadskostnaden därige-
nom ställa sig avsevärt lägre, dels skulle den blivande byggnaden ej 
behöva inkräkta allt för mycket på den nedanförliggande fruktträd-
gården”. 

Man menade vidare att samma bestämmelser inte borde gälla för en 
så stor tomt som för mindre tomter och att 

”En prästgård måste ju betraktas som en allmän byggnad och dess 
läge på själva tomtområdet bestämma efter andra synpunkter, helst 
som ingen annan bebyggelse kan tänkas komma att ske än just 
sätesbyggnad för kyrkoherden.”

Byggnaden som uppfördes 1936 har liknande utförande som den 
tidigare prästgården, uppfördes i en och en halvvåning med brutet 
tak, så kallat mansardtak. Fasaden är kläddes med stående lockpanel 
och taket belades med rött tegel. Byggnaden har tydliga klassicistiska 
stildrag vilka kommer till uttryck i den symmetriska fönstersättningen 
och en för byggnaden markerande frontespis och veranda med pelare 
som håller upp ovanliggande balkong. Frontespisen markeras med en 
framträdande gesims och med snidade träelement. 

Vid en inventering gjord 1973 var fasaden målad i en gul kulör vilket-
byggnaden fortfarande är. Byggnaden värderades i inventeringen ha 
ett kulturhistoriskt värde som ”Miljöhus”.
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Byggnadens ena gavel med en utskjutande takfot likt en gesims med en antydan till pilastrar i bygg-
nadens hörn, ett tidstypiskt stiluttryck för tjugotalsklassicismen. 

Den mindre entrén in till byggnaden från Trädgårdsgatan är en ursprunglig del av bygg-
naden, vilket syns på nybyggnadsritningen ovan.

NULÄGE
Byggnaden har en bevarad, sammanhållen karaktär som 
speglar 1920-talets arkitektoniska stilideal och är målad 
i en ljust gul kulör med detaljer såsom knutar, fönsterfo-
der, veranda och gesims, i vitt. Taket är beklätt med tegel.
Grunden består av slammad natursten och betong.

Underhållet av byggnaden är idag eftersatt och i stort 
behov av upprustning. Den är målad med en plastfärg vars 
egenskap orsakar fuktskador, då den bildar ett tätt ytskikt 
som gör att fukt inte kan transporteras ut från träet, vilket 
i sin tur skadar träet. 

Verandan med ovanliggande balkong, med ett 
räcke med ståndare likt balusterdockor.

Byggnadens symmetriska uppbyggnad och ståndsmässiga karaktär är särskilt tydlig i 
fasaden mot Hamngatan, vilken ska betraktas som entrésidan. Nybyggnadsritning, daterad 1932.
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EKONOMIBYGGNADERNA

HISTORIK
Längs med fastighetsgränsen mot Vega 8 är två panel-
klädda timmerbyggnader placerade med ett skärmtak 
mellan. Dessa är sannolikt från 1700-talet (Vaxholms 
byggnadsnämnd, 1983-04-29, DNR 79/83). Gårdsbygg-
naderna har troligtvis tillhört prästgården under en 
längre tid och haft olika placering inom tomten. Tidigare 
låg en gårdshuslänga vid vägkanten längs med Hamnga-
tan, en byggnad i vinkel mot Hamngatan in mot gården 
och en mindre byggnad längs med fastighetsgränsen 
mot Vega 8, enligt en karta från 1847. På ett äldre foto-
grafi taget innan 1885 (rådhuset som uppfördes 1885 är 
ännu inte byggt) finns en gårdslänga som skulle kunna 
utgöra de nuvarande gårdsbyggnaderna. Detta grundat 
på att de har liknande volym och form, men med ett 
sammanhängande mittparti med dörr från gatan. Bygg-
naderna på fotografiet ser ut att, likt dagens byggnader, 
vara uppförda i timmer med stående panel. Gårdsbygg-
naderna längs med Hamngatan flyttades kring sekelskif-
tet 1900. 

Det röda takteglet tillkom i samband med rivningen av 
uthuset mellan befintliga timmerbyggnader, år 1983. 
Detta uthus var i ett enklare utförande och fungerade 
som vedbod och avträde. Det var i dåligt skick varför det 
revs. Det nuvarande taket mellan timmerbyggnaderna 
tillkom 1991.

NULÄGE
De två ekonomibyggnaderna är i ett gott skick med en 
bevarad karaktär av äldre gårdsbyggnader. Färgsätt-
ningen med röda fasader med svarta knutar och grönmå-
lade fönster och dörrar är typiskt för äldre ekonomibygg-
nader. Byggnaderna har till stor del äldre bevarade bygg-
nadsdelar, så som själva timmerstommen, naturstens-
grunden samt fönster och dörrar med bandgångjärn.

1847 var dåvarande prästgård kringbyggd av gårdsbyggnader. Fram till 1800-
talet hade prästgårdar ofta en liknande gårdsstruktur som bondgårdar, med 
fägården skild från den kringbyggda mangården.

De båda båda gårdsbyggnaderna upplevs som sammanbyggda i och 
med det senare tillkommna taket mellan dem. Mellan byggnaderna stod 
det tidigare ett uthus, vilket revs 1983. 

Den norra byggnaden med lucka, en viktig byggnadsdetalj som kan 
beskriva byggnadens tidigare funktion. 

Den norra gårdsbyggnadens stomme av timmerväggar.
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PRÄSTTRÄDGÅRDEN

HISTORIK 
Av det historiska kartmaterialet framgår att prästgården med tillhö-
rande trädgård har haft samma utsträckning sedan åtminstone 1700-
talet och troligtvis längre tillbaka än så. Marken som fastigheten ligger 
på har tidigare utgjort en del av stadsägorna. Det är, likt tomten för 
Löwenströmska trädgården, en av de största fastigheterna i Vaxholms 
stad. 

Fram till 1930-talet låg prästgården som en förlängning till bostads-
huset på Vega 8, längs Hamngatan. Gårdsstrukturen för prästgården 
följde, enligt kartmaterial från 1847 och 1880, den för tiden rådande 
bland gårdarna i Mälardalen, med en kringbyggd mangård med som 
skildes från ekonomibyggnaderna, vilka bildade en separat fägård.

På en karta från 1776 syns en ”Wattu Grop” i anslutning till platsen för 
den gamla brandstationen. Dammen är belägen i en naturlig svacka och 
finns även utritad på 1690-års karta över staden. Att ha en damm i nära 
anslutning till prästgården var vanligt på 1600–1700-talet, då i form av 
en fiskdamm eftersom tillgång på fisk var en nödvändighet under faste-
tider. Men dammen kan även ha använts som stadens branddamm och 
senare även som bevattningsreservoar till stadsträdgårdnarna.  

Prästgården och prästträdgården i vänstra hörnet av bilden, troligtvis omkring 
1910-talet. Här kan man se hur prästträdgården omgärdas av ett enkelt nätsta-
ket och att trädgården innanför har en parkliknande utformning med en öppen 
gräsmatta med större träd. Digitalt kulturarv. 

Fotografi taget innan 
1885, då rådhuset 
uppfördes. Präst-
trädgården hade då 
en lummig karaktär. 
De nuvarande äldre 
askarna som står 
längs med stake-
tet och vägen in på 
tomten verkar ännu 
inte vara planterade. 
Digitalt kulturarv.

Fotografi över prästgården och del av trädgården, troligen taget omkring 1940-talet. Här 
syns en grusgång längs med byggnaden och en plantering med blommor eller en lägre häck i 
anslutning till en öppen gräsmatta. Intill den breda gången som leder in till prästgården från 
Hamngatan syns två äldre träd som idag inte längre finns på platsen. Verandan är klädd med 
en klängväxt, vilket var vanligt från omkring 1900 och framåt. Digitalt kulturarv.
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Skiss över prästträdgården 
från en inventering 1970. 
Jämfört med dagens trädgård 
fanns då ett större antal träd 
planterade inom tomten. Det 
är tydligt hur den norra delen 
av tomten var avsedd för 
odling, med fruktträd, bärbus-
kar och rabarber bland annat,  
och den södra delen för repre-
sentation, med parkträd så 
som ask, lind, björk och soli-
tärer i from av prydnadsgran 
och gullregn med flera.

Vid anläggandet av den nya prästgårdsbyggnaden beskrivs i 
byggnadsnämndens protokoll att kyrkorådet önskat att ”(…) den 
blivande byggnaden ej behöva inkräkta allt för mycket på den 
nedanförliggande fruktträdgården”. 

Det visar att fruktträdgården på baksidan var av sådan betydelse 
att placeringen valdes med utgångspunkt från denna. Utöver 
fruktträdgården nämns även bättre markförhållanden som en 
anledning till prästgårdens placering, centralt på tomten. Att 
plantera fruktträd i trädgårdar har man gjort sedan åtmins-
tone 1600-talet. Rådande ideal var vid den tiden att anlägga 
dem inhägnade och/eller i köksträdgården, indelade i kvarter i 
en regelbunden form. Exempel på fruktträd som kunde finnas 
representerade är äpple, päron, plommon och körsbär, vilka alla 
funnits representerade i prästträdgården.

Under 1800-talet blev alléer vanliga mellan kyrka och prästgård 
liksom trädrader vid staket. Av ett fotografi från 1880-talet 
framgår prästträdgårdens lummiga karaktär, men det är svårt 
att avläsa någon tydlig struktur. De stora askarna som står i rad 

längs med staketet vid Hamngatan och vid vägen in på tomten, ver-
kar ha planterats kring sekelskiftet 1900. 

På ett fotografi på prästgården, troligtvis taget omkring 1940-talet, 
syns en del av trädgården framför prästgårdsbyggnaden. Då gick en 
grusgång längs med byggnaden och en plantering med blommor 
eller en lägre häck i anslutning till en öppen gräsmatta. Intill den 
breda gång som leder in till prästgården från Hamngatan syns två 
äldre träd som idag inte längre finns på platsen. Verandan är bär 
klängväxter, vilket var vanligt för tiden.

På en situationsplan över prästgården från byggnadsinventeringen 
1970, kan man se hur den norra delen av tomten var avsedd för 
odling, med bland annat fruktträd, bärbuskar, rabarber och den 
södra för representation, med parkträd så som ask, lind, björk och 
solitärer i form av prydnadsgran och gullregn. Entrén till prästträd-
gården markeras vid grinden av två flankerande prydnadstallar, enligt 
ritningen, och vid verandan är en blomsterrabatt och en syrenberså. 
Hela trädgården inramas av en almhäck och ett staket (se ovan).

Ovan. Fotografi över 
prästgården med trädgår-
den, från inventeringen 
1970. Här syns hur bygg-
naden omgärdas av en 
almhäck innanför staketet 
och att framsidan har en 
tydlig parkkaraktär med 
olika typer av parkträd, 
där prydnadsgranen 
utmärker sig som en soli-
tär. Det framgår tydligt 
att denna sida är entré- 
sidan.

Nedan. Prästträdgården 
sedd från Trädgårdsga-
tan,söderut, 1970. På 
fotografiet är det tydligt 
hur tätbevuxen trädgår-
den tidigare varit. Bakom 
prästgården skymtar 
prydnadsgranen som var 
planterad på framsidan 
av byggnaden.
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Väg in till prästgården från Hamngatan. Till vänster i bild står en av de äldre 
askarna. Till höger i bild, intill gårdsbyggnaderna, ett bigarråträd. 

Äppelträd norr om prästgården. Fruktträdgården täckte tidigare en större yta innan 
prästgårdsbyggnaden uppfördes 1936, vilket äppelträdet till höger i bild är ett spår 
av. 

Pelaraspar. Troligtvis tillkomna i sam-
band med att parkeringen längs med 
Torggatan anlades. 

NULÄGE
Trädgårdens historiska strukturer är i dagsläget otydliga. Det 
finns dock spår från den tidigare trädgårdsanläggningen såsom 
de stora askarna längs med staket och den väg som leder in mot 
huvudbyggnaden från gatan. På tomten finns även en äldre björk 
i närheten av gårdsbyggnaderna där det tidigare stått tre björkar, 
enligt ritningen från 1970. På baksidan av prästgården, i tomtens 
nordvästra hörn finns fem äppelträd bevarade.

Grusgången som tidigare funnits framför huset finns inte kvar 
utan är idag gräsbeväxt och ytan framför verandan är planterad 
med flertalet buskar utan synlig struktur. Kvar finns dock spår 
från den tidigare syrenbersån. I den del av trädgården som det 
tidigare fanns en prydnadsgran verkar det inom de senaste 10 
åren ha planterats en ny prydnadsgran. 

Gränsen mellan prästträdgården och Löwenströmska trädgår-
den.

Plantering av flertalet buskar utan synlig struktur. Denna typ av plante-
ring är tillkommen under senare tid och återfinns inte på äldre fotografi 
(se nedan). 
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LÖWENSTRÖMSKA TRÄDGÅRDEN                     
HISTORIK 
Löwenströmska trädgården ligger på de tidigare stadsägorna. Det 
var här stadens befolkning hade sina odlingar. Närmast staden låg 
nyttoträdgårdarna. Löwenströmska trädgården kan vara en av de 
sista kvarlevorna från dessa trädgårdar. Utanför stadsträdgårdarna 
låg stadsbefolkningens åker-, ängs- och betesmarker. 

Tomten för Löwenströmska trädgården var tidigare indelad i två, 
men den västra delen har aldrig varit bebyggd och de har hört 
samman ägomässigt. De två fastigheterna har haft dess nuvarande 
utsträckning sedan åtminstone 1690-talet och var redan då en av 
de största tomterna i Vaxholm. Byggnaden inom tomten uppfördes 
1770. Det är till stor del välbevarat, placerat i ursprungligt läge 
längs med Torggatan, innan rutnätet lades för gator och kvarter. 
Inom trädgården finns odlingskvarter, odlingsgångar och till viss 
del gångar som kan ha anlagts inom trädgården redan på 1700-
talet. 

Vid omkring 1839 såldes fastigheten till trädgårdsmästaren Nils 
Gillberg och hans fru Britta som hade trädgårdsmästeri i anslut-
ning till byggnaden och på åkrar på lägret (där fritidsgården Stor-
stugan ligger idag med grönområdet nedanför, några kvarter väs-
ter om kvarteret Vega). Efter att Nils gått bort fortsatte Britta att 
odla och sälja trädgårdsprodukter och anställde senare drängen 
Carl Pettersson. De kom att gifta sig två år senare. Efter att Britta 
Pettersson avlider 1894 blir huset en hyresfastighet. 

1922 köpte familjen Löwenström tomten och hyrde ut delar av Vy från Löwenströmska mot prästträdgården, med några av de äldre 
äppelträden i trädgården. 

Vy mot Löwenströmska vid fastighetsgränsen mot Vega 9. På bilden  
syns flertalet av de äppelträd som finns inom tträdgården. Bakom 
Löwenströmska syns rådhustornet. 

Skiss över den Löwenströmska trädgården inom Vega 10 och 11 från en inventering 1970. Skisserna redovisar bland annat antalet fruktträd 
inom tomten, med flertalet äppelträd, tre päronträd och tre bigaråträd, varav två var placerade framför boningshuset. Inom Vega 10 fanns 
bland annat potatis, hallon, jordgubbar, blommor och ett mindre kryddland.

byggnaden medan de bodde på bottenvåningen. Det är efter Maria 
Löwenström som trädgården är uppkallad efter.

Namnet på intilliggande Trädgårdsgatan refererar troligen till dessa 
stadsträdgårdsodlingar.

NULÄGE
År 2000 förklarades Löwenströmska trädgården som byggnads-
minne av länsstyrelsen. 

I trädgården finns fortfarande spår av den äldre trädgårdsanlägg-
ningen. Inom anläggningen finns äldre fruktträd i samma omfatt-
ning som när trädgården byggnadsminnesförklarades, år 2000. 
I samma läge som det tidigare funnits två bigaråträd, vid gårds-
planen intill byggnaden, har det under senare år planterats ett 
bigaråträd. De tidigare odlingsbäddarna längs Torggatan består 
idag av ett hallonsnår, men fortfarande kan de tidigare gångarna 
och uppdelningen i odlingssängar, skönjas. Terrasseringen mot den 
naturliga bergshöjden i trädgården är fortsatt tydlig, men det är 
däremot svårt att utläsa tidigare trädgårdsgångar och de träd som 
fanns planterade mot berget söder om huvudbyggnaden finns inte 
längre kvar. I samband med byggnadsminnesförklaringen år 2000 
bedömdes att det fortfarande förekom växtmaterial från 1700-talet 
inom trädgården. Dessa växter kan fortfarande finnas kvar även om 
skötseln av trädgården är något eftersatt och kan ha bidragit till att 
vissa växter inte kunnat överleva. 
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ARKEOLOGI

Det finns inga kända fornlämningar från förhistorisk tid på Vaxön 
eftersom landet ligger förhållandevis lågt. Den aktuella fastigheten 
ligger lägre är 5 meter över havet. Det betyder att det inte finns några 
förhistoriska lämningar, eftersom platsen under förhistorisk tid låg 
under vatten. Däremot finns det lämningar på Vaxön efter exempelvis 
bebyggelse, stenindustri och en kolerakyrkogård, äldre är från 1850 
och som därmed klassas som fornlämningar. Eftersom fastigheten 
ligger inom stadens rutnätplan, om än i en perifer del, kan det också 
finnas spår av bebyggelse inom området som tillkommit före år 1850 
och därmed är fornlämning. 

Utdrag ur jordartskarta över fastigheten. Vega 9 markerad med blå markering. SGU
På kartan från 1776 syns en tidigare byggnad där tomten möter Hamngatan. Vega 9 marke-
rad med röd markering. Lantmäteriet

Fastigheten ligger delvis på urberg i nordost. I övrigt består marklag-
ren av fyllningsmaterial och lera/silt, se jordartskarta ovan. 

Under historisk tid har fastigheten i förhållande till Vaxholms stads-
kärna, haft ett perifert läge och utgör en del av den västra delen av 
rutnätsplanen från år 1776. Av det historiska kartmaterialet framgår 
att det i fastighetens sydöstra del har legat byggnader varav en var 
det tidigare läget för prästgården. Huruvida det finns eventuella sten-
grunder kvar efter dessa byggnader under mark är oklart, då det inte 
finns några spår av dessa ovan mark.
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OMRÅDET

RUTNÄT OCH TOMTER
Ett betydande karaktärsdrag för staden är vägnätet med det strukturerade 
1600-talets stadsplaneideal i form av ett rutnät i stadens lägre partier, 
där Hamngatan är huvudstråket i kontrast till den mer organiskt och 
topografiskt anpassade bebyggelsestrukturen som omger rutnätsplanens 
utbredningsområde, i staden mer kuperade partier.  Rutnätet och den täta 
småstadsbebyggelsen är en del av uttrycket för riksintresset.  

Den rätvinkliga staden verkar överenstämma med produktionsmarken 
till de gamla stadsägornas utbredning. Här var det möjligt med denna 
symmetriska struktur, till skillnad från de mer bergiga delarna av staden. 
Stadsplanestrukturen förljer således en markorganisation som kan här-
röra från tiden för bebyggelseetableringen på Vaxön.

I den rätvinkliga delen består kvarteren av tomter i varierande storlek, där 
prästgården och Löwenströmska trädgården tillhör de största tomterna. 
Tomtens indragna huvudbyggnaden med öppen trädgård tillåter en för-
ståelse för tomtens storlek.

Staket, grindar, murar och andra element mot gata är karaktäristiskt för 
flera av områdets tomter. Prästgården staket bidrar till inramningen av 
den stora tomten.

KULTURVÄRDEN

KOMMUNIKATIONER
Hamngatan har haft stor betydelse som huvudgata mellan kyrkan 
och Stockholmsvägen/Kungsgatan och hamnen. De två vägskälen 
vid kyrkan har haft avgörande betydelse för kyrkans lokalisering och 
därmed även för prästgården och brandstationen samt tidigare även 
klockargård och fattigstuga. Vägskälen med dess tillhörande bygg-
nader är att betrakta som landsbygdens motsvarighet till kyrkby, 
där varje komponent har haft betydelse.  

I Bevarandeplan för Vaxholm från år 1979 står att vägkorsningen 
vid kyrkan ur stadsbildssynpunkt är en av de viktigaste platserna för 
de som kommer landvägen till Vaxholm. 

Med Hamngatan söder om tomten och Torggatan som leder till Råd-
hustorget har kvarteret Vega haft stor betydelse för kommunikatio-
nerna i till, och senare i staden. 

TOPOGRAFI
Den varierande topografin runt om den flackare rutnätsindelade sta-
den är karaktäristisk för skärgården. De topografiska förhållandena 
har lett till en mer organisk väg- och bebyggelsestruktur. I kvarteret 
Vega varierar topografin med dess lägre partier i Prästgårdstomtens 
nordöstra del och Löwenströmska trädgårdens västra del och den 

höga bergsklacken centralt i kvarteret, delvis inom byggnadsminnet. 
Höjdskillnaden gör det lätt att associera till skärgårdslandskapet.  

GRÖNSTRUKTUR  
Stadens kvarter präglas av grönska och är en del av en större grön-
struktur (illustrerat på karta ovan). De öppna parkmarker som finns 
ligger generellt söder om Hamngatan. Norr om Hamngatan präglas 
de flesta kvarter av ett tidigare äldre villaträdgårdar. Trädgårdarna 
varierar i storlek och graden av grönska. Prästträdgården och Löwen-
strömska trädgården tillhör de mest utpräglat gröna kvarteren inom 
stadskärnan. 

I kvarteret möts den täta stadsmässiga, där bebyggelsen domine-
rar och den mer öppna och lösthållna bebyggelsestrukturen med 
en dominans av grönskan. Denna kontast som kan uppfattas längs 
Hamngatan uttrycks i bevarandeplanen från 1979 som viktig för för-
ståelsen av utvecklingen av Vaxholm som småstad.                     

KVARTERET VEGA
Kvarteret Vega har längs Hamngatan stadsmässig karaktär med 
hus längs gata som medgavs i detaljplanen från 1926. I och med 
att kvarteret inte byggts ut under senare delen av 1900-talet (med 

Trädgårdskaraktär Park och alléer

Illustrationen visar olika 
typer av grönområden på 
Vaxöns östra del. De öppnare 
och allmänna delarna, här 
redovisade som park och 
alléer, inkluderar även kyr-
kans grönska. Trädgårdarna 
bildar egna grönområden. 
Tillsammans skapas en 
gemensam grönstruktur för 
staden. Vega 9 - Prästgården 
markerat med röd marke-
ring. Karta från Lantmäteriet 
bearbetad av Tyréns.

Vid en jämförelse med kartan ovan från 1880 och 
kartan nedan från idag syns det bibehållna rutnätet. 
Vega 9 - Prästgården i röd markering. Lantmäteriet
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något undantag för Vega 7) finns i övrigt en bevarad äldre karaktär med 
bostadshus och förrådsbyggnader i öppna trädgårdar med fruktträd på 
stora tomter. 

Trädgårdskaraktären i kvarteret Vega, med Prästträdgården i väst, utgör 
som redovisats tidigare en del av Vaxholms större grönstruktur. Denna 
företeelse kan ha sina rötter i de stadsträdgårdar som etablerades i sam-
band med att Vaxholm befolkades på 1500-talet.

VEGA 9 PRÄSTGÅRDEN
Prästgården utgör en del av en historisk kontext såsom ett religiöst cen-
trum, med kyrka, brandstation med tidigare branddamm och tidigare 
även klockargård och fattigstuga, likt kyrkbyn på landsbygden. Platsen 
har haft och har fortfarande stor symbolisk betydelse som entré landvä-
gen till Vaxholms stad men även i egenskap av religiöst centrum i kon-
trast till stadens rättsliga (Rådhuset) och militära centra (fästningsanlägg-
ningen).

Byggnaden på den generöst tilltagna omgivande trädgården är en tydlig 
manifestation för det religiösa inflytandet i staden.

HUVUDBYGGNADEN
Platsen har under lång tid varit vigd för kyrkoherdeboställe/prästgård 
och prästgården är ett gott exempel på den byggnadstyp som varit van-
ligt förekommande för kyrkoherdeboställen och prästgårdar, uppförd 
i en våning med brutet tak, de senaste 200 åren. Trots att byggnaden 
uppfördes under 1930-talet har man inte frångått det arkitektoniska 
formspråk som präglat denna byggnadstyp.

Utöver byggnadens kulturhistoriska värde som prästgård är byggnaden 
värdefull utifrån dess tidstypiska tjugotalsklassicism med en symmetrisk 
uppbyggnad, vilket främst kommer i uttryck i fönstersättningen, och 
den centralt placerade frontespisen med ett ståndsmässigt uttryck. Den 
ståndsmässiga karaktären förstärks vidare av byggnadens indragna läge 
på tomten som beskriver byggnadens historiska status i Vaxholm.

GÅRDSBYGGNADERNA
De två panelinklädda timmerbyggnaderna är i ett gott skick med en 
bevarad karaktär av äldre gårdsbyggnader. Byggnaderna har till stor del 
äldre bevarade byggnadsdelar och bedöms vara uppförda under 1700-
talet. Deras avskilda placering på tomten förmedlar, utöver själva bygg-
naderna, byggnadernas status och roll i gårdsmiljön. 

Att gårdsbyggnaderna har haft olika placeringar inom tomten påverkar 
inte deras höga kulturhistoriska värde, då det är mer regel än undan-
tag att sådana byggnader återanvänts för olika funktioner beroende på 
behov under årens lopp. De två timrade gårdsbyggnaderna tillhör sanno-
likt de äldsta byggnaderna i staden.

PRÄSTTRÄDGÅRDEN
Vega 9 har under en lång tid utgjort mark tillhörande kyrkans prästgård. 
Fastigheten har haft samma utsträckning sedan åtminstone 1700-talet, 
och troligtvis längre än så, och är en av de största tomterna i Vaxholm. 

Det är ovanligt förekommande att stadsnära prästgårdar finns kvar i 
dess ursprungliga utsträckning såsom Vega 9.

Trädgårdens uppdelade struktur med fruktträdgård och odling 
bakom prästgårdsbyggnaden och parkanläggning framför kan fortfa-
rande uppfatts, om än mindre tydligt än tidigare.

Entrésidans parkkaraktär uttrycks med de stora ädellövträden såsom 
de hamlade askarna, och deras placering som trädrad längs med sta-
ketet och vägen in på tomten. Entrén in i trädgården från Hamngatan 
är markerad med två äldre stenstolpar i staketet. Intill ekonomibygg-
naderna finns en äldre björk (av tidigare totalt tre björkar).

Norr om prästgårdsbyggnaden är finns det fortfarande spår av nyt-
toträdgården i form av ett antal äppelträd. Det finns även spår av 
äldre buskar och buskage, såsom av syren från den tidigare syrenber-
sån framför verandan.

KOPPLINGEN MELLAN LÖWENSTRÖMSKA OCH 
PRÄSTTRÄDGÅRDEN
Löwenströmska och prästträdgården har båda delvis utgjort nyttoträd-
gårdar. Båda trädgårdarna ligger i utkanten av staden på tidigare stads-
jord. Sannolikt kom båda trädgårdarna att ingå i de stadsträdgårdar som 
försörjde stadsinvånare med frukt och grönt då dränerings- och utfyll-
ningsarbetet genomförts på de två vattenpåverkade tomterna. Deras geo-
grafiska och fysiska koppling är tydlig i stadsrummet, som ett samman-
hållet grönstråk.

Tillsammans med Löwenströmska trädgården har tomterna historiskt 
utgjort stora trädgårdar i kvarteret. Trädgårdskaraktären fortsätter 
bortom Trädgårdsgatan i kvarteret väster om Vega och vidare i övriga 
kvarter med äldre villor med bevarad trädgårdskaraktär lokaliserade 
utanför den historiska stadskärnan som ingick i rutnätsplanen.

Prästgården med gårdsbyggnaderna. 
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PLANFÖRSLAGET

Med den nya detaljplanen avser Svefastigheter att uppföra en 
byggnad bestående av två och ett halvt plan med upphöjd källar-
våning. Den föreslagna byggnaden sträcker sig mellan Hamnga-
tan och Torggatan på prästgårdstomtens östra del och beräknas 
omfatta sammanlagt 2000 BTA. För att skapa plats för byggan-
den avser man att flytta, alternativt riva två äldre panelklädda 
timmerbyggnader.

Byggnaden planeras för omkring 33 lägenheter om 1-3 rum och 
kök, med utymmen för förråd för cyklar och permobiler. Upp-
låtelseformen föreslås att bestå av hyresrätter i ett kollektivbo-
ende. 

Byggnaden kommer att bestå av en lång sammanhängande hus-
kropp med ett tvärskepp i vardera änden. Det södra tväskeppet 
förläggs längs Hamngatan i liv med bostadshuset inom Vega 
8. Den norra delen placeras något indragen från Torggatan. 
Tvärskeppens gavlar kommer att tangera fastighetsgränsen mot 
Vega 8 respektive 11. 

Med förslaget kommer den befintliga prästgården att bevaras, 
liksom nuvarande siktlinjer mellan prästgården och kyrkan. Den 
nya huskroppen kopplas samman med den gamla prästgårds-
byggnaden med någon form av vägg- och takfördsedd förbindel-
segång i samma nivå som prästgårdens golv. Taket kommer att 
bestå av sadeltak som eventuellt kan täckas med sedum. Aktuellt förslag. Sveafastigheter och Kirsh + Dereka Arkitekter.

Aktuellt förslag. Svea fastigheter och Kirsh och Dereka Arkitekter.

Den nya byggnaden kommer att ta den östra delen av fastighe-
ten i anspråk och tillhörande parkeringsplatser planeras i dess 
norra del. Den nya byggnadens bruttoarea motsvarar ett behov 
av 18 parkeringsplatser enligt Vaxholms stads parkeringsnorm. 
Dessa parkeringsplatser planeras på prästgårdstomtens östra 
sida längs Trädgårdsgatan respektive dess norra sida i nuva-
rande frutkträdgård. Enligt föreslagen parkeringslösning krävs 
en utfart mot Torggatan. 

Flera träd på fastigheten kommer att bevaras men planförslaget 
innebär att större träd behöver tas ner. 
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KIRSH + DEREKA  ARKITEKTER2020 06 05Vaxholm BiG Kollektivboende
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KONSEKVENSANALYS

KONSEKVENSER FÖR RIKSINTRESSET
Utredningsområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård 
Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet – Lindalssundet [AB 51, 58]. 

Prästgården är belägen i ett lägre lerfyllt parti i landskapet, vilket 
efter att dränerings- och utfyllnadsåtgärderna omkring år 1700 möj-
liggjort goda förutsättningar för odling. Trädgården utgör en del 
av en större historisk grönsstruktur som omfattar flera kvarter och 
berättar en del av Vaxholms historia.

Vid lokalisering av ny bebyggelse försvinner större delen av trädgår-
dens yta. Samtidigt uppstår en barriär genom kvarteret som tidigare 
har dominerats av de stora, öppna och gröna villatomterna, om man 
undantar stadsbebyggelsen längs Hamngatan. Kvarterets tidiga histo-
ria såsom en del i de gamla stadsträdgårdarna blir svårare att spåra 
med den nya byggnaden. Det medför att det blir svårare att förstå 
hur man tidigare har klarat sin livsmedelsförsörjning i staden, vilket 
är en del av motivet och uttrycket för riksintresset. 

En ny byggnad med denna volym motsvarar inte volymen hos övriga 
byggnader inom kvarteret och inte heller volymen för stadens små-
skalighet. 

Kvarteret Vega tillhör delvis den småskaliga stadsbebyggelsen, längs 
Hamngatan. Innan kvarterets avslut övergår dock kvarteret till att 
istället uppfattas tillhöra den äldre villabebyggelsen i väster. Med den 
nya byggnaden kommer gränsen mellan småskalig stadsbebyggelse 
att flyttas västerut, vilket gör att gränsen för småstadsmiljön som 
utgör den historiska stadsbildningen, inte längre blir lika tydlig, vilket 
är en del av uttrycket för riksintresset. 

I riksintresset beskrivs stadskärnans sammanhängande bebyggel-
sesiluett med inslag av kuperad skärgårdsterräng. Med den nya 
byggnaden kommer bergspartiet  kvarterets mitt, att få en mindre 
framträdande roll. Idag kan man fortfarande uppfatta det från Vega 
9. Det påverkar upplevelsen av staden såsom belägen i ett skärgårds-
landskap. 

Med den nya byggnaden med tillhörande parkeringsplatser tas mark i 
anspråk som tidigare har nyttjats av stadsinvånarna och senare även 
av prästgården. Trädgårdens indelning i en representativ entrésida 
mot kyrkan och Hamngatan och en nyttoträdgård bakom bostads-

huset, mot Torggatan går inte längre att utläsa. Det gör att det blir 
svårare att förstå stadsbefolkningens levnadsbetingelser när det gäl-
ler odling och bebyggelse i staden, vilket är en del av uttrycket för 
riksintresset.

I riksintresset lyfts den återstående äldre träbebyggelsen från tiden 
före det sena 1800-talets expansion. Prästgårdens gårdsbyggna-
der utgör en del av den äldre träbebyggelsen. Gårdsbyggnaderna 
kommer att påverkas. I gällande förslag kommer gårdsbyggnaderna 
antingen att rivas eller flyttas. En rivning medför kulturhistoriska vär-
den kopplade till riksintresse för kulturmiljövården försvinner. En flytt 
av gårdsbyggnaderna behöver inte ge negativa konsekvenser, såvida 
den nya placeringen är perifer, det vill säga vid sidan eller norr om 
huvvudbyggnaden. 

Ny lokalisering av byggnaderna innebär att dess historiska funktion 
inte längre kan utläsas i bebyggelsestrukturen. Att gårdsbyggnaderna 
tidigare har flyttats har ingen betydelse för deras kulturhistoriska 
värde. En plats för omlokalisering är ej utsatt i situationsplanen. Det 
bedöms fock att förslaget endast tillåter en alternativ lokalisering för 
de två gårdsbyggnaderna, framför Prästgården, på den representativa 
sidan och mellan prästgårdsbyggnaden och kyrkan. Det skulle inne-
bära att man ytterligare försvårar förståelsen för trädgårdens histo-
riska indelning. Det skulle även innebära att man bryter den visuella 
kopplingen mellan kyrka och prästgård, vilket skulle medföra att 
prästgårdens historiska och funktionella koppling till kyrkan skulle 
bli svårare att utläsa.

Vaxholms kyrka är lokaliserad till den historiska stadskärnans, och 
rutnätsplanens, utkant. I området ligger flera byggnader med kopp-
ling till kyrkan liksom Prästgård och församlingshem. Det finns en 
koppling och ett tydligt visuellt samband mellan Prästgården och 
Vaxholms kyrka genom korsningen vid kyrkan. Korsningen lyfts 
fram som viktig i bevarandeplanen. Det visuella sambandet förstärks 
genom korsningens öppenhet mellan fastigheterna. Ny lokalisering 
av bebyggelse i Prästgårdstomtens östra del bedöms inte påverka 
det visuella sambandet mellan kyrka och prästgården. Däremot kan 
den pedagogiska kopplingen mellan kyrkan och prästgård komma att 
påverkas om tomtens funktion och ståndsmässighet inte längre går 
att läsa. 

Detaljplaneförslagets ansatser att anpassa förslaget till de två paral-
lelgatorna norr och respektive söder om fastigheten är positivt, då 
man planerar en fortsättning på den småskaliga stadsmässigheten 
längs Hamngatan, medan man planerar byggnaden mot Torggatan 
som indragen. Det gör att den nya bebyggelsen från Torggatan upp-
levs som anpassad till övrig bebyggelse inom kvarteret.  

Stadskärnans rätvinkliga gatunät speglar den äldsta stadens utbred-
ning med ursprung i 1600-talets gatureglering och går att avläsa i 
stadskärnan än idag. Vega 9 ligger inom rutnätsplanen västra kant. 
Om kvarteret bevaras i sin indelning bedöms att rutnätsplanen inte 
påverkas.

KONSEKVENSER FÖR BYGGNADSMINNET
Löwenströmska trädgården och Prästgårdens tomt har sannolikt tidi-
gare utgjort en del av stadsägornas trädgårdsodlingar. En ny bygg-
nad tvärs igenom kvarteret kommer att medföra att byggnadsminnets 
tidiga historik inte längre blir lika tydlig. Konsekvenserna blir att den 
sammanhållna trädgårdsmiljön med de angränsande fastigheterna 
kommer att fragmenteras och den visuella kopplingen mellan de två 
trädgårdarna påverkar förståelsen för kvarteret.

Enligt den solstudie som utförts för att utreda eventuella skuggef-
fekter på växterna i Löwenströmska trädgården, kommer den västra 
delen av trädgården delvis att skuggas av den nya byggnaden, till-
räckligt för att skapa nya förutsättningar för de arter som växer där.
Den nya byggnaden kan medföra ett nytt mikroklimat för träden. Trä-
den kan om möjligt i det mer skuggiga läget få mindre blomning och 
eventuellt mindre smakrik frukt.

Löwenströmska trädgården ligger i en svacka i anslutning till ett 
område som fram till tidgt 1700-tal var vattenpåverkat. Det innebär 
att det låglänta området är känsligt för intensivt regn. Enligt den sky-
fallsutredning som gjorts för området kommer trädgården att till stor 
del läggas under vatten vid ett hundraårsregn, redan som det ser ut 
idag. Med den nya byggnaden kommer ytan som läggs under vatten 
ytterligare öka inom byggnadsminnet, vilket riskerar medföra att kul-
turväxter av hög ålder med höga värden på grund av dess långa kon-
tinuitet på plats, går förlorade.
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KONSEKVENSER PRÄSTGÅRDEN MED 
TRÄDGÅRDEN
Huvudbyggnaden ligger idag indragen på tomten vilket ger ett 
ståndsmässigt och monumentat intryck. Att fastigheten behållit dess 
utbredning i en annars relativt tätbebyggd stad berättar om präst-
gårdens och platsens status i staden under en lång tid. I bevarande-
planen för Vaxön beskrivs att hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse 
gällande samspel och utformning. Den nya byggnaden planeras att 
placeras i direkt anslutning till prästgårdens östra fasad. Att tillföra 
en ny, betydligt större volym än den befintliga byggnaden påverkar 
förståelsen för prästgårdens historiska betydelse som så tydligt fram-
går av dess placering på tomten liksom den stora öppna trädgården. 
Den nya byggnadens placering och anslutning till prästgården skulle 
också påverka prästgårdsbyggnaden negativt och byggnaden skulle 
inte längre uppfattas som en huvudbyggnad på tomten. 

Lokaliseringen av den nya byggnaden och parkeringsplatserna med-
för att det inte återstår något annat alternativ för gårdsbyggnaderna 
än en placering på framsidan av prästgårdsbyggnaden. Det skulle 
innebära den visuella kopplingen mellan kyrka och prästgård bryts, 
vilket skulle medföra att prästgårdens historiska och funktionella 
koppling till kyrkan skulle bli svårare att utläsa.

En ny byggnad med denna volym överensstämmer inte med övriga 
byggnader inom kvarteret och inte heller med stadens småskalighet. 
Trädgårdstomtens öppna karaktär med indragen huvudbyggnad är 
viktig för förståelsen för Vaxholms utveckling som småstad, som 
beskrivet i bevarandeplanen. Vid lokalisering av ny bebyggelse påver-
kas den öppna karaktären. 

Den funktionella och estetiska indelningen inom tomten i en repre-
sentativ framsida och nyttoträdgård på baksidan kommer inte längre 
att vara avläsbar med det nya förslaget. 

I bevarandeplanen beskrivs hur vegetation, grindar, staket mm är av 
största betydelse för miljön och hur större träd bidrar till upplevelse 
av gatumiljö och topografi. Lokalisering av ny bebyggelse, enligt lig-
gande plan, gör att befintlig entré och vägen in till prästgården kom-
mer att flyttas och nya kommer att ersätta de tidigare för att förenkla 
för parkerande bilar. Den befintliga entrén med pelare i sten och de 
stora träd som kantar vägen in försvinner i och med förslaget, vil-
ket ytterligare bedöms medföra att trädgårdens olika delar och dess 
funktioner blir svårare att förstå och utläsa. 

Till den nya byggnaden planeras 18 parkeringsplatser. De plane-

ras förläggas till den östra sidan längs Trädgårdsgatan respektive 
norr om prästgårdsbyggnaden, i den nuvarande fruktträdgården. 
De äppelträd som idag återstår av nyttoträdgården kommer därmed 
att försvinna och förståelsen för fruktträdgården och den tidigare 
odlingsmarken bedöms helt försvinna i prästgårdsträdgården, då den 
nya byggnaden planeras på övrig tidigare odlingsmark längs staketet 
mot Löwenströmska, inom tomten.

Detaljplaneförslagets genomförande bedöms medföra att höga kul-
turhistoriska värden inom fastigheten skulle gå förlorade och bedöms 
således vara en förvanskning av befintlig kulturmiljö.

GÅRDSBYGGNADERNA
Gårdsbyggnaderna som idag är placerade längs med tomtens östra 
gräns, kommer att flyttas till följd av den nya byggnadens placering.
Deras nuvarande något perifera placering visar dess underordnade 
betydelse i förhållande till bostadshuset. I bevarandeplanen beskrivs 
allmänt hur gårdsbyggnader har haft en väsentlig funktion och till-
skrivs som starkt miljöbildande. De bör enligt planen främst bevaras 
och ersättas med nya i andra hand. Gårdsbyggnaderna inom Vega 9 
har sannolikt tidigare flyttats inom prästträdgården och har troligtvis 
varit en del av prästgården under en längre tid. Utöver deras miljö-
skapande för prästgården, är de troligtvis bland de äldsta byggna-
derna i Vaxholm. Enligt tidigare bedömning är de troligtvis uppförda 
under 1700-talet. 

Lokaliseringen av den nya byggnaden och parkeringsplatserna med-
för att det inte återstår något annat alternativ för gårdsbyggnaderna 
än en placering på framsidan av prästgårdsbyggnaden. Det skulle 
innebära att den visuella kopplingen mellan kyrka och prästgård 
bryts, vilket skulle medföra att prästgårdens historiska och funk-
tionella koppling till kyrkan skulle bli svårare att utläsa. Det skulle 
också innebära att läsbarheten när det gäller trädgårdens olika funk-
tioner skulle omöjliggöras.

Detaljplaneförslagets genomförande skulle innebära att höga kultur-
historiska värden skulle gå förlorade om gårdsbyggnaderna rivs eller 
flyttas till fastighetens sydvästra del. Åtgärden bedöms således vara 
en förvanskning av befintlig kulturmiljö. Vid en ny placering norr om 
eller vid sidan av bostadsnuset skulle de negativa konsekvenserna 
vara avsevärt mindre, då de skulle kunna bevaras och eftersom de 
tidigare har flyttats inom fastigheten.

 • Den nya byggnaden är väl anpassad till 
bebyggelsestrukturen längs de parallellt liggande gatorna, 
Hamngatan respektive Torggatan. 

 • Den visuella kopplingen mellan kyrkan och Prästgården 
bevaras, såvida inte gårdsbyggnaderna placeras på 
framsidan av prästgårdsbyggnaden.

 • Den nya byggnaden med dess volym och fotavtryck 
påverkar stadens småskaliga skärgårdsstruktur  som är 
en del av uttrycket för riksintresset och fragmenterar det 
tydliga inslaget av stora trädgårdar i kvarteret som är en del 
av stadens grönstruktur och kopplar till stadens historiska 
försörjning, vilket är ett av motoven till riksintresset. 

 • Den nya byggnaden avses att byggas samman med 
prästgårdens huvudbyggnad, vilket påverkar dess medvetet 
hållna monumentalitet, och den historiska och visuella 
kopplingen till kyrkan riskerar att inte längre kunna 
uppfattas. 

 • Gårdsbyggnaderna från 1700-talet riskerar att gå förlorade. 
Byggnaderna är en del av träbebyggelsen som är ett 
uttryck för riksintresset. Alternativt riskerar de att få en ny 
placering som inte är historiskt förankrad, vilket gör att 
deras historiska funktion inte längre kan uppfattas.

 • Den nya byggnaden har en visuell påvekan på 
Löwenströmska trädgården, då den placeras i gränsen mot 
byggnadsminnet. Den påverkar även växtligheten inom 
Löwenströmska trädgården, på grund av ökad skuggning 
samt ökad risk för stående vatten vid 100-årsregn.

 • Den nya byggnaden skapar en fysisk barriär mellan 
kvarterets omfattande trädgårdar. Prästträdgårdens 
indelning med en representativ, parkliknande framsida och 
en baksida med nyttoodling, med rester i form av fruktträd, 
går förlorad. Nyttoträdgården kommer att försvinna helt.

SAMMANFATTANDE  
KONSEKVENSER
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
Den slutgiltiga bedömningen av liggande förslag är att det får stora 
konsekvenser för befintliga kulturvärden. Här följer åtgärder som 
skulle kunna minska påverkan och konsekvenser för dessa värden. 

Det bör göras en överläggning med Vaxholms kommun om att kraf-
tigt minska antalet parkeringsplatser, så att fruktträdgården norr om 
prästgårdshuset kan bevaras. Det skulle även föra med sig att gårds-
byggnaderna skulle kunna flyttas till den norra eller nordvästra delen 
av fastigheten. 

Flytten av gårdsbyggnaderna bör föregås av en byggnadsdokumen-
tation för respektive bod. Återuppbyggnad ska ske så nära en rekon-
struktion som möjligt, med samma grundläggning eller motsvarande 
teknik som var brukligt under 1700-talet. Att flytta timrade byggna-
der har skett under olika tider, såväl bostadshus som ekonomibygg-
nader. Enligt det äldre kartmaterialet har de aktuella gårdsbyggna-
derna stått på minst två platser tidigare.

Prästgårdshuset har stora restaureringsbehov. Restaurering ska ske 
på ett traditionsenligt sätt med traditionella tekniker och material, i 
samråd med antikvarisk kompetens. Här finns ett fint underlag i form 
av ritningar och fotografier som kan vara vägledande.

Eftersom tillbyggnaden på prästgårdens norra sida, är ursprunglig 
och inte ett senare tillskott, bör den bevaras.

Den nya byggnaden bör anpassas i kulör, fönstersättning, utform-
ning, placering och volym till rådande bebyggelsestruktur längs 
Hamngatan respektive Torggatan:

Torggatan - Längs med gatan är bebyggelsens förhållningssätt till 
gatuliv mångfasetterat genom att stå: i liv med, med staket mot, 
ha parkering mot,  med mur och häck mot samt balkong med 
häck mot gatan. Grönska är en vanlig företeelse längs gatan. Olika 
volymer och utformningar av byggnaderna, fler-bostadshus om tre 
våningar, villor, olikåldriga byggnader, tegel och trä. Bebyggelsen 
har även en variation av kulörer, men samtliga kulörer är anpas-
sade till den lokala traditionen.

Hamngatan - Bebyggelsen på norra sidan har en variation av kulö-
rer, men samtliga kulörer är anpassade till den lokala traditionen. 
Bebyggelsen ligger i liv med gatan och består av flerfamiljshus 
med affärsverksamhet i nedre botten av en- eller trevåningshus. 
Äldre trähus men även med inslag av putsade på den norra sidan 
och mer modern bebyggelsen på den södra sidan. 

Den nya byggnaden, bör anpassas i mötet med den byggnadsminnes-
förklarade Löwenströmska trädgården, så att skuggningen av trädgår-
den sker i så liten omfattning som möjligt, exempelvis med ett lägre 
parti i dess anslutning. En lågdel i anslutning till Löwenströmska träd-
gården skulle även göra att den nytillkommande byggnadens vägg 
inte skulle uppfattas som så stor och avskärmande.

Den nya byggnaden ska i dess helhet anpassas till de lokala traditio-
nerna i dess utformning, volym, höjd, kulör, fotavtryck, fönstersätt-
ning, material till prästgårdens helhetskaraktär.

Den nya byggnaden bör utformas så att den underordnar sig präst-
gårdsbyggnaden, så att byggnaden fortfarande kan utläsas som 
dominant på tomten.

Prästgårdsbyggnaden bör även fortsättningsvis hanteras som en soli-
tär och inte byggas ihop med den nya byggnaden.

Det skulle vara mycket positivt för prästgårdsmiljön om den angräns-
ande bostadsrättföreningens parkeringsplatser norr om fastigheten, 
kunde omlokaliseras, för att ge plats åt prästgården och dess träd-
gård.

För att bibehålla den lantliga och grönskande park- och trädgårdska-
raktären inom fastigheten, bör vägar, gårdsplan och stigar även fort-
sättningsvis beläggas med grus.

För att identifiera växter som tillhör bevarade äldre strukturer och 
arter i trädgården bör en trädgårdsantikvarisk utredning av prästträd-
gården utföras.

Kompletteringar eller omplanteringar i trädgården bör göras i samråd 
med trädgårdsantikvarisk kompetens, för att om möjligt rekonstruera 
eller plantera efter historiska ideal specifikt för prästgårdar.

De äldre, större träden har ett stort kulturhistoriskt värde och bör 
bevaras. För att anpassa den nya bebyggelsen till de äldre träden på 
tomten och för att säkerställa att deras rötter inte skadas bör en rot-
systemsmätning genomföras.

Den befintliga entrén till Prästgårdstomten visar den tidigare 
vägsträckningen mellan kyrkan och Prästgården gick och bör bevaras.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Fastigheten Vega 9 i Vaxholm stad avses bebyggas med bostäder, samtidigt som en 

nuvarande prästgård som ligger inom fastigheten bevaras. Denna utredning syftar till 

att utvärdera översvämningsrisker före och efter en exploatering. Fastigheten utgörs i 

nuläget av prästgården, några mindre gårdsbyggnader, samt grönyta. Se Figur 1 för 

översikt. 

 

Utredningen presenterar förändring i översvämningsrisk och kontroll av nedströms 

påverkan till följd av exploateringen, samt även översvämningsrisker inom fastigheten. 

Kontrollen är gjord med datormodeller enligt MSB:s publikation Vägledning för 

skyfallskartering
1

. 

 

 

Figur 1. Översiktsbild med fastigheten Vega 9 inom röd markering. Områdets läge på Vaxön visas med 
röd cirkel på infälld karta. 

  

 
1 Vägledning för skyfallskartering. 2017. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
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2 PLANERAD BYGGNATION 

Enligt situationsplanen från ansökan om planbesked avses byggnation av ett 

flerfamiljshus med cirka 35 lägenheter som sträcker sig från norr till söder. I den 

nordvästra delen av planområdet ligger i nuläget en prästgård som avses bevaras. 

Även parkeringsplatser planeras inom området. Se Figur 2 för situationsplan. 

 

Figur 2. Situationsplan för Vega 9 från ansökan om planbesked. 
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3 MODELLUPPSÄTTNING  

Modellen är upprättad i MIKE 21. Dess höjdmodell har en upplösning 2x2 m och utgår 

ifrån höjddata nerladdat från verktyget Scalgo Live. Beskrivningen av hårdgjord yta är 

gjord med hjälp av byggnadspolygoner, hämtade från Scalgo Live, samt vägpolygoner, 

framtagna utifrån byggnadslinjer hämtade från OpenStreetMap. Korrigeringar av 

hårdgjord yta har gjorts för parkeringar och torg utifrån ortofoto. Infiltrationen utgår 

ifrån SGU:s jordartskarta och genomsläpplighetskarta. Skyfallsanalysen är gjord utifrån 

regn med en återkomsttid på 100 år, 60 min varaktighet och en klimatfaktor på 1,25. 

 

I modellen beskrivs ledningsnätet inte, utan ett schablonavdrag görs från regnet för 

den volym vatten ledningsnätet kan antas avleda vid ett skyfall. Enligt information från 

Roslagsvatten är ledningsnätet dimensionerat för att klara ett regn med 10 års 

återkomsttid till marknivå
2

. Således har i modellen ett ledningsavdrag motsvarande ett 

10-årsregn gjorts. För beräkning med planerad exploatering har hårdgjord yta inom 

fastigheten korrigerats utifrån planerad markanvändning enligt situationsplan (2020-

06-05). Den nya byggnad som planeras inom fastigheten har i höjdmodellen höjts upp, 

medan den mindre gårdsbyggnad som förväntas tas bort har sänkts ner. För planerad 

exploatering har i övrigt befintliga markhöjder använts, eftersom planerad 

höjdsättning inte varit tillgängligt i utredningsskedet. Dagvattensystemet inom 

planområdet ska enligt uppgifter dimensioneras för ett regn med 20 års återkomsttid
3

. 

och en klimatfaktor på 1,25
4

. Inom fastigheten har således ett avdrag motsvarande 

regn med 20 års återkomsttid med en klimatfaktor på 1,25 utförts. 

 

Två skyfallsberäkningar har utförts, en för den nuvarande situationen och en för 

planerad exploatering. 

 

  

 
2 Mailkontakt med Ewa Holmquist Sundman, Roslagsvatten, 2020-09-11. 
3 Roslagsvatten. 2020-06-15. Checklista för dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen. 
4 Dagvattenutredning Prästgården Vega 9. 
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4 RESULTAT 

Avrinningsområdet som fastigheten ingår i är ca 10 hektar stort och sträcker sig från 

fastigheter längst med Ullbergs väg i väst till Skolgatan i öst. Avrinningsområdet med 

fastighetens position markerad visas i Figur 3. Huvudsakliga vattenvägar är genom 

parken Lägret, längst med Hamngatan, samt längst med Torggatan. Resulterande 

flödesvägar och maximala översvämningar genom hela regnförloppet visas i Figur 4. 

Hela avrinningsområdet avvattnas mot fastigheten Vega 9 som utgör en lågpunkt. 

 

Figur 3. Avrinningsområde till Vega 9 visas i rött. Vit ruta markerar fastigheten. 

 

Figur 4. Maximala översvämningar vid 100-årsregn med nuvarande utformning. Flödesvägar illustreras 

med pilar. 
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Figurer presenterade i avsnitt 4.1och 4.1 redovisar maximala översvämningsdjup och 

översvämningsutbredning inom planområdet före och efter byggnation, för ett regn 

med 100 års återkomsttid, 60 minuters varaktighet och klimatfaktor på 1,25. Planerad 

bebyggelse är i Figur 6 markerad med lila färg och huvudsakliga flödesvägar för 

markavrinningen är markerade med pilar i figurerna. 

4.1 NULÄGE 

Planområdet utgör en lågpunkt i terrängen till vilken ytvatten från stora uppströms 

områden avrinner. Markavrinning sker framför allt via Hamngatan, men också via 

Torggatan, in på och vidare över fastigheten. En större översvämningsyta, vilken täcker 

stora delar av planområdet och även sträcker sig in över intilliggande fastighet Vega 

11, uppstår. Denna vattenmassa uppgår i en volym på 2100 m
3

. I den västra delen av 

planområdet nås ett maximalt översvämningsdjup på 0,7 m och i den östra delen ett 

översvämningsdjup på 1,4 m. Ingen betydande avrinning sker vidare nedströms, det 

vill säga norrut, utan vatten ansamlas i lågpunkter. Se Figur 5 för maximalt 

översvämningsdjup- och utbredning. Svarta pilar visar flödesvägar. 

 

 

Figur 5. Maximala översvämningar vid 100-årsregn med nuvarande utformning. Flödesvägar illustreras 

med pilar. 

4.2 EFTER EXPLOATERING 

Även efter byggnation avrinner stora mängder vatten från uppströms områden in till 

fastigheten via Hamngatan och även Torggatan. Inte heller i detta scenario sker någon 

betydande avrinning vidare från fastigheten, utan vatten ansamlas i lågpunkter. 

Ansamlad vattenmassa är fortfarande ca 2 100 m
3

, men översvämningsdjupen ökar då 

vatten trängs undan av den nya byggnaden. I den västra delen av planområdet nås ett 

maximalt översvämningsdjup på 0,9 m och i den östra delen nås återigen ett maximalt 

översvämningsdjup på 1,4 m. Även i den östra delen av planområdet motsvarar detta 

dock en ökning i översvämningsdjup, med tanke på att den nya byggnaden står där 
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översvämningarna innan exploatering varit djupast. Mot den nya bostadsbyggnadens 

sydöstra vägg står vattennivåer på 1,4 m. Se Figur 6 för översvämningsdjup-och 

utbredning. Svarta pilar visar flödesvägar.  

 

Skillnader mellan maximala översvämningsdjup före och efter planerad exploatering 

visas i Figur 7. Från figuren framgår att viss försämring för omkringliggande 

byggnader och infrastruktur sker då översvämningsdjupen ökar på omkringliggande 

vägar och inom närliggande fastigheter (grönt i figuren). I övrigt minskar förstås 

översvämningsdjupen där byggnaden uppförs (lila i figuren) och de ökar kraftigt där en 

mindre gårdsbyggnad tas bort (rött i figuren). I denna modellbeskrivning har befintliga 

markhöjder använts, förutom för planerade byggnader. Se avsnitt 5 för analys. 

 

 

Figur 6. Maximala översvämningar vid 100-årsregn efter exploatering. Flödesvägar illustreras med pilar 

och planerad bebyggelse är markerad i lila. 
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Figur 7. Skillnad i maximala översvämningsdjup före och efter exploatering. 
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5 ANALYS 

Vid ett skyfall avrinner stora volymer vatten in på fastigheten Vega 9 från uppströms 

allmän platsmark. Dessa volymer ställer sig i lågpunkter och orsakar betydande 

översvämningar. Vid exploatering försämras läget för omkringliggande fastigheter, då 

byggnaden tränger undan vattenmassor som istället breder ut sig mot 

omkringliggande byggnader och infrastruktur. Med dagens höjdsättning och utan 

lämpliga skyfallsåtgärder är fastigheten vidare inte lämplig att bebygga, eftersom 

fastigheten löper stor risk att drabbas av översvämningar vid skyfall. Fylls lågpunkten 

upp med fyllningsmaterial inför byggnation riskerar dock läget att istället försämras 

avsevärt för omkringliggande byggnader och infrastruktur, då vattenvolymer riskerar 

ansamlas i andra lågpunkter.  

 

Volymerna som ansamlas i lågpunkterna kan vid byggnation inte hanteras med endast 

lösningar inom planområdet eftersom detta hade krävt en utjämning av 2100 m
3 

vatten 

inom de mindre ytor som skulle finnas tillgängliga. Dessa volymer vatten motsvarar i 

grova drag volymerna i en vanlig simbassäng i en offentlig simhall. Eftersom Vaxholms 

tätort redan i stor utsträckning är exploaterad idag kan det även vara svårt att hitta 

lämpliga ytor utanför planområdet, som är tillräckliga för att utjämna regnvattnet och 

möjliggöra exploatering av Vega 9.  

 

Den befintliga prästgården byggdes under andra förutsättningar än dagens och löper 

stor risk att översvämmas vid skyfall, särskilt med tanke på att gården har källare. 

Översvämningsriskerna för den nuvarande prästgården kan minskas genom en 

kombination av kommunala åtgärder för att minska avrinningen från allmän platsmark 

och öppna och underjordiska magasin inom planområdet. För att möjliggöra en sådan 

lösning bör dialog med kommunen föras. 
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6 SLUTSATS 

Vega 9 är belägen i en lokal lågpunkt, vilket orsakar tämligen stora vattenansamlingar 

vid skyfall. Beräkningsresultatet visar att regnvatten från ca 10 hektar avrinner från 

nordväst via Hamngatan och Torggatan. Denna avrinning ansamlas i lågpunkter inom 

fastigheten och orsakar betydande översvämningar. Den nuvarande prästgården löper 

redan idag stor risk att drabbas av marköversvämning vid extremregn. Kommunala 

åtgärder för att minska avrinningen från allmän platsmark, samt och öppna och 

underjordiska magasin inom planområdet, är tänkbara vägar framåt för att i någon 

mån skydda prästgården. För att möjliggöra en sådan lösning bör dialog med 

kommunen föras. 

 

Utifrån nuvarande situationsplan (2020-06-05) bedöms exploateringen av Vega 9 

försämra situationen för omkringliggande fastigheter och infrastruktur vid ett skyfall. 

Fastigheten bedöms vidare inte lämplig att bebygga med nuvarande höjdsättning och 

utan lämpliga skyfallsåtgärder. Detta med tanke på att det planerade bostadshuset 

skulle ligga i en lågpunkt och därmed löpa stor risk att drabbas av kraftiga 

översvämningar. Beräkningsresultatet visar att vatten ställer sig med nivåer på hela 1,4 

m mot fasaden till den nya byggnaden i dess nordöstra del.  

 

Översvämningsvolymerna kan inte hanteras med endast lösningar inom planområdet 

vid byggnation, eftersom de tillgängliga ytorna inte är tillräckliga. Ifall lågpunkten 

skulle fyllas upp med fyllnadsmaterial inför byggnation riskerar istället situationen för 

omkringliggande byggnader och infrastruktur försämras betydligt vid skyfall. Vidare är 

Vaxholms tätort redan i stor utsträckning exploaterad och de utjämningsytor som 

krävts för att möjliggöra exploatering av planområdet kan vara svåra att hitta även 

utanför planområdet. Dialog med kommunen bör föras för att kartlägga framtida 

planer och intentioner för att skyfallssäkra Vaxholm, såväl som kommunens intresse av 

att skydda den nuvarande prästgården och av att möjliggöra exploatering av 

fastigheten. 

 

I denna utredning redogörs för riskerna vid skyfall motsvarande ett klimatanpassat 

regn med 100 års återkomsttid. Höga havsnivåer i samband med skyfall har inte 

studerats i denna utredning. 
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1 INLEDNING 

I Vaxholm på fastigheten Vega 9 planeras ny bebyggelse för bostäder. På fastigheten 

finns även en äldre Prästgård som planeras bevaras, se figur 1. Utredningen baseras på 

en modell framtagen inom tidigare utredning ” PM - Skyfallsanalys Vega 9” (Tyréns, 

2020). Slutsatsen från tidigare utredning var att situationsplanen från 2020-06-05 

bedömdes förvärra situationen för omkringliggande fastigheter och infrastruktur och 

bedömdes därmed inte som lämplig att bygga utan lämpliga skyfallsåtgärder. Denna 

utredning syftar till att analysera risken för översvämning före och efter exploatering 

och utvärdera skyfallsåtgärder. Den tidigare framtagna modellen som beskriver 

ytavrinning har kompletterats med en modell som beskriver ledningsnätet inom 

avrinningsområdet. 

 

 

Figur 1 Fastighet Vega 9 markerad i rött. Fastighetens placering visas med röd cirkel i bild till vänster (Tyréns 
2020).  

1.1 REKOMMENDATIONER FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNING TILL FÖLJD AV 

SKYFALL 

Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län har tagit fram faktablad 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall som syftar till att 

ge stöd åt Sveriges kommuner för att beskriva hantering av skyfall vid detaljplanearbete. 

Huvudrekommendationer från faktabladet beskrivs nedan: 

 

• Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid 

en översvämning från minst ett 100-årsregn med en inkluderande 

klimatfaktor om 1,2 - 1,4. Vilken klimatfaktor som används beror på 

regionala variationer (SMHI, 2018). 

135



 

 

 

Uppdrag: 311739, Prästgården (Vega 9), Vaxholm 2021-09-02 

Beställare: Sveafastigheter Bostad AB Granskningskopia 

 

5(20) 

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplanen och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställs. 

• Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 

funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

• Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov 

säkerställas. 

• En lågpunktskartering är inte tillräcklig som beslutsunderlag, varken för 

översiktsplan eller detaljplan. Detta beror på att utbredningen av ett 

översvämningsområde kan variera beroende på nederbördens intensitet och 

varaktighet. En modellering som inkluderar hydrauliken och tidsaspekten 

måste därför göras. Detta är särskilt viktigt då naturområden exploateras och 

ersätts med hårdgjorda ytor. 

• Skyfall är något som inte kan hanteras i det slutna dagvattensystemet då 

detta system inte är dimensionerat för sådana stora mängder vatten. Det är 

inte heller rimligt att dimensionera det slutna ledningssystemet för dagvatten 

som VA-huvudmannen tillhandahåller för dessa händelser då de inträffar för 

sällan för att det ska vara samhällsekonomiskt rimligt. Översvämningsrisken 

till följd av skyfall för ny bebyggelse behöver istället hanteras på markytan.  

• Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer skall motiveras genom 

riskbedömningar och särskilda utredningar. 

1.2 RIKTVÄRDEN FÖR VATTENDJUP VID ÖVERSVÄMNING 

För att få en uppfattning om olägenheterna/skadorna som ett skyfall kan orsaka kan 

följande vattendjupintervall användas som grova riktvärden då man pratar om 

vattendjup vid översvämningar: 

• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet 

• 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för skada 

• > 0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv 

 

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att ansamlingar av vatten på markytan inte 

nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, 

påverkar kommunikationer och transporter eller vid risk för hälsa och liv (DHI, 2014). 

1.3 KONSEKVENSANALYS - DEFRA 

Myndigheten för samhällsydd och beredskap har tagit fram en vägledning för 

skyfallskartering och där presenteras metoden DEFRA. Metoden kan användas för att 

analysera fara för människors liv vid inträffandet av ett skyfall. Faran för människors liv 

är beroende av vattendjup och vattenhastighet, den bedömda faran i olika intervall 

sammanfattas i tabell 1 (MSB, 2017). 

 

Tabell 1 Bedömning av risken för människors liv. Bedömningsvärde = (V+C)*D, V=max hastighet, D=max 
vattendjup, C=koefficient (0.5) 

Klassgränser för (V+C)*D Bedömd fara 

< 0.75 Ingen fara 

0.75–1,25 Fara för vissa 

1,25–2,5 Fara för de flesta 

>2,5 Fara för alla 
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2 PLANERAD BYGGNATION 

Enligt situationsplan (2020-11-16) planeras ca 34 lägenheter om 1, 2 och 3 rum och kök. 

Det nya bostadshuset är placerat parallellt med Trädgårdsgatan och inom fastigheten 

planeras även ny parkering, se figur 2. Den befintliga prästgården ska bevaras. 

 

 

Figur 2 Prästgården Vaxholm idéskiss av situationsplan (2020) 

3 MODELLUPPSÄTTNING 

Skyfall har analyserats med en kopplad modell som består av 2 modeller som beskriver 

ytavrinning och ledningsnät. I denna utredning utvärderas skyfall från ett klimatanpassat 

statistiskt regn med en återkomsttid av 100 år. Modellerna har kopplats samman i 

programmet MIKE FLOOD. Vid skyfall rinner en stor andel av nederbördsmängden på 

markytan och vattnet når ledningsnätet via till exempel rännstensbrunnar och kupolsilar. 

Vid rännstensbrunnar kopplades därav modellerna samman så att vatten kunde rinna 

ner i ledningsnätet och i det fall ledningsnätet går fullt rinna ut på markytan och vidare 

i modellen som beskriver ytavrinning. I den kopplade modellen belastades takytor med 

ett 10-årsregn i modellen som beskriver ledningsnätet, övriga vattenvolymen belastade 

modellen som beskriver ytavrinning.  
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3.1 MODELL YTAVRINNING 

Utredningen har baserats på tidigare modell upprättad i MIKE 21 (figur 3, Tyréns, 2020). 

Modellen har en upplösning av 2x2 meter. Modellen beskriver hårdgjorda ytor utifrån 

byggnader, vägpolygoner samt parkeringar. Infiltrationen i modellen är baserad på 

SGU:s jordarts- och genomsläpplighetskarta.  

 

Scenario för ny byggnation har inkluderats i modellen i form av ändrad höjdsättning och 

fastighetens hårdgjorda yta samt infiltrationskapacitet har korrigerats enligt 

situationsplan (figur 2). Dagvattensystemet inom planområdet ska enligt 

dagvattenutredning (Dagvattenutredning Vega 9, Tyréns 2020) dimensioneras för ett 

regn med återkomsttid av 20-år inklusive klimatfaktor 1,25. Inom fastigheten planeras 

flödesutjämning för flöden som överskrider flöden från befintlig markanvändning inom 

fastigheten. Ett avdrag har därav gjorts på fastigheten motsvarande ett 20-årsregn med 

klimatfaktor 1,25.  

 

 

Figur 3 Avrinningsområde för modellen som beskriver ytavrinningen (Tyréns, 2020) 

3.2  MODELL LEDNINGSNÄT 

Inom utredningen har en hydraulisk dagvattenmodell upprättats i MIKE Urban 2020. 

Modellen över ledningsnätet togs fram med syfte att kopplas samman med modellen 

som beskriver ytavrinning.  

 

Under utredningen upprättades två versioner av ledningsnätsmodellen. En version som 

planerades kopplas samman med modellen för ytavrinning, i modellen har 

avrinningsområden med ytor motsvarande hustak inkluderats. Syftet med den andra 

ledningsnätsmodellen var att uppskatta ledningsnätets kapacitet och därav inkluderades 

även övriga ytor så som vägar, parkeringar, grönytor etcetera Avrinningsområdenas ytor 

ansattes utifrån fastighetskarta och ortofoto. Avrinningskoefficienter ansattes utifrån 

P110. I tabell 2 och 3 beskrivs modellens uppbyggnad och ansatta attribut i modellen. 

Utloppet till havet har ansatts till +0,37 baserat på SMHI (2017) framtida medelvattennivå 

år 2100 RCP 8,5.  
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Tabell 2  Beskrivning av modellens uppbyggnad och ansatta attribut för brunnar 

Brunnar   

Attribut  Beskrivning Bearbetning och ansatt beteckning i modellen 

MUID Brunns ID Utifrån underlag "Handle" 

GroundLevel Locknivå Utifrån underlag  "Imported" 

  Utifrån höjdmodell "GIS" 

InvertLevel Vattengång Utifrån underlag "Imported" 

  Okänd, Interpolerad mellan nivåer från underlag "Model" 

  Okänd, beräknat utifrån underlag spillvattennät "Inserted" 

  Okänd, vid stor marklutning baserat på marktäckning "Unknown" 

  Okänd Rännstensbrunn ansätts 1 m under markytan "Other" 

  Okänd Rännstensbrunn ansätts 10 ؉ lutning "Errourness" 

Dimension Brunnens dimension Nedstigningsbrunn 1,5 m vid ledningsdimension 0,8 - 1 m 

  Nedstigningsbrunn 1 m vid ledningsdimension <0,8 m 

  Tillsynsbrunn 0,4 m 

  Rensbrunn 0,4 m vid ledningsdim <0,3 m 

  Rensbrunn 0,6 m vid ledningsdim <0,5 m 

  Rännstensbrunn, kupolsil 0,6 m 

HeadLossID Beräkning av brunnsförlust "Weighted Inlet Energy" 

  Vid fiktiva brunnar "No cross section changes" 
 

 

Tabell 3 Beskrivning av modellens uppbyggnad och ansatta attribut för ledningar 

Ledningar   

Attribut  Beskrivning Bearbetning och ansatt beteckning i modellen 

Material Ledningsmaterial Utifrån underlag "Imported" 

  Antagen utifrån närliggande ledningar "Unknown" 

  Antagen ledning från rännstensbrunn "Errourness" 

Diameter Ledningsdimension Utifrån underlag "Imported" 

  Utifrån underlag ytterdimension omberäknad enligt tabell "Inserted" 

  Antagen utifrån närliggande ledningar "Unknown" 

  Okänd antagen från rännstensbrunn 160 (146,2) PP "Errourness" 
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Figur 4 Ledningsnätsmodell inklusive avrinningsområden i form av hustak. Svarta fyrkanter visar 
kopplingspunkter till modellen för ytavrinning. 

4 RESULTAT 

Prästgårdens avrinningsområde sträcker sig från Ullbergs väg i väst till Skolgatan i öst, 

se figur 3. Fastigheten är belägen i en lågpunkt i ett avrinningsområde av ca 10 hektar.  

 

Ledningsnätets kapacitet utvärderades och resultaten indikerade att ledningsnätet var 

dimensionerat för ett 10-årsregn. Utifrån resultatet belastades ledningsnätet i den 

kopplade modellen med ett 10-årsregn och motsvarande avdrag gjordes för takytor i 

modellen för ytavrinning.  

4.1 NULÄGE 

Markavrinning mot fastigheten sker i huvudsak via Hamngatan och till viss del i 

Torggatan. I Hamngatan sker ett maximalt vattenflöde av 200 l/s/m, se bilaga 1. Det 

maximala vattendjupet är ca 1,4 meter i den östra delen av fastigheten, se figur 5. 

Fastigheten är belägen i en lågpunkt inom avrinningsområdet och resultatet indikerar 

att ingen betydande avrinning (6 l/s/m) sker vidare nedströms, mot havet, utan 

lågpunkten fördröjer till största del skyfallet, se bilaga 1. Lågpunktens utbredning berör 

även närliggande fastigheter. 
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Figur 5 Maximalt vattendjup i meter samt maximalt flöde i l/s/m vid simulering av befintlig markanvändning 
(bilaga 1). 

4.2 INKLUSIVE NYBYGNATION  

Efter byggnationen rinner samma mängd vatten in mot fastigheten från Hamngatan och 

Torggatan. Nybyggnationen är belägen där det tidigare var en lågpunkt vilket gör att 

vattnet som tidigare var i lågpunkten har förflyttats mot dels Torggatan, dels mot 

Trädgårdsgatan vilket ökar vattendjupet och avrinningen ner mot havet se bilaga 2 och 

figur 6. Maximala flödet från lågpunkten ökar till ca 25 l/s/m, se bilaga 2. I bilaga 3 

visas skillnaden i maxnivåer före och efter byggnationen och beräkningen visar att 

vattendjupet i lågpunktens västra delar till största del ökat med mellan 0,1 – 0,2 meter. 

På Torggatan ökar nivåerna med 0,2 – 0,3 meter på grund av att vatten som tidigare 

rann ner i lågpunkten nu rinner ut på gatan, se bilaga 2. Inga större förändringar av 

maximalt vattendjup observeras för flödet som avrinner mot havet. 
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Figur 6 Maximalt vattendjup i meter samt maximalt flöde i l/s/m vid simulering av framtida bebyggelse (bilaga 
2). 

4.3 ÅTGÄRDER 

För att minska vattendjupet inom planområdet samt att inte förvärra situationen för 

omkringliggande fastigheter och infrastruktur utvärderades följande åtgärder 

- Åtgärd uppströms inom avrinningsområdet genom avledning av flöde inom 

grönområde Lägret (figur 7) 

- Åtgärd genom avledning i grönområde Lägret (figur 7) kombinerat med magasin 

under fastigheten  

- Byggnad på pelare  

- Byggnad på pelare kombinerat med magasin 
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Figur 7 Beskrivning av åtgärder genom avledning av flöde i grundområde Lägret 

4.3.1 ÅTGÄRD GENOM AVLEDNING AV FLÖDE I GRÖNOMRÅDE LÄGRET 

Uppströms Hamngatan ligger ett grönområde Lägret som avrinner mot Hamngatan. 

Genom att avleda flödet söderut i parkområdet minskas flödet som når lågpunkten. I 

modellen inkluderades ett dike genom parken som även avbördar flöde norr om 

Hamngatan, se figur 8. Avledningen norr om Hamngatan mot parken kan bestå av 

exempelvis en trumma. För att flödet ska rinna vidare söderut krävs även att en åtgärd 

inkluderades så att vatten kan korsa Kungsgatan. Åtgärden vid Kungsgatans exakta läge 

och utformning har inte inkluderats i utredningen, inom utredningen inkluderades 

åtgärden för att kontrollera effekten av avledning av flöde i grönområdet. 

 

Åtgärden avbördar ett maximalt flöde av ca 340 l/s och ett kumulativt flöde av 650 m
3

. 

Efter åtgärden är det dock fortfarande mycket vatten som rinner ner via Hamngatan. 

Åtgärden resulterar i att de maximala vattennivåerna sjunker med ca 0,1-0,15 meter på 

Trädgårdsgatan samt korsningen mot Hamngatan, se figur 9. Vid jämförelse med 

befintlig markanvändning ökar i huvudsak nivåerna på Torggatan och inom fastigheten. 

Åtgärden i parken kompenserar därutöver för ökade maximala vattennivåer efter 

nybyggnationen i bilaga 3. Efter åtgärden är det maximala vattendjupet söder om 

Prästgården 0,9 meter och vattenutbredningens plushöjd mot byggnaden är ca +3,9. Vid 

parkeringen är djupet 0,9 meter och plusnivå mot planerade byggnaden är ca +3,9. 
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Figur 8 maximalt flöde i l/s/m vid simulering av framtida bebyggelse inklusive avskärande dike i/mot parken. 
Generell flödesriktning visas med svart pilar. 
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Figur 9 Skillnad i vattendjup mellan nuläge och planerad bebyggelse där åtgärd i parken är inkluderad. Det 
sker en ökning av vattendjupet på befintlig parkering precis utanför fastigheten.  

4.3.2 MAGASIN UNDER FASTIGHETEN SAMT AVLEDNING AV FLÖDE I GRÖNOMRÅDE 

LÄGRET 

Åtgärden innebär att ett magasin placeras under fastigheten med en volym på ca 140 

m
3

 med intag från lågpunkten på fastigheten belägen i korsningen Hamngatan – 

Trädgårdsgatan samt en intagsbrunn från Torggatan. Magasinet kombineras med 

åtgärden med avledning i grönområdet.  

 

Det blir fortsatt stora vattendjup som ansamals på fastigheten, se figur 10. Största 

vattendjup ansamlas i befintlig lågpunkt på fastigheten vid korsningen Hamngatan-

Trädgårdsgatan, där upp emot 0,9 meter vatten blir stående. Vattenutbredningens 

plushöjd mot byggnaden i den södra delen är ca +3,9. Vid parkeringen är djupet 0,9 

meter och plusnivå mot planerade byggnaden är ca +3,9. Planen orsakar ingen 

försämring för omkringliggande fastigheter eller infrastruktur, se figur 11. Det sker en 

ökning av vattendjupet i anslutning till den befintliga byggnaden Prästgården med 0.05-

0.1 meter. Om golvnivå på Prästgården ligger över + 3,9 kommer ingen översvämning 

av byggnaden ske och situationen kan anses likvärdig mot dagens. Det finns dock risk 

för källaröversvämning och det kan vara lämpligt med någon åtgärd för att skydda 

byggnaden vid övervämningar.   
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Konsekvensanalysen med DEFRA ger inga utslag. Ansamlingen av vattendjup på 0,9 i 

lågpunkten i den södra delen av fastigheten anses därför acceptabel under en begränsad 

tid vid händelsen av ett skyfall.  

 

 
Figur 10 Maxnivåer och maxflöde vid simulering av magasin och avledning av flöde i grönområde lägret. 

146



 

 

 

Uppdrag: 311739, Prästgården (Vega 9), Vaxholm 2021-09-02 

Beställare: Sveafastigheter Bostad AB Granskningskopia 

 

16(20) 

 
Figur 11 Skillnad i vattendjup. Den vänstra bilden visar skillnad i vattendjup mellan nuläge och planerad 
bebyggelse med magasin och avledning av flöde i grönområde lägret 

4.3.3 HUS PÅ PELARE, BEHÅLL LÅGPUNKTEN I NORRA DELEN AV FASTIGHETEN  

Åtgärden innebär att huset placeras på pelare i den norra delen och därmed bibehålls 

beifnlitg lågpunkt. Åtgärden innebär ingen större förändring gentemot befintlig 

situation och det ansamlas därför fortsatt stora vattendjup på fastigheten, se figur 12. 

Största vattendjup ansamlas i befintlig lågpunkt  under byggnaden, där upp emot 1,4 

meter vatten blir stående. Plusnivå för golvnivån i den norra delen bör läggas över + 3.8 

men golvnivån borde anpassas efter den södra delen och ligga över + 4. Planen orsakar 

ingen försämring för omkringliggande fastigheter eller infrastruktur, se figur 13. Det 

sker en ökning av vattendjupet i en del av planområdet som inte ligger intill byggnader 

eller orsakar några problem.   

 

Konsekvensanalysen med DEFRA, figur 14, visar att det uppstår fara för vissa i den 

befintliga lågpunkten i norra delen av planområdet. Analysen är gjord med maximala 

vattendjup och vattenhastigheter som uppstår under simuleringen. Det är viktigt att 

poängtera att maximalt vattendjup och vattenhastigheter kan inträffa vid olika 

tidpunkter under simuleringens förlopp. Sannolikt är att vattenhastigheten är lägre än 

maximala då högsta vattendjup uppstår. Oavsett bör det säkerställas att ingen kan vistas 

under byggnaden genom att uppföra en konstruktion som släpper igenom vatten. Det 

är inte lämpligt att placera en huvudentré i denna del av planområdet. Högre flöde 

mellan Prästgården och planerad bebyggelse, ger också höga värden i DEFRA analysen.  
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Figur 112 Maxnivå och maxflöde då befintlig lågpunkt i fastighetens norra del behålls, byggnaden placeras 
på pelare. 
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Figur 12 Skillnad i vattendjup mellan nuläge och planerad bebyggelse där huset står på pelare.   

 
Figur 14 DEFRA, risk för människoliv  
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4.3.4 BYGGNAD PÅ PELARE KOMBINERAT MED ETT MAGASIN  

Om det byggnadstekniskt eller säkerhetsskäl inte går att behålla marknivån under 

byggnaden kan den volym man går miste om på grund av eventuell markhöjning 

hanterats i ett kompletterande magasin under byggnaden.  

4.4 FRAMKOMLIGHET TILL OCH FRÅN PLANOMRÅDET  

Det ansamlas vatten på både Hamngatan och Trädgårdsgatan i både nuläget och de 

framtida scenarierna med skyfallsåtgärder. Situationen resulterar inte i högre vattendjup 

med de föreslagna åtgärderna under rubrik 4.3.2 och 4.3.3. Vatten kommer bli stående 

i korsningen under en begränsad tid vid inträffandet av en extrem regnhändelse, se 

tabell 4 för varaktigheter för vattendjup som blir stående i korsningen Trädgårdsgatan - 

Hamngatan. Räddningstjänstens framkomlighet i korsningen kommer vara begränsad 

under en viss tid då vattendjupet överstiger 0,5 meter. Tillkomstvägar till planområdet 

finns via Badhusgatan och Torggatan så framkomligheten till planområdet finns.  

 

Tabell 4 Varaktigheten på vattendjup större än 0,05, 0,3 och 0,5 meter i korsningen Trädgårdsgatan-

Hamngatan. 

 

Vattendjup 

Varaktighet 

Nuläge Magasin + Park Behåll lågpunkt  

> 0.05 ca 2h 10 min ca 1 h 55 min  ca 2h 10 min 

> 0.3 ca 1 h 20 min ca 1 h 15 min  ca 1 h 20 min 

> 0.5 ca 20 min  ca 30 min ca 30 min  

 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Fastigheten är lokaliserad i en lokal lågpunkt, vilket gör att en större mängd vatten 

ansamlas vid skyfall. Vatten når lågpunkten i huvudsak från Hamngatan. Slutsatsen från 

tidigare utredning var att situationsplanen från 2020-06-05 bedömdes förvärra 

situationen för omkringliggande fastigheter och infrastruktur och bedömdes därmed 

inte som lämplig att bygga utan lämpliga skyfallsåtgärder. 

 

Tre skyfallsåtgärder presenteras i denna rapport. Den första åtgärden syftade till att 

minska andelen vatten som rinner till lågpunkten via Hamngatan, genom avledning av 

flöde i grönområdet, Lägret, uppströms. Efter åtgärden är det dock fortfarande mycket 

vatten som rinner ner via Hamngatan. Åtgärden kompenserar i stora delar tillkommande 

vatten från nybyggnationen. En ökning av maximal vattennivå relativt befintlig 

markanvändning observeras dock i anslutning till prästgården samt Torggatan. Den 

befintliga prästgården som har källare löper därmed risk att översvämmas vid skyfall.  

 

Den andra åtgärden avleder vatten genom grönområdet och kombineras med ett 

magasin under fastigheten. Magasinet kompenserar för den ökning som sker på 

Torggatan. Det sker fortsatt en liten ökning av vattendjup relativt befintlig bebyggelse, 

Prästgården. Den befintliga prästgården som har källare löper fortsatt risk att 

översvämmas vid skyfall.  

 

Den tredje åtgärden innebär att byggnaden placeras på pelare i den norra delen vilket 

gör att den befintliga lågpunkten lokaliserad där kan bibehållas. Skillnaden från nuläget 

är liten, vissa åtgärder måste till som att säkra att människor inte kan ta sig in under 

byggnaden.  
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Eftersom det blir vatten ståendes längs med byggnaden behöver placering av entréer 

ses över så att utrymningsvägar kan säkerställas vid inträffandet av ett extremt regn. 

Vidare ska byggnaden placeras på ett säkert sätt genom att planera lägsta golvnivå efter 

de plushöjder som simuleringen visar utefter vald åtgärd. Tillfarten via lågpunkten i 

korsningen Trädgårdsgatan – Hamngatan är inte nödvändig att säkerställa vid 

inträffandet av ett skyfall, eftersom det finns andra vägar till och från planområdet. 

Situationen för omkringliggande fastigheter och infrastruktur förvärras inte med 

åtgärderna med de föreslagna åtgärderna magasin under byggnad kombinerat med 

avledning i grönområdet lägret och byggnad på. Endast åtgärden i parken är inte 

tillräcklig för att komma till bukt med översvämnings problematiken.  

 

Till lågpunkten avrinner vatten från ett till stor del exploaterat område av ca 10 hektar. 

Vattenmängden i lågpunkten är trots föreslagna åtgärder fortsatt hög och orsakar 

betydande översvämning. Däremot orsakar planen inga ökade risker för 

omkringliggande fastigheter och infrastruktur med de föreslagna åtgärderna magasin 

under byggnad kombinerat med avledning i grönområdet lägret och byggnad på pelare. 

Om åtgärderna genomförs och rekommendationer enligt detta PM följs kan två av de 

presenterade åtgärderna vara tillräckliga för att hantera översvämningsrisken.  
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±
Teckenförklaring

Maximalt vattendjup (meter)
0,10 - 0,20
0,20 - 0,30
0,30 - 0,50
0,50 - 0,75
0,75 - 1,00
> 1,00

Maximalt vattenflöde (l/s/m)
E 10 - 50

E 50 - 100

E 100 - 200

E 200 - 500

E > 500
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± Teckenförklaring
Maximalt vattendjup (meter)

0,10 - 0,20
0,20 - 0,30
0,30 - 0,50
0,50 - 0,75
0,75 - 1,00
> 1,00

Maximalt vattenflöde (l/s/m)
E 10 - 50

E 50 - 100

E 100 - 200

E 200 - 500

E > 500
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± Teckenförklaring
Differens maximalt vattendjup ( meter)

Minskning > 0,5
Minskning 0,3 - 0,5
Minskning 0,2 - 0,3
Minskning 0,1 - 0,2
Minskning 0,05 - 0,1
Ingen skillnad (Inom modellens felmarginal)
Ökning 0,05 - 0,1
Ökning 0,1 - 0,2
Ökning 0,2 - 0,3
Ökning0,3 - 0,5
Ökning > 0,5 
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SAMMANFATTNING 

Utredningsområdet för dagvattenutredningen omfattar fastigheten Vega 9 vid 

korsningen mellan Trädgårdsgatan och Hamngatan på Vaxön, Vaxholms stad. I 

dagsläget består utredningsområdet av en prästgård och ett par mindre 

gårdsbyggnader med tillhörande gårdsyta. Utredningsområdet planeras bebyggas med 

ett flerfamiljshus med cirka 35 lägenheter. Befintlig gårdsyta ska enligt uppgift bevaras 

men anpassas något som en gemensam gård för de boende. Parkeringsplatser 

planeras inom utredningsområdet. Syftet med detta PM är att ge förslag på och 

beskriva utredningsområdets dagvattenhantering för att gå i linje med åtgärdsnivån 

avseende rening som man i Vaxholms stad tills vidare följer. Behov för flödesutjämning 

utreds med förslag på lösning. 

 

Flödesberäkningar visar att avrinningen kommer öka från utredningsområdet med 

planerad bebyggelse på grund av ökad andel bebyggda och hårdgjorda ytor samt då 

beräkning av flöden för planerad bebyggelse gjorts med klimatfaktor. Fördröjning i 

magasin med totalt 26 m
3

 föreslås för att säkerställa att maxflödet av dagvatten inte 

ökar från utredningsområdet efter exploatering vid ett dimensionerande regn. 

 

En separat skyfallsutredning är framtagen för utredningsområdet, PM skyfallsanalys 

Vega 9 (Tyréns, 2020-09-25). Utredningen visar att utredningsområdet är beläget i en 

lokal lågpunkt vilket resulterar i att stora mängder vatten ansamlas i området vid 

skyfall. Påverkan från planerad bebyggelse inom utredningsområdet på 

omkringliggande fastigheter och infrastruktur bedöms öka vid skyfall. För detaljerad 

information om översvämningssituationen vid skyfall samt diskussion kring möjliga 

skyfallsåtgärder hänvisas till skyfallsutredningen. 

 

Åtgärdsnivå för fördröjning och rening uppnås genom att dagvatten från hårdgjorda 

ytor inom utredningsområdet fördröjs och renas i växtbäddar och omgivande grönytor. 

Föroreningsberäkningar indikerar att föroreningsbelastningen i dagvatten från 

utredningsområdet minskar markant efter rening jämfört med om inga åtgärder för 

lokalt omhändertagande av dagvatten tas. Enligt beräkningar i StormTac ger inte 

föreslagna reningsanläggningar tillräcklig rening för att komma på en nivå under 

dagens nivåer. Dock skiljer det sig så pass lite så om man gör genomtänkta materialval 

och säkerställer att dagvatten från de mest förorenade ytorna, parkeringsytor och 

körbar yta, leds till reningsanläggningarna bör tillräcklig rening ges för att komma på 

nivåer likt dagens. Som resultat bedöms ingen ökad föroreningsbelastning ske till 

recipienten Norra Vaxholmsfjärden.   
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1 INLEDNING 

Tyréns har fått i uppdrag av Svea fastigheter AB att ta fram en dagvattenutredning för 

fastigheten Vega 9 som ligger i korsningen mellan Trädgårdsgatan och Hamngatan på 

Vaxön i Vaxholms stad, se Figur 1. Detta PM syftar till att beskriva befintlig och 

framtida dagvattensituation för området som är ca 0,27 ha stort. I utredningen har 

avrinningen före och efter exploatering av området beräknats och förslag på 

omhändertagande av dagvatten presenteras. 

 

Utredningsområdet består i dagsläget av en prästgård och ett par mindre 

gårdsbyggnader med tillhörande gårdsyta. Planerad exploatering innebär att man inom 

området ska bygga ett flerfamiljshus med ca 35 lägenheter som ett kollektivboende 

(Figur 2). Befintlig gårdsyta ska enligt uppgift bevaras men anpassas något som en 

gemensam gård för de boende. Parkeringsplatser planeras inom utredningsområdet. 

Varken marken eller byggnaden är planerad att underbyggas.  

 

 

Figur 1. Ungefärlig utbredning av utredningsområdet i dagsläget visas inom röd markering. Röd 

cirkel visar områdets läge på Vaxön, se infälld karta. 
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Figur 2. Planerad bebyggelse inom utredningsområdet. Urklipp ur situationsplan (2020-06-05). 

2 UNDERLAG, TIDIGARE UTREDNING OCH METOD 

Underlag i form av situationsplan (2020-06-05) har använts för kartering av planerad 

markanvändning inom utredningsområdet. För befintlig markanvändning har 

grundkarta samt kartmaterial använts. Geologisk information har inhämtats från SGUs 

jordartskarta
1

. Det finns inga tidigare utredningar utförda för utredningsområdet som 

är relevanta att applicera i denna utredning. 

 

En skyfallsmodellering för utredningsområdet har utförts i MIKE21 för att bestämma 

eventuella förändringar avseende marköversvämningar och rinnvägar efter 

exploatering i jämförelse med befintlig situation. Utifrån detta föreslås 

områdesanpassad hantering/avledning av vatten från skyfall. Beräkning i MIKE21 

utförs för regn med en återkomsttid på 100 år och klimatfaktor på 1,25. Detaljer kring 

och resultat från skyfallsmodelleringen redovisas i separat PM
2

. 

 

Avrinning har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation 

P110. För utredningsområdet har dagvattenflöden beräknats för situationen före och 

efter exploatering vid 5-, 20- och 100-årsregn och där 20-årsregn är dimensionerande 

enligt Roslagsvattens checklista för dagvattenutredningar
3

. För situationen efter 

exploatering har en klimatfaktor på 1,25 multiplicerats till 20-årsregnet för att beakta 

ett framtida blötare klimat. 

 

1 SGU. Jordarter 1:25000 – 1:10000. Hämtad: 2020-07-14 

2 Tyréns, 2020-09-25. PM skyfallsanalys Vega 9 

3 Roslagsvatten, 2020-06-15. Checklista för dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen 
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För bedömning av utjämningsbehov har Svenskt Vattens beräkningsmetod enligt 

P104/P105 använts. Dimensionering av magasin har utförts för klimatanpassat 20-

årsregn. Flöde från magasinets utlopp är beräknat lika med avrinning från dagens 

markanvändning utan klimatfaktor för 20-årsregn. 

 

För beräkning av dagvattnets föroreningsgrad före och efter exploatering har StormTac 

v.20.2.2 använts. När föroreningshalter beräknas i StormTac görs detta utifrån 

insamlade värden för liknande markanvändning (schablonvärden). Ofta finns inte 

platsspecifik information eller information om hur data samlats in tillgänglig. När det 

finns en stor mängd data är sannolikheten större att ett medianvärde är representativt 

för områden som är under utredning än att ett medelvärde är det. När det inte finns en 

stor mängd data får individuella mätvärden stort genomslag, och detta kan medföra att 

ett framräknat schablonvärde inte är representativt för det område som modelleringen 

avser. 

 

Materialval, till exempel för tak, kan ha stor påverkan på vattenkvalitén, och 

förändringar i lagstiftning kan medföra att äldre mätvärden inte är representativa för 

samtida situationer. Rening av metaller är även beroende av om metaller förekommer i 

löst eller partikelbunden form, där reduktion av partikelbundna metaller främst sker då 

partiklar frånskiljs eller sedimenteras, medan lösta metaller kräver mer avancerad 

rening. 

 

I Tabell 1 redovisas de kategorier av markanvändning som använts i beräkningar av 

dagvattnets föroreningsgrad. 

 

Tabell 1. Markanvändningstyper med schablonhalter (µg/l) som använts i föroreningsberäkning 

i StormTac v20.2.2. Färg indikerar säkerhet i mätdata och beror på mängd och spridning 

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Takyta 170 1200 2,6 7,5 28 0,80 4,0 4,5 0,0030 25000 0 0,44 0,010 

Parkmark 250 1200 6,0 11 25 0,30 3,0 2,0 0,020 24000 300 0,12 0,0084 

Parkering 70 600 11 25 50 0,20 3,0 1,0 0,050 40000 500 0,40 0,040 

Väg 1 (ÅDT 100) 140 1900 3,1 21 9,3 0,27 7,0 5,6 0,080 74000 780 0,077 0,010 

Datasäkerhet Hög Mellan Låg 
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3 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 

Vaxholms stad har en dagvattenstrategi
4

 vars syfte är att: 

• Tydliggöra hanteringen av rening och/eller fördröjning ur ett helhetsperspektiv 

• Skapa förutsättningar för en enhetlig bild och hantering av dagvattenfrågor i 

samhällsplaneringens alla skeden inklusive drift och underhåll 

• Visa förbättringsåtgärder för dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten nås 

2027. 

 

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering har man även tagit fram fem strategier 

enligt:  

• Minska mängden föroreningar i dagvatten för att förbättra vattenkvaliteten i 

recipienten 

• Fördröj och utjämna dagvattenflöden och minska konsekvenserna vid 

översvämning 

• Bevara en naturlig vattenbalans och påverkan inte grundvattenbildning negativt 

• Berika bebyggelsemiljön med blå resurser som värdeskapare 

• Säkra en funktionell dagvattenhantering genom planering, tydlig ansvarsfördelning 

och miljömässig kostnadseffektivitet 

 

För att uppfylla målen i dagvattenstrategin samt för att uppfylla lagkrav följer man i 

Vaxholms stad tills vidare den åtgärdsnivå för ny- och ombyggnation som tagits fram 

och tillämpas i Stockholms stad. Det innebär att åtgärder för att omhänderta dagvatten 

ska planeras enligt: 

• Cirka 90 procent av dagvattnets årsvolym behöver fördröjas och renas för att målet 

ska kunna uppnås 

• Systemen ska dimensioneras med en våtvolym på 20 mm och ha en mer 

långtgående rening än sedimentation. För att ge tillräcklig avskiljning ska 

våtvolymen utformas som en permanentvolym, eller en volym som avtappas via ett 

filtrerande material med en hastighet som ger en effektiv avskiljning av 

föroreningar 

• En mindre våtvolym kan accepteras i de fall anläggningen ändå kan uppnå syftet 

med åtgärdsnivån. Förväntad funktion och reningseffekt ska kunna redovisas 

• Avsteg kan medges i de fall tekniska förutsättningar, naturliga förhållanden eller 

orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan medför att det inte är möjligt eller 

motiverat att dimensionera en dagvattenanläggning som ger den reduktion av 

föroreningar som behöver uppnås. Motiv och underlag ska i så fall redovisas  

 

Därutöver finns en checklista för dagvattenutredningar
5

 som tagits fram av 

Roslagsvatten och som denna utredning följer. 

 

4 Vaxholms stad, 2019. Dagvattenstrategi. 

5 Roslagsvatten, 2020-06-15. Checklista för dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen 
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4 OMRÅDESBESKRIVNING 

4.1 RECIPIENTER 

Dagvatten från utredningsområdet avrinner ytligt till recipienten Norra 

Vaxholmsfjärden
6

. Det dagvatten som fångas upp i brunnar leds via ledning till Norra 

Vaxholmsfjärden med utsläpp i Norrbegshamnen, se Figur 3. 

4.1.1 RECIPIENTER OCH STATUSKLASSNING 

Utredningsområdet ligger som nämnt inom det naturliga och tekniska 

avrinningsområdet för Norra Vaxholmsfjärden (SE592468-182000) (Figur 3).  

 

 

Figur 3. Avrinningsområde till recipienten Norra Vaxholmsfjärden inom ljusblått område. 

Utredningsområdets ungefärliga placering markerat med röd cirkel och utsläppspunkt i 

Norrbegshamnen markerat med röd pil. 

Den ekologiska statusen är baserad på miljökonsekvenstyperna övergödning och 

flödesförändringar men där den förstnämnda styrt klassningen till otillfredsställande. 

Miljökonsekvenstypen övergödning är i sin tur baserad på kvalitetsfaktorerna 

växtplankton och näringsämnen som båda klassats till otillfredsställande status. 

Miljökonsekvenstypen flödesförändringar har bedömts till måttlig status då 

kvalitetsfaktorn hydrografiska villkor visar på otillfredsställande status. Denna 

miljökonsekvenstyp bedöms ha en negativ påverkan på biologin så som bottenfaunan.
7

 

God ekologisk status ska enligt kvalitetskraven vara uppnått till 2027. God ekologisk 

status bedöms avseende på näringsämnen inte kunna uppnås till 2021 då över 60% av 

den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärder för att uppnå god 

ekologisk status behöver dock utföras till 2021 för att det ska kunna uppnås till 2027. 

 

Den kemiska statusen är klassificerad till uppnår ej god men där det endast är de 

överallt överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) som 

 

6 VISS, Vattenkartan. https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?popup&highlight&appid=8ff5aac29d624cf78a4af7accc365d2c&query=

VISS_API_617,MS_CD=%27WA21593454%27. Hämtad: 2020-07-14 

7 VISS, https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA21593454. Hämtad: 2020-07-14 
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överskrids i vattenförekomsten. Som en följd är den kemiska statusen utan överallt 

överskridande ämnen satt till god kemisk status. Den goda kemiska statusen ska 

bibehållas med mindre stränga krav för de överallt överskridande ämnena. 

4.1.2 VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Avrinning från utredningsområdet berör inte något vattenskyddsområde eller annat 

skyddat område enligt miljöbalken. 

4.1.3 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG OCH VATTENDOMAR 

Det finns inga markavvattningsföretag inom eller i närheten av utredningsområdet.
8

 

4.1.4 LOKALA ÅTGÄRDSPROGRAM (LÅP) 

Det finns inget lokalt åtgärdsprogram för Norra Vaxholmsfjärden. 

4.2 MARKFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.2.1 GEOLOGISKA/HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Marken består enligt SGUs jordartskarta främst av fyllning ovanpå postglacial lera. I 

den nordöstra delen finns även berg (Figur 4). Berget är helt eller delvis täckt av 

jordmån då berget inte är synligt. Utredningsområdet är flackt och markhöjder varierar 

inte så mycket men i det nordöstra hörnet finns en lågpunkt. Utredningsområdet ligger 

i en lågpunkt i förhållande till omgivande mark. 

 

Jorddjupet varierar inom utredningsområdet där det ligger på 1-3 m i den östra delen 

och 0-1 m i den västra sidan
9

. 

 

 

Figur 4. Jordartskarta. Utredningsområdets ungefärliga placering markerat med blå streckad 

linje. 

  

 

8 Länsstyrelsens geodatakatalog. https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/. Hämtad: 

2020-08-19 

9 SGU. Geokartan, jorddjupskarta. https://apps.sgu.se/geokartan/ 
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Urberg med mycket begränsad jordmån har liten förmåga att infiltrera dagvatten. Där 

viss jordmån förekommer är upptag i växter största källan till reduktion av vatten. 

Kontakt med grundvatten förekommer generellt inte, om inte urberget har omfattande 

sprickbildning. Fyllning har generellt en bra förmåga att infiltrera dagvatten, men det 

beror på vilken typ av material som använts. I området finns postglacial lera i 

anslutning till fyllningen, vilket kan indikera en lägre förmåga att infiltrera dagvatten. 

 

Delar av området ligger under den nivå på 2,70 m som Länsstyrelsen rekommenderar 

som lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten
10

 vid bl.a. ny bebyggelse. Denna 

nivå utgör ingen absolut undre gräns, men om ny bebyggelse placeras under denna 

gräns behöver kommunen visa att den nya bebyggelsen inte blir olämplig.  

4.2.2 MARK- OCH GRUNDVATTENFÖRORENINGAR 

Det finns inga potentiellt förorenade områden inom eller i nära anslutning till 

utredningsområdet
11

. Det finns ingen tillgänglig information kring 

grundvattenföroreningar inom utredningsområdet. 

4.3 BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Se Figur 1 för befintlig markanvändning inom utredningsområdet. Utredningsområdet 

är i dagsläget bebyggt med en prästgård med tillhörande gårdsbyggnad och gårdsyta. 

Planerad bebyggelse innebär att utredningsområdet ska bebyggas ytterligare med ett 

bostadshus med plats för cirka 35 lägenheter. Parkeringsplatser planeras i den 

nordvästra delen av utredningsområdet, antalet parkeringsplatser är dock i dagsläget 

inte klart. Den befintliga gårdsytan ska användas som gemensam trädgård men det 

finns i dagsläget inga detaljer kring gårdsytans utformning. Se Figur 2 för planerad 

markanvändning.  

4.4 YTLIGA OCH TEKNISKA AVRINNINGSOMRÅDEN 

Som nämnt ovan sker ytlig avrinning till Norra Vaxholmsfjärden. Det tekniska 

avrinningsområdet antas fortsatt vara Norra Vaxholmsfjärden via utsläpp i 

Norrbegshamnen. Dagvatten som fångas upp i brunnar leds dit via dagvattenledningar 

som finns i gata både utmed den nordöstra och nordvästra sidan av 

utredningsområdet. Enligt uppgift
12

 finns det ingen servis till dagvattennätet från 

utredningsområdet utbyggd i dagsläget och det finns i dagsläget ingen information 

kring utbyggnad av det. 

5 DAGVATTENFLÖDEN OCH FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

I Tabell 2 redovisas beräknade ytor med total area, reducerad area samt bedömda 

avrinningskoefficienter för utredningsområdet. Se bilaga 3 för kartering som 

beräkningar är baserad på. 

  

 

10 Länsstyrelsen Stockholm, 2015. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i 

Stockholms län. 

11 Länsstyrelsens EBH-karta. https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c. Hämtad: 2020-08-19 

12 Mailkontakt med Ewa Holmquist Sundman, Roslagsvatten, 2020-07-16. 
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Inom markanvändningen gårdsyta inkluderas all grönyta, gångvägar och övriga ytor 

som finns inom de gröna ytorna. För att ta höjd för att vissa delar av gårdsytan efter 

exploatering kommer användas som gångvägar och då anläggas med exempelvis 

grusgångar har avrinningskoefficienten höjts från 0,1 till 0,2
13

.  

 

Tabell 2. Ytor som använts för flödes- och flödesutjämningsberäkning inom utredningsområdet 

Markanvändning 
Avrinnings-

koefficienter 

Planerad 

bebyggelse 

(ha) 

Planerad 

bebyggelse 

(red. area. ha) 

Befintlig 

situation  

(ha) 

Befintlig 

situation  

(red. area. ha) 

Takyta 0,9 0,11 0,098 0,028 0,025 

Gårdsyta 0,2 0,12 0,023 0,24 0,048 

Parkeringsyta 0,8 0,020 0,016   

Körbar yta 0,8 0,021 0,017   

Summa  0,27 0,15 0,27 0,073 

 

5.1 FLÖDEN OCH ÖVRIGA FÖRDRÖJNINGSBEHOV FÖR FLÖDESKONTROLL 

I Tabell 3 redovisas beräknade flöden från utredningsområdet efter exploatering för 

20-årsregn med klimatfaktor på 1,25. Detaljer för flödesberäkningar återfinns i bilaga 

1 och beräkningar av fördröjningsvolym i bilaga 2. Beräkningar visar att flöden ökar 

från utredningsområdet efter exploatering. Ökade flöden beror på ökad andel 

hårdgjorda ytor i form av tak och hårdgjorda markytor. Men även då beräkningar för 

flöden efter exploatering gjorts med en klimatfaktor på 1,25. Beräkningar för 5- och 

100-årsregn samt flöden vid befintlig situation presenteras i bilaga 1. 

 

Tabell 3. Beräknade flöden och utjämningsbehov efter exploatering för utredningsområdet 

 
 

Area (ha) 0,27 

Avrinningskoefficient planerad bebyggelse 0,58 

Reducerad area (ha) planerad bebyggelse 0,15 

20-årsflöde (l/s) inklusive klimatfaktor (1,25) 

planerad bebyggelse 
55 

Ökning % jämfört med befintlig bebyggelse 164 

Erforderlig utjämningsvolym (m
3

) 26 

 

För att inte öka flöden från utredningsområdet krävs flödesutjämning. Beräknad 

erforderlig utjämningsvolym, 26 m
3

, redovisas i Tabell 3 ovan och i bilaga 2.  

  

 

13 Enligt P110 har odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. avrinningskoefficient på 0-0,1. Grusplan och grusad 

gång har avrinningskoefficient på 0,2. 

168



 

 

 

Uppdrag: 306987, Prästgården (Vega 9) dagvattenutredning och 

skyfallsanalys 

2020-09-25 

Beställare: Sveafastigheter Bostad AB Slutrapport 

 

O:\STH\306987\R\_Text\Dagvattenutredning Vega 9_200925 Slutrapport.docx 

13(22) 

5.2 LOD-ÅTGÄRDER FÖR RENING 

För rening av dagvatten upp till åtgärdsnivån behöver volymer dagvatten enligt Tabell 

4 omhändertas och renas. 

 

För att omhänderta och rena takvatten föreslås att upphöjda växtbäddar anläggs. De 

bidrar även till flödesutjämning av dagvatten. Om taken istället anläggs som gröna 

behöver de anläggas med ett substratlager med en mäktighet på minst 10 cm för att 

gå i linje med åtgärdsnivån och klara av att magasinera 20 mm nederbörd
14

. Taken kan 

med fördel anläggas med tjockare substratlager förutsatt att konstruktionen klarar det. 

För att minska risken för att ett grönt tak blir en källa av näringsämnen bör 

näringstillförseln via gödande ämnen minimeras och växter som är mindre 

näringskrävande planteras med fördel. 

 

Det dagvatten som kommer innehålla störst mängd föroreningar inom 

utredningsområdet är det som kommer från och rinner över parkeringsytan samt den 

körbara ytan mellan parkeringsplatserna. Dagvatten från dessa ytor föreslås 

omhändertas och renas i nedsänkta växtbäddar. 

 

Dagvatten från hårdgjorda ytor inom gårdsytan antas omhändertas i omgivande gröna 

ytor. Om minst 25% av gårdsytan anläggs som grönyta uppfylls kraven enligt 

åtgärdsnivån. Grönytorna antas då även anläggas med ett ytmagasin med ett djup på 

60 mm och djup på jordlager av 200 mm. 

 

Ytbehovet för växtbäddar har beräknats med hjälp av Stockholm Vatten och Avfalls 

beräkningsverktyg med kontinuerlig avtappning
15

 vilken är anpassad till åtgärdsnivån. 

Antagande har då gjorts om att växtbäddarna dimensioneras för att rena 90% av 

årsnederbörden i ett framtida blötare klimat (klimatfaktor 1,25) och att de anläggs 

med 100 mm reglerdjup över filteryta och dräneringshastighet på 100 mm/h. 

Dagvatten från samtliga ytor ska omhändertas, och inte enbart från hårdgjorda ytor.
16

 

 

I Tabell 4 redovisas ytor som ska renas i växtbäddar tillsammans med volymen som 

behöver omhändertas enligt åtgärdsnivån och vilket ytbehov reningsanläggningen 

behöver. 

 

Tabell 4. Hårdgjord markanvändning inom utredningsområdet och den volym dagvatten som 

behöver omhändertas och renas enligt åtgärdsnivån 

Markanvändning 
Total yta 

(m
2

) 

Volym att omhänderta 

för 20 mm 

 (m
3

) 

Ytbehov rening 

växtbädd/grönyta 

(m
2

) 

Takyta 874 + 215* 16 + 4* 35 + 9* 

Parkeringsyta 200 3 8 

Körbar yta 212 3 8 

Gårdsyta 1168 5 58 

*planerad + befintlig takyta 

 

 

14 Stockholms stad, 2016. Dagvattenhantering Riktlinjer för kvartersmark i tät stadsbebyggelse. 

15 Stockholm Vatten och Avfall. Beräkningsverktyg för magasin med kontinuerlig avtappning. Hämtad här: 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar/rad-och-

anvisningar/utreda/#!/berakningsverktyg Använd 2020-07-16 

16 Roslagsvatten, 2020-06-15. Checklista för dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen 
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6 FÖRORENINGAR 

I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas beräknad föroreningsbelastning från 

utredningsområdet för befintlig och planerad bebyggelse. För planerad bebyggelse 

redovisas mängder och halter både före och efter rening upp till åtgärdsnivån. 

 

Vid beräkning av rening har antaganden gjorts om att dagvatten från takytor, 

parkeringsytor och körbar yta leds till växtbäddar som dimensionerats enligt 

åtgärdsnivån beskrivet ovan. Gårdsytan har antagits anläggas i linje med åtgärdsnivån 

vilket innebär att minst 25% av ytan anläggs som grönyta och som i 

reningsberäkningar likställts med växtbäddar. Ser man till den reningstabell som 

beräkningar av rening är baserad på har anläggningstypen växtbädd generellt lägre 

rening än anläggningstypen infiltration i grönyta. Det innebär att den faktiska 

reningen mest troligt är högre än vad resultaten nedan visar. 

 

Resultat från beräkningen indikerar att föroreningsbelastningen i dagvatten från 

utredningsområdet efter exploatering med rening i linje med åtgärdsnivån minskar 

markant efter rening jämfört med om inga åtgärder tas. Beräkning av rening visar dock 

inte på en rening av samtliga ämnen till en nivå av dagslägets nivåer. Dock kan ses att 

nivåerna för de ämnen som efter rening ligger högre inte skiljer sig markant från 

dagslägets nivåer och osäkerheterna i StormTac bör då tas i beaktning. Åtgärdsnivån 

har tagits fram för att säkerställa att en föroreningsminskning sker sett från en 

recipients hela avrinningsområde. Detta kan i vissa fall, som är fallet här, medföra en 

viss ökad föroreningsbelastning från en enskild fastighet. 

 

Tabell 5. Beräknade föroreningsmängder för utredningsområdet (StormTac v20.2.2). För 

planerad bebyggelse presenteras mängder utan och med dagvattenrening (rening enligt 

åtgärdsnivån) 

Ämne 

Före 

exploatering 

(kg/år) 

Efter 

exploatering 

(kg/år) 

Efter 

exploatering 

inkl. rening 

(kg/år) 

Diff. jfr. före 

exploatering med 

efter exploatering 

inkl. rening 

(%) 

Reningseffekt 

i 

växtfilterbädd 

(%) 

P 0,11 0,17 0,071 -36 65 

N 0,78 1,4 0,90 15 40 

Pb 0,0024 0,0041 0,0010 -60 85 

Cu 0,0054 0,012 0,0050 -8 65 

Zn 0,014 0,03 0,007 -50 85 

Cd 0,00023 0,0006 0,00014 -39 85 

Cr 0,0017 0,0041 0,0017 0 65 

Ni 0,0016 0,0041 0,0017 6 65 

Hg 0,0000082 0,000020 0,0000083 1 65 

SS 14 33 9 -34 80 

Olja 0,099 0,19 0,05 -46 80 

PAH16 0,00011 0,00035 0,00008 -25 85 

BaP 0,000044 0,000013 n/a n/a n/a 
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Tabell 6. Beräknade föroreningshalter för utredningsområdet (StormTac v20.2.2). För planerad 

bebyggelse presenteras mängder utan och med dagvattenrening (rening enligt åtgärdsnivån) 

Ämne 

Före 

exploatering 

(µg/l) 

Efter 

exploatering 

(µg/l) 

Efter 

exploatering 

inkl. rening 

(µg/l) 

Diff. jfr. före 

exploatering med 

efter exploatering 

inkl. rening 

(%) 

Reningseffekt 

i 

växtfilterbädd 

(%) 

P 160 150 69 -57 65 

N 1200 1200 822 -32 40 

Pb 3,5 3,6 0,85 -76 85 

Cu 8 10 4,2 -48 65 

Zn 21 26 9,6 -54 85 

Cd 0,33 0,52 0,12 -63 85 

Cr 2,5 3,6 0,85 -66 65 

Ni 2,3 3,5 0,67 -71 65 

Hg 0,012 0,017 0,010 -16 65 

SS 20000 29000 8120 -59 80 

Olja 150 160 45 -70 80 

PAH16 0,16 0,3 0,14 -14 85 

BaP 0,0065 0,011 n/a n/a n/a 

 

Värt att nämna är att värden erhållna från StormTac inte är platsspecifika och ger 

därför inte en exakt bild av föroreningssituationen i området. För att ytterligare 

säkerställa att exploateringen inom området inte leder till en ökad belastning på 

recipienten är det viktigt att göra genomtänkta materialval i byggskede. För att 

ytterligare minska mängden näringsämnen, då recipienten i dagsläget är övergödd, bör 

genomtänkta val göras vid anläggande av växtbäddar och gröna ytor. Att de fungerar 

som mottagare av näringsämnen snarare än att vara en källa till det, samt att gödsling 

inte sker i högre grad än nödvändigt. 

7 ÖVERSVÄMNINGSRISKER & HANTERING AV SKYFALL 

7.1 SKYFALL OCH INSTÄNGDA OMRÅDEN 

En separat skyfallsutredning för utredningsområdet är framtagen av Tyréns
17

. För 

detaljerad information om översvämningssituationen vid skyfall hänvisas till den 

separata utredningen. 

 

Här följer en översiktlig beskrivning av översvämningssituationen i området, som även 

redovisas i Figur 5 - Figur 7. Utredningsområdet utgör en lågpunkt i terrängen där 

stora volymer vatten kan ansamlas vid skyfall. I den västra delen av utredningsområdet 

kan ett maximalt djup på 0,7 m nås i dagsläget, och i den östra delen kan ett maximalt 

djup på 1,4 m uppnås i dagsläget. Det sker ingen betydande avrinning vidare från 

utredningsområdet, utan vatten ansamlas inom utredningsområdet. Situationen ändras 

marginellt med planerad bebyggelse, maximalt översvämningsdjup ökar till 0,9 m i 

den västra delen men ligger kvar på 1,4 i den östra delen där planerad bebyggelse är 

planerad. Vid exploatering försämras dock läget för omkringliggande fastigheter, då 

 

17 Tyréns, 2020-09-25. PM skyfallsanalys Vega 9 
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planerad bebyggelse tränger undan vattenmassor som istället breder ut sig mot 

omkringliggande byggnader och infrastruktur.  

 

Det bedöms inte möjligt att inom utredningsområdet skapa tillräcklig utjämning av de 

ca 2100 m
3

 vatten som ansamlas. Utifrån dessa förutsättningar anses inte 

utredningsområdet lämpligt att bebygga utan att området höjdsätts så att risken för 

skador minskar samt att lämpliga skyfallsåtgärder implementeras både inom och 

utanför utredningsområdet. Detta kräver även att åtgärder vidtas så att vatten vid 

skyfall kan avledas till recipient på ett säkert sätt. Kommunala åtgärder för att minska 

avrinningen från allmän platsmark samt öppna och underjordiska magasin inom 

utredningsområdet bedöms vara tänkbara vägar framåt, men där dialog med 

kommunen bör föras. För ytterligare detaljer kring skyfallsåtgärder hänvisas till 

skyfallsutredningen.  

 

 

Figur 5. Maximala översvämningar vid 100-årsregn med nuvarande bebyggelse. Flödespilar är 

utmarkerade i svart. Utredningsområdets ungefärliga placering utmarkerad i grönt. 
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Figur 6. Maximala översvämningar vid 100-årsregn med planerad bebyggelse. Flödespilar är 

utmarkerade i svart. Planerad bebyggelse är markerad i lila. Utredningsområdets ungefärliga 

placering utmarkerad i grönt. 

 
Figur 7. Skillnad i maximala översvämningsdjup före och efter exploatering. 

Utredningsområdets ungefärliga placering utmarkerad i grönt. 
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8 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

Enligt uppgift
18

 är lutningar på tak i dagsläget inte fastställda. Som följd föreslås inga 

exakta placeringar av växtbäddar. De bör placeras utefter takens lutning och placering 

av stuprör så att takvatten leds till anläggningarna för fördröjning och rening. 

 

Avrinning från parkeringsytor och körbara ytor inom utredningsområdet föreslås ledas 

mot nedsänkta växtbäddar för rening. Marken där dessa planeras anläggas består 

enligt kartunderlag från SGU av fyllning varpå antagande görs att förutsättningar för 

att anlägga nedsänkta växtbäddar är goda. Växtbäddar kan beskrivas som en 

plantering ovan ett dränerande system med filtermaterial med upphöjda kanter som 

även möjliggör för ytlig fördröjning av dagvatten. Anläggningen är anpassad för att 

både kunna svämmas över och få en synlig vattenyta samt klara sig längre perioder 

utan regn. Avledning till växtbäddar kan ske med hjälp av marklutning eller rännor. Då 

antalet parkeringsplatser och dess exakta placering inte är klart i dagsläget föreslås i 

denna utredning ingen exakt placering av anläggningar för hantering av dagvatten från 

dessa ytor. Det är dock viktigt att anläggningarna placeras i nära anslutning till de 

hårdgjorda ytorna samt att de höjdsätts så att vatten avrinner till 

dagvattenanläggningarna som placeras lägre liggande. Se Tabell 4 för den volym 

dagvatten som behöver fördröjas samt ytbehovet av växtbädd. 

 

Växtbäddar kräver likvärdig skötsel som konventionella planteringar såsom 

ogräsrensning, bortplockande av skräp osv. I växtbäddens filtermaterial kommer fint 

material, som följer med dagvattnet, att fastna vilket över tid riskerar att minska 

infiltrationskapaciteten. För att säkerställa växtbäddarnas kapacitet över tid bör därför 

mängden sedimenterat material periodvis kontrolleras och vid behov grävas bort. 

 

Om de geologiska förutsättningarna tillåter bör infiltration i mark från 

dagvattenanläggningarna möjliggöras för att om möjligt bevara en naturlig 

vattenbalans och inte ha en negativ påverkan på grundvattenbildning. Bräddfunktion 

bör finnas i dagvattenanläggningarna så att vatten kan avledas på ett kontrollerat sätt 

så att anläggningarna inte översvämmas och i sin tur orsakar skada på bebyggelse. 

 

Generellt bör andelen helt hårdgjorda markytor hållas så låg som möjligt. Många 

gånger kan en grusad eller en stensatt yta med större fogar fylla samma funktion. 

 

Eftersom flöden från utredningsområdet förväntas öka efter exploatering jämfört med i 

dagsläget krävs magasin för flödesutjämning av dagvatten i det fall flöden från 

området inte ska öka jämfört med dagslägets flöden. Magasin för flödesutjämning 

dimensioneras enligt avsnitt 5.1, detaljer i bilaga 2. Magasin placeras förslagsvis i den 

norra delen av området, under parkeringsytorna, där de hårdgjorda markytorna 

huvudsakligen planeras placeras och dit vatten bedöms kunna ledas från dessa. 

 

Detaljer kring dagvattenhantering och möjligheter till infiltration i mark samt koppling 

till befintligt ledningsnät bör utredas vidare i detalj i ett senare skede. Men utifrån 

tillgängligt underlag i dagsläget föreslås servis till dagvattennätet i den norra delen av 

utredningsområdet där magasin föreslås anläggas samt där majoriteten av hårdgjorda 

ytor med tillhörande dagvattenanläggningar planeras.  

  

 

18 Uppgift från Caroline Hansols, Svea Fastigheter AB, under startmöte 2020-07-10. 
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9 HELHETSBILD AV DAGVATTENHANTERINGEN 

Som nämnt ovan ligger delar av området under den nivå på 2,70 m som Länsstyrelsen 

rekommenderar som lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten. Utifrån erhållet 

underlag kommer de delar av utredningsområdet som ligger under denna gräns att 

bebyggas. Det bör därför i fortsatt arbete säkerställas att lägsta grundläggningsnivå 

läggs över Länsstyrelsens rekommendation. Som resultat av detta och då 

utredningsområdet ligger i en lågpunkt bör det även säkerställas att färdigt golv läggs 

på en högre nivå än omgivande mark för att säkerställa att vatten inte rinner in mot 

planerad bebyggelse. Höjdsättning bör istället skapas som gör att vatten avrinner bort 

från planerad bebyggelse och till omgivande grönytor. 

 

Dagvatten inom utredningsområdet renas i växtbäddar och grönytor som 

dimensioneras för att rena 90% av nederbörden enligt åtgärdsnivån. Resultat från 

föroreningsberäkningar visar på att reningsanläggningar som är dimensionerade enligt 

åtgärdsnivån minskar nivåerna av majoriteten av undersökta ämnen till en nivå under 

dagens nivåer. De ämnen som efter rening, enligt beräkningar i StormTac, ligger över 

dagens nivåer skiljer sig så pass lite att de bedöms ligga inom den felmarginal och de 

osäkerheter som finns i beräkningarna. Som resultat bedöms planerad bebyggelse 

inom utredningsområdet inte innebära försämrade möjligheter för recipienten Norra 

Vaxholmsfjärden att uppnå eftersträvade MKN. För att inte öka flödena från området i 

samband med exploatering av utredningsområdet föreslås att magasin anläggas i den 

norra delen av området, under parkeringsytorna.  

 

Hantering av dagvatten, rening och fördröjning av 20-årsregn, bedöms utifrån erhållet 

underlag kunna genomföras inom utredningsområdet. Dock visade skyfallsanalysen att 

utredningsområdet översvämmas med stora mängder vatten vid skyfall och att det 

inom utredningsområdet inte är möjligt att omhänderta och fördröja den volym vatten 

som ansamlas på ett rimligt sätt. Dessa resultat visar på att det kan skapa svårigheter 

att säkerställa att planerad bebyggelse inte kommer ta skada vid stående vatten inom 

utredningsområdet vid skyfall. Om området bebyggs behöver marken fyllas upp och 

det måste säkerställas att vatten kan avledas från området på ett säkert sätt. Se 

separat skyfallsutredning
19

 för detaljerad information kring översvämningssituationen 

vid skyfall och förslag till skyfallsåtgärder. 

  

 
19

 Tyréns, 2020-09-25. PM skyfallsanalys Vega 9 
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BILAGA 1. FLÖDESBERÄKNINGAR 
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BILAGA 2. BERÄKNING AV FÖRDRÖJNINGSVOLYM 
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BILAGA 3. KARTERING AV MARKANVÄNDNING 

 

  

Befintlig bebyggelse 

Planerad bebyggelse 
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1 Uppdrag, Syfte 

COWI AB har sammanställt en geoteknisk PM på uppdrag av Sveafastigheter Bostad 

Vaxholm AB, baserat på kartunderlag och platsbesök. Föreliggande uppdrag omfattar 

geoteknisk utredning för nybyggnad inom fastigheten Vega 9 i Vaxholms kommun. 

Exakt omfattning av nybyggnad är inte känd och detaljplanearbete pågår. Syftet med 

utredning är att värdera de geotekniska förutsättningarna för nybyggnad inom den ak-

tuella fastigheten. 

2 Geotekniska undersökningar 

Inga geotekniska fältundersökningar har utförts inom detta uppdrag. 

Okulärbesiktning har utförts av undertecknad i samband med platsbesök 2021-06-14. 

3 Underlag 

Följande underlag har använts i utarbetningen av denna PM: 

› Start‐PM för detaljplan för Prästgården (Vega 9), daterad 2020-02-25 

› Jordartskarta, SGU kartvisare, nedladdad 2021-06-11 

4 Objektsbeskrivning 

Detaljplan upprättas för Prästgården (Vega 9), Dp 425. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter. 

Fastigheten Vega 9 ägdes tidigare av Vaxholms församling, men har nu förvärvats av 

Sveafastigheter. Fastigheten Vaxön 1:81 ägs av Vaxholms stad. 

Inom fastigheten Vega 9 finns en prästgård och några gårdsbyggnader. Prästgår-

den är uppförd 1936. 

Den tidigare prästgården i Vaxholm har legat på ungefär samma plats.Troligt-

vis kan de uthus som ligger mot fastigheterna Vega 8 och 11 vara äldre än den befint-

liga prästgården.  

Prästgården är placerad på en stor tomt med stor trädgård. Mot Torgga-

tan finns en allé. 

Byggnaden är utförd i två plan med källare. Källardelen är putsad och det finns inga 

sprickor som tyder på några sättningsrörelser. Den befintliga byggnaden är sannolikt 

utförd med kompensationsgrundläggning där urschaktning av jord för källaren mots-

varar vikten av byggnaden. 

Någon form av brunn finnns öster om byggnaden. 

Inom grannfastigheten mot öster (Vega 8) finns en flerbostadsfastighet i 2,5 plan utan 

källare mot Hamngatan och en gårdsbyggnad/garage i anslutning till gårdsbyggan-

derna inom Vega 9. Fastigheten Vega 11 är obebyggd inom den del som ligger mot 

Vega 9. 
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5 Mark- och jordlagerförhållanden 

Markförhållanden avser de förhållanden som rådde vid platsbesöket 14:e juni 2020. 

Tomten utgörs huvudsakligen av en trädgård med gräsytor, några buskar och stora 

träd. En grusad väg leder in från Hamngatan i söder. 

Tomten är nivåmässigt ojämn med stor nivåskillnad framförallt mot Torggatan – se 

bild 1 nedan. 

Uppfyllning har utförts för Trädgårdsgatan, vilket tydligt framgår av bild 2. 

 

Figur 1 – Utklipp från SGU kartvisare. Kvarteret Vega 9 ligger vid korsningarna mellan Hamn-

gatan, Trädgårdsgatan och Torggatan 

Jordartskartan enligt figur 1 visar att fyllningsjord överlagrar lera inom den aktuella 

fastigheten. Inga uppgifter föreligger om jorddjup. Jordartskartan visar även att ett 

parti med ytnära berg finns i östra delen av fastigheten. Berget är dock inte synligt på 

platsen – se bild 1 nedan.  

Fyllningsjordens mäktighet eller sammansättning kan inte bedömas utifrån platsbesök.  

Djupet till berg kan inte bedömas. 

Det är inte känt om några marksättningar har utbildats inom området och synliga spår 

av marksättningar kan inte ses på platsen. Dock kan de ojämna marknivåerna ge an-

ledning till misstanke om marksättningar. 

Risken för skred bedöms vara liten eller obefintlig i dagens situation. Totalstabiliteten 

i området bedöms vara tillfredställande. 
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Bild 1 – Uthus och nordöstra delen av fastigheten mot Torggatan 

 

Bild 2 – Mot Trädgårdsgatan syns nivåskillnaden mellan gatumarken och tomtmarken 
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6 Hydrogeologiska och miljötekniska 

förhållanden 

Ingen information finns idag beträffande grundvattennivå eller eventuella markförore-

ningar. Det är inte känt om någon miljöfarlig verksamhet bedrivits på platsen eller i 

dess omedelbara närhet. Eftersom detta varit en prästgård kan man anta att inte någon 

industriell verksamhet funnits på platsen.  

7 Lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD) 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) genom perkolation bedöms i detta skede 

inte vara tekniskt möjlig inom det aktuella området, eftersom lera överlagrar den na-

turlig lagrade friktionsjorden enligt jordartskartan. LOD bör ske i naturligt lagrad 

friktionsjord ovan grundvattenytan. 

8 Schakt och Grundläggning 

Eftersom exakt utförande av ny byggnad inte är känt kan bara allmäna anvisningar ges 

beträffande schakt och fyllning. 

Marknivån behöver troligen höjas inom tomten för att klara avvattningen. 

Den nya byggnaden kan behöva grundläggas på pålar beroende på laster och verkligt 

lerdjup. 

Om inte den nya byggnaden utförs med källare i samma läge som befintlig byggnad, 

behöver tidigare grund återfyllas. Här kan lättfyllning bli aktuellt. 

Upplag eller schakter som utförs under nybyggnation kan leda till lokala stabilitetspro-

blem vid schakten. 

Jordschakt kan komma ett behöva utföras inom spont av utrymmesskäl mot omgi-

vande gator. 

9 Fortsatt projektering 

När uppgifter föreligger om byggnadens utformning, utbredning och nivåsättning be-

höver en geoteknisk undersökning utföras för att säkertsälla lämpligt grundläggnings-

sätt och ev behov av markförstärkningsåtgärder eller lastkompensation. Tillförda fyll-

ningsmasor behöver kontrolleras med avseende på markföroreningar. 

Solna 2021-06-22 

COWI AB 

Geoteknik           

 Michael Lindberg             

Michael Lindberg  
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1 INLEDNING 

I de centrala delarna av Vaxholm planeras för en förtätning inom fastigheten Vega 9. 

Fastigheten är idag bebyggd med vad som tidigare använts som prästgård.  

Svea fastigheter planerar att utveckla med 34 lägenheter i ett kollektivboende 

tillsammans med föreningen Bo i gemenskap. Målgruppen är människor i andra halvan 

av livet utan hemmavarande barn.  

Genom utvecklingen tillkommer ett parkeringsbehov som ska hanteras inom den egna 

fastigheten. Då Vega 9 ligger i en naturlig lågpunkt finns problematik med ett 

underjordiskt garage, vidare bedöms ett garage innebära stora ingrepp i den vackra 

miljön. 

Syftet med denna utredning är att beräkna parkeringsefterfrågan utifrån gällande 

parkeringsnorm. Vidare görs en bedömning av reduktion på parkeringstalet utifrån 

målgruppen och mobilitetsåtgärder som implementeras i kollektivboendet. 

Figur 1. Situationsplan över Prästgården. Källa: Vaxholms stad (2020) 

Den planerade bebyggelsen består av totalt 2017 kvm BTA. I tabellen redogörs antal 

och typ av lägenhet. 

Tabell 1 Antal och typ av lägenheter i tillkommande bebyggelse. 

Typ av lägenhet Antal lägenheter 

1 RoK 2 

2 RoK 20 

3 RoK 12 

Totalt 34 
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1.1 HÅLLBARHETSMÅL 

I följande kapitel sammanfattas kommunala, nationella och globala mål i relation till 

mobilitetsåtgärder.  

1.1.1 KOMMUNALA MÅL 

Vaxholms stad har ett miljöprogram för att förverkliga kommunens vision för 

hållbarhetsarbetet. Det lyfter bland annat fram: 

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där 

hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet 

med det svenska miljömålsarbetet och de globala hållbarhetsmålen.  

Ett av kommunens fokusområden är minskad klimatpåverkan, vilket bland annat 

innebär att begränsa utsläppen av växthusgaser genom alternativ till arbetspendling 

med bil samt bilpooler. (Vaxholms stad, 2014a) 

1.1.2 NATIONELLA TRANSPORTPOLITISKA MÅL 

Regeringens transportpolitiska mål delas upp i övergripande mål, funktionsmål 

respektive hänsynsmål. (Regeringen, 2021) 

• Övergripande mål: Ett mer varierat utbud av mobilitetsåtgärder bidrar till det 

övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning eftersom det möjliggör en anpassning 

av åtgärder efter olika målgrupper. Detta gör det även möjligt att åstadkomma 

en beteendeförändring som håller på lång sikt.  

• Funktionsmål: Bättre riktade och anpassade mobilitetsåtgärder ger 

förutsättningar för alla att ha en god mobilitet utan att äga egen bil. Mobiliteten 

blir därför mer tillgänglig och i förlängningen även mer jämställt, när fler 

alternativ än att äga bil blir möjliga.  

• Hänsynsmål: Väl anpassade mobilitetsåtgärder ger lägre bilinnehav, minskad 

bilanvändning och ökad andel hållbart resande. Det bidrar till målet att minska 

utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter med minst 70 procent senast 

2030 jämfört med 2010. Hållbart resande inkluderar även mer aktiv transport 

vilket ger tydliga hälsofördelar. 

1.1.3 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 

En omställning till mer hållbart resande är även en förutsättning för och ligger i linje 

med FN:s globala hållbarhetsmål 11. Hållbara städer och samhällen (United Nations 

Development Programme, 2021). Under detta mål återfinns bland annat följande 

delmål: 

• 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad. Färre bilparkeringsplatser ger 

lägre anläggningskostnader vilket möjliggör lägre hyror och bostadspriser. 

• 11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla. Mobilitetstjänster 

möjliggör god tillgänglighet för fler utan att äga egen bil. 

• 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering. Mobilitetstjänsterna bidrar till en 

bättre mobilitet för de som inte äger egen bil.  

• 11.6 Minska städers miljöpåverkan. Minskad bilanvändning ger minskade 

klimatutsläpp, bättre luftkvalitet och lägre bullernivåer. Mobilitetstjänster för 

minskad efterfrågan på bilparkering bidrar till en omställning mot mer hållbart 

resande vilket bedöms ligga i linje med samtliga ovanstående mål och delmål.  
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2 NULÄGESBESKRIVNING 

Området för den planerade bebyggelsen är beläget på den östra delen av Vaxholms på 

några hundra meters avstånd från Hamngatans affärsliv. Det innebär att området 

räknas till zon A enligt Vaxholms stads parkeringsnorm (Vaxholms stad, 2014b). 

 

Figur 2. Den planerade bebyggelsen i Vaxholml.  

2.1 GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT 

Fastigheten har ett centralt läge i Vaxholm och ansluter till områdets finmaskiga 

gångnåt. I de centrala delarna av Vaxholm sker cykling i blandtrafik, från korsningen 

Hamngatan/Trädgårdsgatan finns cykelbanor väster- och söderut.  

 
Figur 3. Cykelkarta över cykelnätet på Vaxön. Den planerade bebyggelsen i östra Vaxholm har markerats 
med orange cirkel. Röd linjer utgör cykelvägar och prickade linjer utgör cykelturiststråk. Källa: Vaxholms 
stad (2019) & Tyréns.  

191



 

 

 

 2021-06-30 

 

 

7(16) 

2.2 KOLLEKTIVTRAFIK 

Den planerade bebyggelsen på östra Vaxholm har korta gångavstånd till 

kollektivtrafiken i form av buss och färjor. I illustrationen nedan redovisas hållplatser 

och busslinjer i närheten av den nya bebyggelsen. 

 

Figur 4. Vaxholms kollektivtrafiknät med röda linjer. Den planerade bebyggelsen är markerad med orange 
rektangel och närliggande hållplatser med svarta numrerade cirklar. Källa: Open Street Maps & Tyréns. 

Gångavstånd till närliggande kollektivtrafikhållplatser samt vilken typ av kollektivtrafik 

som finns vid varje hållplats är sammanställt i nedanstående tabell. Startpunkt för 

avståndet är Trädgårdsgatan 2. 

Tabell 2. Gångavstånd till närliggande kollektivtrafikhållplatser. 

Punkt Hållplats Avstånd Kollektivtrafik Antal avgångar i högtrafik 

1 Församlingsgården 30 meter Buss 681 2 i maxtimme 

2 Vaxholms kyrka 250 meter Buss 670, 688, 699 12 i maxtimme 

3 Västerhamnsplan 300 meter Buss 670, 681, 688, 699 14 i maxtimme 

4 Vaxholm Hotellkajen 500 meter Färja 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 15, 26, 27, 67, 83, 

90, 456 

12 i maxtimme 

 

Gångavståndet till alla fyra hållplatserna är inom riktlinjerna för god tillgänglighet. 

Flera av busslinjerna har direktkoppling till centrala bytespunkter i Storstockholm, som 

Tekniska högskolan och Danderyds sjukhus. 
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2.3 SERVICE I NÄROMRÅDET 

Det planerade flerbostadshuset Prästgården ligger inom promenadavstånd från 

flertalet olika serviceverksamheter. Tabell 3 nedan visar att inom 6 minuter nås 

livsmedelsbutik, apotek, förskola, skola samt vårdcentral. På ett promenadavstånd på 

cirka 15 minuter nås postombud för Postnord som hanterar de flesta paketleveranser 

idag, dock finns även ett postombud för Bring på ett mycket nära avstånd, endast 170 

meter från den planerade bebyggelsen. 

I nedanstående tabell görs en jämförelse av restiden mellan dels gång och bil, dels 

cykel och bil. De bägge restiderna divideras vilket ger en restidskvot. Det innebär att 

om restidskvoten är 1.0 är restiden lika lång för båda trafikslagen och om den är 0,7 

för gång/bil betyder det att gång är 30% snabbare än bil. För att räkna ut den egentliga 

restiden läggs en terminaltid vid start och stopp till för alla resor med fordon, för att 

simulera den tid det tar att till exempel att låsa upp samt hitta parkering. För cykel är 

den total terminaltiden satt till 2 minuter och för bil är den satt till 4 minuter.  

En jämförelse mellan restid för gående och bil visar att man för livsmedelsbutik, 

apotek, förskola, skola och vårdcentral uppfyller kraven för god standard vad gäller 

restidskvot. Avståndet till postombud ligger på ett avstånd som enligt riktlinjerna har 

en restidskvot som bedöms vara låg standard. För cykel uppfylls kraven för god 

standard för samtliga identifierade serviceverksamheter i närområdet. För det nya 

flerbostadshuset blir restiden med cykel dessutom lägre eller lika lång som restiden 

med bil för samtliga identifierade målpunkter, se Tabell 3. 

Sammantaget visar restidskvoterna att förutsättningarna för gång och cykel ger i 

huvudsak god standard för att nå den grundläggande vardagliga servicen. 

Tabell 3. Viktiga målpunkter med restidskvot för gång, cykel och bil avrundat till en decimal. Alla avstånd 
utgår från Trädgårdsgatan 2. Restidskvoter har rangordnats enligt TRAST:s standardnivåer för god 
standard (<1,5), mindre god standard (1,5-2,0) samt låg standard (>2,0). 

Målpunkt Avstånd (m) Restid (min) 
Restidskvot 

gång/bil 

Restidskvot 

cykel/bil 

Coop Vaxholm 

(g) 250 3 

0,7 0,6 (c)  250 2,9 

(b) 250 4,5 

Apoteksgruppen, 

Vaxholm  

(g) 300 3,6 

0,8 0,7 (c)  300 3,1 

(b) 300 4,6 

Förskolan Freja 

Vaxholm 

(g) 400 4,8 

1,0 0,7 (c)  400 3,4 

(b) 400 4,8 

Vaxö Skola F-6) 

(g) 450 5,4 

1,1 0,8 (c)  500 3,8 

(b) 500 5,0 

Postombud, ICA 

Supermarket Vaxholm 

(g) 1200 14,4 

2,3 1,0 (c)  1200 6,2 

(b) 1200 6,4 

Vaxholms Vårdcentral 

(g) 240 2,9 

0,6 0,6 (c)  240 2,8 

(b) 240 4,5 
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2.4 RESTID TILL ARBETSPLATSKONCENTRATIONER 

En restidsjämförelse har genomförts från den planerade bebyggelsen till det lokala 

centrumet samt större arbetsplatskoncentrationer i Storstockholm. Det är rimligt att 

anta att dessa platser kommer att vara några av de vanligaste destinationerna för 

arbetsresor.  

För att beräkna restider har verktyg som Google Maps och Eniro använts och där ett 

restidsspann angetts för bilresor är den längre restiden för resor i rusningstid. Det bör 

noteras att söktid för att parkera bilen inte ingår, inte heller tid för att vänta på buss 

eller kollektivtrafik vid hållplatsen. 

Tabell 4. Restid med cykel, bil och kollektivtrafik till större arbetsplatskoncentrationer 

Destination Restid cykel Restid kollektivtrafik Restid bil 

Vaxholm centrum 3 min n/a 7 min 

Danderyds sjukhus 1 tim 34 min  36 min 26-40 min 

Tekniska högskolan n/a 50 min 35-55 min 

Stockholm City n/a 58 min (buss)  

60 min (färja) 

35-60 min 

Ovanstående tabell visar att för arbetsresor under rusningstid är kollektivtrafiken ett 

restidsmässigt konkurrenskraftigt alternativ jämfört med bil och cykel. Under 

lågtrafiktid är dock bilen i flera fall snabbare än övriga färdsätt. Cykel är dock snabbast 

för resor till Vaxholm centrum. 
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3 PARKERING 

I dagsläget planeras för markparkeringar bredvid den planerade bebyggelsen som 

uppgår till totalt 34 lägenheter på totalt 2017 kvm BTA. Nedanstående tabell visar 

aktuella parkeringstal samt antalet parkeringsplatser som behöver anläggas enligt 

Vaxholms stads parkeringsnorm för lägenheter (Vaxholms stad, 2014b) 

Tabell 5. Parkeringstal, BTA och antalet p-platser för cykel och bil enligt parkeringsnorm från 2014. 

Typ Parkeringstal BTA Antal parkeringsplatser 

Cykel 20-30 2017 kvm 40-60 cpl 

Bil 9 (1) 2017 kvm 18 bpl, varav 2 för besökare 

Vaxholms stads parkeringsnorm berör ej användning av flexibla parkeringstal, där 

olika mobilitetsåtgärder ger en reduktion på antalet nödvändiga parkeringsplatser.  

Tillsammans med Nordostkommunerna, har Vaxholm tagit fram ett förslag för 

placering av laddstolpar där det bland annat ställdes krav på byggaktörer att utrusta 

nya fastigheter med laddstolpar. (Danderyds kommun, 2016) 

En enkätundersökning genomfördes av Bo i Gemenskap Vaxholm med de personer 

som anmält intresse för bo i de bostäder som planeras. Av de 35 första i bostadskön 

uppgav 6 hushåll att de önskar egen bil och 14 att de vill vara en del av en bilpool. 

Enkätundersökningen visar på en lägre parkeringsefterfrågan än vad Vaxholms 

parkeringsnorm kräver, vidare visas stor öppenhet för delad mobilitet. (Bo i 

Gemenskap, 2021) 

Det uttalade intresset för delad mobilitet bekräftas av en studie i inom 

forskningsprojektet Innovativ Parkering där bland annat de boendes syn på bilägande 

och mobilitetsåtgärder undersöktes. En grupp som var särskilt benägen att göra sig av 

med sin bil och börja använda bilpool var pensionärer, därför erbjöds en resecoach 

som en del av mobilitetsåtgärderna vid en av fastigheterna inom det projektet som 

guidade och introducerade de boende till de olika åtgärderna. (Fredrik Johansson, 

2019) 

Sedan Vaxholms stad parkeringsnorm antogs 2014 har mobilitetsåtgärder blivit vanligt 

bland kommuner med en uppvisad effekt på minskad efterfrågan av bilparkering.  

Då de planerade bostäderna har en äldre målgrupp med en lägre efterfrågan på 

bilparkering samt även ett uttalat intresse för delad mobilitet, finns det goda 

möjligheter att skapa en god mobilitet och tillgänglighet för alla genom 

mobilitetsåtgärder. Även om kommunens parkeringsnorm inte öppnar för arbete med 

flexibla parkeringstal bedöms detta projekt utgöra en möjlighet att testa förfarandet i 

Vaxholm.  
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4 MOBILITETSÅTGÄRDER 

Åtgärderna nedan syftar till att sammantaget underlätta resande och mobilitet för 

boende både i den befintliga och tillkommande bebyggelsen och på så sätt minska 

efterfrågan på bilparkering. 

Åtgärderna är utformade och anpassade efter förutsättningarna i Vaxholm med 

avseende på bland annat planerad bebyggelse, förutsättningar för resande med 

respektive trafikslag samt det geografiska läget.  

4.1 MOBILITETSPAKET 

De mobilitetsåtgärder som föreslås ingå i mobilitetspaketet för den planerade 

bebyggelsen i Prästgården är: 

• Marknadsföring och kommunikation 

• Cykelparkering av god kvalitet 

• Cykelservice 

• Cykelpool 

• Bilpool 

• Leveransskåp 
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4.2 MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 

Kunskapen om olika färdmedel är oftast begränsad (människor känner ofta till 

färdmedlet som de brukar använda) och resvanor är i regel vanebaserade. Det betyder 

att människor ofta väljer det färdmedel som de är vana vid utan att överväga 

alternativen. Det tar vanligtvis lite tid att vänja sig vid ett nytt färdmedel (till exempel 

att orientera sig i kollektivtrafiken) och andra aktiviteter och aktivitetsmönster är ofta 

uppbyggda kring vissa färdmedel. Därför tenderar människor att vara mer benägna att 

förändra sina resvanor i samband med en flytt eller byte av arbetsplats. 

Följande moment ska ingå i informationsarbetet gentemot de boende: 

• Vid inflyttning ska det finnas information om följande mobilitetsåtgärder: 

o Cykelparkering 

o Cykelservice 

o Cykelpool 

o Bilpool 

o Leveransskåp 

• Kommunikationsplan. Marknadsföringen av Prästgården ska förmedla att det 

erbjuds ett brett spektrum av mobilitetsåtgärder utöver endast parkeringsplats. 

I marknadsföring bör det framgå att Prästgården är en fastighet med lägre 

parkeringstal men goda möjligheter till hållbart resande och ett brett utbud av 

mobilitetstjänster.  

• Vid inflyttning: Välkomstpaket med till exempel cykelkarta, information om 

mobilitetstjänster, kollektivtrafikförbindelser samt upplysning om lägre 

parkeringstal i projektet. 

• Efter inflyttning: Event där de boende får testa mobilitetstjänster och registrera 

sig för bil- och cykelpool. Eventet erbjuder möjlighet för de boende att lämna in 

sina cyklar för reparation/service. 

4.3 CYKELPARKERING AV GOD KVALITET 

Cykelparkeringen på fastigheten utformas med god kvalitet och hög standard. Detta 

innebär att det ska vara enkelt och bekvämt för cyklisterna att parkera och använda sin 

cykel, till exempel genom att parkeringen placeras i anslutning till entrén och att 

automatisk dörröppnare installeras till cykelrum. Cykelparkering som placeras i 

markplan upplevs som mer attraktiv.  

Synliga och trygga cykelrum antas uppmuntra till användning av cykel. Det bidrar till 

ökad trygghet om t.ex. dagsljus strömmar in alternativt om cykelrummet är väl upplyst 

och lätt att överblicka. Det ska kännas tryggt att parkera sin cykel. 

Enklare cykelservice bör erbjudas i cykelrummen (till exempel ladduttag för elcyklar, 

fast installerad tryckluftspump, enklare cykelservicekit och möjlighet att tvätta cykeln). 

Löpande städning och underhåll samt möjlighet till felanmälan av utrustningen 

behöver säkerställas så att den alltid fungerar väl och upplevs som pålitlig (jämförbart 

med hur tvättstugor sköts). 

Cykelparkeringar på gårdsmark bör vara väderskyddade och erbjuda möjlighet att låsa 

fast cyklarna med ramlås. 
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4.4 CYKELSERVICE 

Exploatören säkerställer att en professionell cykelservice erbjuds till de boende på 

plats två gånger per år under de första fem åren. Kontinuerlig cykelservice minskar 

risken att människor slutar cykla på grund av bristande underhåll eller skada på 

cykeln. Service erbjuds vår och höst för att förbereda inför de olika cykelsäsongerna. 

Under höstservicen byts exempelvis däck till dubbdäck för att underlätta cykling under 

vinterhalvåret. 

4.5 CYKELPOOL 

Exploatören förser boende med tillgång till cyklar via en cykelpool. Exploatören 

bekostar medlemsavgiften för cykelpoolen under de fem första åren och 

cykelpoolsleverantören säkerställer att cyklarna förses med dubbade vinterdäck och 

har tillgång till årlig service. I cykelpoolen ska olika typer av cyklar (bland annat 

lådcykel) erbjudas.  

Bedömningen är att det bör tillhandahållas två elpoolcyklar varav två ellastcyklar med 

elmotor. Cyklarna bör placeras i cykelrum av god kvalitet och ska vara lättillgängliga 

för samtliga boende. Då det är tänkt att ca hälften av de boende i Prästgården kommer 

vara seniorer rekommenderas att lastcyklarna är trehjuliga.  
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4.6 BILPOOL 

Boende erbjuds bilpoolsmedlemskap och de betalar därmed endast för de kilometer de 

kör. Medlemskapet i bilpoolen ska ordnas och vara betald av byggaktören i fem år och 

medlemsavgiften ska ingå i hyran. Poolbilarna ska ha egna parkeringsplatser på 

fastigheten.  

Bilpoolen bör ha en varierad fordonsflotta med fordon för olika typer av resor, 

exempelvis kortare inköpsresor, dagsturer och transport av skrymmande varor. Det 

finns numera ett brett utbud av elfordon såsom mindre och energieffektiva fordon, 

transportfordon samt mer exklusiva modeller. En bilpool med ett brett utbud kan 

därför bättre möta olika sorters transportbehov jämfört med att äga en egen bil. 

En generell riktlinje är cirka 1 poolbil per 50 lägenheter. Riktlinjen skulle innebära att 

en poolbil behöver ordnas för fastigheten, men då de boende har ett uttalat högt 

intresse för att använda bilpool rekommenderas att två poolbilar placeras på 

Prästgården. Poolbilarna bör placeras på en markparkering vid fastigheten så att såväl 

boende i fastigheten och i närområdet får enkel tillgång till bilpoolen.  

4.7 LEVERANSSKÅP 

I Sverige ökar försäljning av matkassar och hemleveranser av varor. 

Livsmedelsförsäljningen via nätet växte med nästan 30 procent under 2018 och e-

handeln står idag för ca 10 procent av den totala detaljhandeln (Svensk Digital Handel, 

2018) 

Leveransskåp är därför en kompletterande lösning med stor potential för minskad 

efterfrågan på privata bilresor. E-handeln har ökat ytterligare under Coronapandemin 

och det kan ge incitament till ytterligare snabbare förändring. 

Leveransskåp och kylfack anläggs i fastigheterna i syfte att möjliggöra hemleverans av 

matvaror under den tid de boende inte är hemma samt för att minimera inköpsresor 

och resor för hämtning av paket. Placeringen av leveransskåpen kan ske på olika 

platser inom ett område – som i husens entré eller vid återvinningshus. Fördelarna är 

att det blir en förenklad leveransmiljö, vilket innebär att det tar kort tid att leverera 

paket. Detta gör i sin tur att en förare hinner med fler stopp än idag och i 

förlängningen skulle det kunna innebära ett minskat antal fordonstransporter. 

(Boverket, 2020)  

För Prästgården föreslås därför att leveransskåp placeras vid en entré. Då avståndet till 

postombud (se kapitel 2.3) är relativt långt, bedöms leveransskåp vara av stor vikt för 

att ge de boende en god tillgänglighet till paketleveranser.  
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5 UTVÄRDERING OCH REKOMMENDATION 

Vaxholms stads parkeringsnorm antogs 2014 och har inget uttalat stöd för flexibla 

parkeringstal. Sedan dess har det i flertalet kommuner i Storstockholm blivit vanligt 

förekommande med reduktion av parkeringstal genom mobilitetsåtgärder, särskilt med 

syftet att främja resande till fots, med cykel och kollektivtrafik. Då den planerade 

bebyggelsen i Prästgården har en tydlig målgrupp av äldre människor utan 

hemmavarande barn med en uttalat vilja för en delningsekonomi, bedöms det vara 

lämpligt att ersätta parkeringsplatser med andra mobilitetsåtgärder.  

Effekten av mobilitetspaketet som presenterats i kapitel 4 har bedömts utifrån bland 

annat nulägesanalys, kollektivtrafiktillgång och enkätundersökningen med de boende. 

Bedömningen är gjord utifrån att samtliga mobilitetsåtgärder genomförs, då de 

kompletterar varandra. Särskilt tonvikt i bedömningen gjordes vid de goda 

möjligheterna till arbetspendling med kollektivtrafik, och särskilt båttrafiken, samt 

enkätundersökningen som visar att lösningen är rimlig.  

Genom att de mobilitetsåtgärder som beskrivs i kapitel 4.1 till 4.7 bedöms 

parkeringsbehovet kunna sänkas med 50 procent. Det innebär ett parkeringsbehov på 

åtta platser för Prästgården, varav 6 platser för boende och 2 platser för bilpool.  

Till detta tillkommer två parkeringsplatser för besökare. För att undvika att hårdgöra 

mer yta föreslås det att besöksparkering samnyttjas med närliggande parkeringsytor 

eller gatuparkering, genom till exempel kommunalt parkeringsköp. 

Då parkeringstalen för cykel i parkeringsnormen är i ett spann, bedöms efterfrågan 

hamna i det lägre spannet när en cykelpool erbjuds de boende. Utifrån parkeringstalen 

för cykel kan även en enkätundersökning genomföras med de boende angående 

parkeringsefterfrågan för cykel, med hänsyn till att såväl lastcyklar som vanliga 

elcyklar kommer erbjudas de boende.  

Tabell 6. Antal cykelplatser enligt norm och med flexibla parkeringstal. 

Typ av parkering Enligt kommunens 

parkeringstal  

Reduktion genom 

mobilitetsåtgärder 

Bilparkeringsplatser, boende 16 8 

Bilparkeringsplatser, besökare 2 2 

Cykelparkeringsplatser 40-60 40 

 

Då fastigheten ligger i en naturlig lågpunkt bedöms garage inte som en lämplig 

lösning, istället utgörs parkeringen av en markparkering. Genom att ersätta behovet av 

parkeringsplatser med andra mobilitetsåtgärder kan prästgårdens vackra och gröna 

gård behållas istället får asfalterade ytor. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen  
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Detaljplan för Prästgården (Vega 9) i Vaxholms stad 
 
Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om 
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att undersöka om den 
beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts.  
 
Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag eller 
krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt indelade i 
miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden/naturresurser och risker 
för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 
nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen 
sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som bedömts att inte 
beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en miljöaspekt finns istället 
listade i bilaga 1.  
 
I den sista checklistan, sammanfattad bedömning, sammanställs ställningstagandena från de tidigare 
ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd bedömning av 
inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av påverkan och fylls 
inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter 
om planens påverkan var betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd 
för ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras avslutningsvis. 
 
Planområdets nuvarande markanvändning och area: Planområdet består av en fastighet, till stor del 
trädgård med befintlig bebyggelse i form av en prästgård och två (2) mindre komplementbyggnader. 
Arean på planen omfattar 2683,53 m2. 
 
Planens/programmets syfte: Planen åsyftar att ändra gällande detaljplan och möjliggöra för nybyggnad 
av ett flerbostadshus med ca 35 hyresrätter i form av kollektivboende. 
 
Sammanvägd bedömning 

Bedömningen av planförslaget föreslår att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas då det finns 
betydande miljöpåverkan inom flera områden. För att nå bästa möjliga planförslag och genomförande 
ska vikt ligga på åtgärder i förtid och kompensation i efterhand alternativt under genomförandets gång.  

Beslutet togs 2/2 2021. 

 
Hantering/bakgrund  
Kompetens inom samhällsplanering (biologi, ekologi, byggnadsantikvarisk  
kompetens, miljöplanering och dagvatten) har medverkat i arbetet.  
Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan  
ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser  
eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av  
planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB Om en strategisk miljöbedömning ska  
göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en  
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miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB.  
Samråd har genomförts med [här skrivs vilka myndigheter som har givits tillfälle att yttra sig,  
datum för detta tillfälle, samt vad dessa myndigheter har yttrat].  
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Särskilda bestämmelser 
 

Undantag 4 kap. 35 § 
PBL 
 

Undantag från miljöbedömning: En särskild MKB för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen 
enbart gäller något av nedan nämnda ärenden, och MKB:n i 
detta ärende 

Ja Nej 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB 
(A- eller B-verksamhet), och är MKB:n i detta ärende aktuell och 
tillräcklig?  

 X 

5 kap. 7 a § 
PBL Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en 
järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, 
och är MKB:n i detta ärende aktuell och tillräcklig för 
detaljplanen?  

 X 

Kommentar Detaljplanen berör inte ovannämnda ärenden.  
Undantag 6 kap. 3§ MB  

 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en   
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som 
endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten.  

Ja Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X  Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?   X 
Kommentar Undantag från miljöbedömning anser inte detaljplanen.  

Krav 2 § miljö-  
bedömnings-  
förordningen  
 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas  
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan 
komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt  

Ja Nej 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område som förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och 
därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?  

 X 
7 kap. 27 & 
28 a §§ MB  
 Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område som förtecknats enligt art- och habitatdirektivet 
(92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?  

 X 

Kommentar Detaljplanen berör inte något Natura 2000-område.  
 

 

Kulturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till kulturvärden.  
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Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 
Biologiskt kulturarv (Information)  
   ☒ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse  
   ☒ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
 

Beskrivning 

Detaljplanen avser fastigheten Vega 9, som består av en prästgård byggd 1933 
tillsammans med en öppet planerad trädgård. Inventering av fastigheten med 
omkringliggande kvarter som genomfördes 1970 visade att fastigheten har kulturella 
värden som bidrar till kommunens ”stadsmässiga” utseende. Detta bygger på den 
öppna bilden som fås från intilliggande Hamngata, vilket bland annat beror på 
prästgårdens placering långt in på tomten. Inom fastigheten står även två 
ekonomibyggnader med högt kulturellt värde, de har dock sen tidigare flyttats till 
fastigheten så positionen av dem i nuläget är inte av vikt. Även prästgården har 
förflyttats men inom fastigheten, från Hamngatans sydöstra hörn till där den står idag.  

Nuvarande planförslag för Vega 9 beskriver byggnation av flerbostadshus med ca 35 
lägenheter. Planförslaget ämnar bevara prästgården och planerar en restaurering för 
att boende gemensamt ska kunna använda huset. Ekonomibyggnaderna planeras att 
flyttas mot Torggatan för att bevaras. Fastighetens trädgård har dokumenterats sedan 
1700-talet, inklusive de äppelträd som fortfarande står kvar i nordvästra trädgården, 
vilka kommer tas bort för placering av bilparkering enligt kommunens parkeringsnorm.  

Förutsättningen för en restaurering av prästgården är att riktlinjer från Vaxholms 
bevarandeplan (1979) följs och kulturella värdena förblir intakta. Det i sin tur bevarar 
prästgårdens kulturvärde och riksintresset. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att  
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 
 
   ☒ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning)  
   ☒ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)  
Världsarv (Information) 

Beskrivning 

Vega 9 inkluderas i riksintresse för kulturmiljövård och föreslås q-märkas i 
bevarandeplanen från 1979 vilket innebär att prästgården har ett särskilt 
kulturhistoriskt värde som inte får förvanskas. De två ekonomibyggnaderna är i gott 
skick och bevarar karaktären av gårdsbyggnader med till stor del äldre bevarande 
byggnadsdelar. Äppleträden utmärker sig genom att de är typiska för odlingen av 
fruktträd i stora trädgårdar.  

I förhållande till Vaxholms stadshistoria som trädgårdsstad ska trädgården inkluderas i 
det kulturhistoriska värdet. Öst om Vega 9 ligger Löwenströmska trädgården som är 
utsett till byggnadsminne. Planförslaget kan komma att påverka Löwenströmska 
trädgården i förhållande till dagvatten och möjlig skuggning. 

Planens påverkan  
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Beskriv planens påverkan på de beskrivna kulturvärdena efter genomförandet. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Landskapsbild/stads
bild 

Hög Lång Låg 

Byggnadsminnen Sannolik Varaktig Låg 
Riksintresse Hög Lång Låg 
Biologiskt kulturarv Hög Varaktig Frekvent 

Beskrivning 

Nuvarande planförslag innebär att den öppna bilden av Vega 9 minskar och påverkar 
det kulturhistoriskt värdet, då bebyggelsen på fastigheten blir större och höga 
kulturvärden kopplade till trädgården försvinner. Ny lokalisering av byggnaderna 
innebär att dess historiska funktion inte längre kan utläsas i bebyggelsestrukturen.  

I förhållandet till planförslaget kan byggnadens exteriör anpassas till omgivande 
bebyggelse och på så sätt bättre bli en del av kvarteret och en restaurering av 
prästgården innebär ett bevarande av dess kulturvärden.  

Under genomförande av planen 
Viss svårframkomlighet till prästgården kan uppstå under genomförande av planen.  

 
Bedömning av påverkan/totala effekten på objekt/aspekter d.v.s. kulturmiljövärden efter 
genomförandet 
 
Sekundära effekter JA 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA 
Samverkande effekter NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +1 -3 
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? JA 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA 

Beskrivning 

Detaljplanen kommer att betydande påverka kulturvärdena som utgörs av fastigheten 
Vega 9. Risken av en ny placering för ekonomibyggnaderna från 1700-talet gör att 
deras historiska funktion inte längre kan uppfattas.  Den nya byggnaden skapar en 
fysisk barriär mellan kvarterets omfattande trädgårdar och nyttoträdgården kommer 
att försvinna helt.  

Planen antas utgöra en betydande påverkan vilket beror på utformandet av föreslagen 
byggnad. Nuvarande planförslag innebär avviker från kvarterets övriga karaktär.  

Att prästgården med tillhörande trädgård avses restaureras är ett positivt inslag som 
förstärker fastighetens kulturvärde. I planförslaget har byggnadens hushöjd gentemot 
Hamngatan anpassats och inkluderat takkupor samt justerat takvinklar vilket är 
positivt. Förslaget material i trä för fasaden och väl vägt takmaterial kan minska 
påverkan.  
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Naturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till naturvärden.  

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
 
Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa:  
   ☒ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen)  
   ☒ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  

Beskrivning 

Vega 9 utgörs främst av en stor trädgård med öppen växtlighet. Trädgården innehar en 
allé av popplar i norra delen, en samling gamla äppelträd samt tre jätteaskar och en 
gammal parklind utspridda på södra delen av tomten. De tre jätteaskarna är 
naturvårdsarter, rödlistade samt identifierade som särskilt skyddsvärda träd varav 
gulvit blekspik (Sclerophora pallida) växer på ett av träden. Parklinden är utsedd som 
ett skyddsvärt träd. Vid inventering pekades de fyra skyddsvärda träden ut att ha högt 
naturvärde och samlingen äppelträd med påtagligt naturvärde. 

Nuvarande planförslag innebär att tre träd behöver tas ned (en jätteask, parklinden 
och en gammal björk), inklusive allén och äppelträden då de äldre 
ekonomibyggnaderna föreslås flyttas till norra delen av fastigheten. Planförslaget 
innebär även en påverkan på byggnadsminnet Löwenströmska trädgården då 
dagvatten och skuggning kommer förändras.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet.  
 
   ☒ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 S MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1)  
   ☒ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur)  
   ☒ Skyddsvärda träd (Information) 
 

Beskrivning 

Norra fastighetsgränsen utgörs av en allé med popplar som innehar generellt 
biotopskydd var en godkänd dispens krävs om åtgärder som avverkning ska 
genomföras.  
 
I förhållande till riksintresset för kulturmiljövård av Vega 9 bidrar trädgården med sin 
utformning och glest planterade gamla träd med stora kronor. Det gäller främst 
jätteaskarna och parklinden som utgör viktiga aspekter i naturmiljön genom skuggning 
och möjliga paraplyarter. Alla tre träd är gamla jätteaskar med en diameter mellan 100 
och 110 cm och en uppskattad ålder på 150–200 år. Ett av träden har utvecklad 
hålighet och på ett av träden förekommer den rödlistade arten gulvit blekspik. Av de 
träd som planeras att tas ner är det främst en av jätteaskarna och parklinden som får 
konsekvenser.  
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Löwenströmska trädgården som ligger intill fastigheten kommer att påverkas då 
planförslagets byggnad innebär nya förutsättningar för växterna som finns i 
trädgården, till exempel artsammansättningen och vilka som trivs. Risk för varaktig 
påverkan finns och det är viktigt att det tas hänsyn till trädens rötter.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Växt- och djurliv Hög Varaktig Frekvent 
Ekosystem Sannolik Varaktig Låg 
Ekosystemtjänster Sannolik Varaktig Låg 
Biologisk mångfald Hög Varaktig Låg 

Beskrivning 

Planförslaget föreslår avverkning av skyddsvärda träd och tillägg av stor bebyggelse 
utmed södra sidan. I förhållande till fastighetens naturvärden kommer nuvarande 
planförslag att försämra dem och ändra förutsättningarna för nyetablering. Allén som 
består av popplar utgör generellt också ett naturhistoriskt karaktäristiskt värde och bör 
beaktas i planförslag.  

Åtgärder för att mildra påverkan på naturvärden kan vara en annorlunda utformning 
av planförslaget så att träd och tillhörande värden bevaras och vårdas. Kompensation 
för allé samt avverkande av skyddsvärda träd bör inkluderas tidigt för att minska 
påverkan.  

Under genomförande av planen 
Påverkan och skada på trädens rötter vid markberedning är en hög risk och bör 
beaktas i förhållande till planförslaget.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA 
Samverkande effekter NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) -2 
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? JA 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA 

Beskrivning 

Planförslaget innebär att skyddsvärda träd, klass 1–2, kommer avverkas. Det innebär 
att två rödlistade arter kommer att försvinna från platsen. Kompensation genom 
nyplantering av träd av samma art resulterar i en lång återhämtningstid om inte 
förflyttning av de skyddsvärda träden kan genomföras.   

För att gynna biologisk mångfald i området bör naturvärdesobjekt med högsta och 
högt naturvärde, klass 1–2 undantas, från exploatering. En skyddszon bör helst lämnas 
runt dem. Görs ändå exploatering bör omfattande kompensationsåtgärder företas.  
För äppleträden gäller kompensationsåtgärder men inte omfattande. Om möjligt ska 
alla särskilt skyddsvärda träd och skyddsvärda träd bevaras, om det inte är möjligt bör 
träden ersättas och då gärna inom planförslagets gränser. 
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Sociala värden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
sociala värden. 

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

☒ Mötesplatser  

Beskrivning Det förekommer verksamhet i anslutning till kyrkans aktiviteter i prästgården, till 
exempel språkcafé. Denna verksamhet kan komma påverkas av planförslaget.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet  

☒ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur)  
 

Beskrivning Riksintresset kommer bli mindre tydligt då planförslaget har en mer privat karaktär 
vilket kan komma att påverka möjligheterna till social mötesplats.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Mötesplatser Sannolik Varaktig Låg 

Beskrivning 

Planförslagets påverkan på mötesplatsen som i nuläget kan nyttjas inom fastigheten 
kommer ändra förutsättningarna, men utgör inte en allt för stor påverkan. 
Planförslaget kan innebära en fortsatt användning av just prästgården i sociala 
sammanhang även utanför boendet vilket är en positiv aspekt.  

Under genomförande av planen 
En viss påverkan kan uppstå då tillträdet till området kan bli begränsat.  
 

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) NEJ 
Samverkande effekter NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) 0 
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? KANSKE 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? NEJ 

Beskrivning 

I och med planförslaget är det oklart efter genomförandet om sociala mötesplatser blir 
mer tillgängliga eller inte, däremot blir det ingen betydande påverkan på sociala 
värden eftersom planförslaget innebär en annorlunda boendeform i Vaxholms 
centrum och bidrar till nytänkande.  
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Materiella värden/naturresurser 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
materiella värden. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
 

Övriga materiella värden:  
☒ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 
dricksvattenförsörjning, brandpost, tryckstegnings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt)  

 

Beskrivning 

Osäkerhet finns kring om huvudmannen för vatten och avlopp har räknat in 
bebyggelse av fastigheten i kapaciteten för Vaxholms ledningsnät. Ingår inte 
fastigheten i beräkningarna av nuvarande tillstånd innebär denna detaljplan att det 
krävs en lösning för avlopp tidigare i processen.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet  

Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 SS MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer)  
□ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 SS MB; SFS 1998:1262; Skyddad natur)  
□ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 S MB)  
□ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 S MB)  
□ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 S MB) 
□ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 S MB)  
□ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 S MB) 

 
Beskrivning Finns inga förekomster av skyddade och utpekade objekt. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Vatten och avlopp Liten Kort Låg 

Beskrivning 

I förhållande till materiella resurser är miljöpåverkan av genomförandet låg.  

Under genomförande av planen 
Viss begränsning av framkomligheten kan uppstå under genomförandet.  
 

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA 
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Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA 
Samverkande effekter NEJ 
Varaktighet  Lång 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) 0 
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden? NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? NEJ 

Beskrivning 

Det saknas materiella värden inom planförslaget. Det som påverkas är kapaciteten i 
ledningsnätet för vatten och avlopp, som redan idag är en fråga som behöver lösas. Då 
det är ett lågt antal bostäder som föreslås inom fastigheten blir det ingen 
miljöpåverkan i förhållande till vatten och avlopp.  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till risker 
för människors hälsa eller för miljön. 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön I de områden som kan antas komma att påverkas  
av planen.  
☒ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla)  

Beskrivning 
Ny bebyggelse inom fastigheten bidrar till att skyfall påverkar ett större närområde än 
idag. I och med planförslaget kommer åtgärder att behöva genomföras utanför 
planområdet för att minska påverkan.  

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen.  
☒ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)  
☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)  

 

Beskrivning 

Genomförd dagvattenutredning anger att föroreningsbelastningen i dagvatten från 
utredningsområdet efter exploatering med rening i linje med åtgärdsnivån minskar 
markant efter rening jämfört med om inga åtgärder tas. Beräkning av rening visar dock 
inte på en rening av samtliga ämnen till en nivå av dagslägets nivåer, så som nickel, 
kvicksilver och kväve. Det innebär att både miljökvalitetsnormen för ekologisk och 
kemisk status i ytvatten riskerar att försämras. Dock ökar inte halterna av utredda 
ämnen utan minskar istället då flödena kommer öka.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Extrema 
naturhändelser  Hög Kort Hög 

Miljökvalitetsnormer Låg Lång Låg 

Beskrivning 

Enligt skyfallsanalysen så kommer vatten ansamlas i lågpunkter inom fastigheten och 
orsaka betydande översvämningar vid genomförande av planförslag. Fastigheten löper 
redan idag stor risk att drabbas av marköversvämning vid extremregn. Exploateringen 
av fastigheten bedöms försämra situationen för omkringliggande fastigheter och 
infrastruktur vid ett skyfall. Fastigheten bedöms vidare inte lämplig att bebygga med 
nuvarande höjdsättning och utan lämpliga skyfallsåtgärder. I förhållande till 
översvämningsriskerna på fastigheten behöver åtgärder genomföras för att 
miljökvalitetsnormerna inte ska försämras.  

212

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2019-01-11_sfs-2004-660
https://viss.lansstyrelsen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2019-01-11_sfs-2004-660
https://viss.lansstyrelsen.se/


Undersökning  
2021-02-02 

Änr Änr. 
12 av 15

Om planläggningen inkluderar lösningar så att skyfallsproblematiken löses genom 
åtgärder både på och utanför fastigheten, kan det i sin tur skapa mervärden som 
förbättrar för bebyggelsen runtomkring.  

Under genomförande av planen 
Ingen påverkan på människors hälsa eller miljön kan anses uppstå under 
genomförandet av planen.  
 

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA 
Samverkande effekter JA 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) -1 
Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  JA 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? NEJ 

Beskrivning 

Planförslaget anses inte medföra betydande risker men antas ändå medföra risker. 
Detta baseras på nuvarande underlag som visar vissa åtgärder för att minska avrinning 
och översvämning samt rening av dagvatten men inte på ett tillräckligt sätt i 
förhållande till ytor och kulturanpassning. Redan idag blir fastigheten översvämmad 
vilket innebär att åtgärder för att minska påverkan vid 100-åriga skyfall behöver 
genomföras både inom och utanför planförslaget, vilket också påpekas i genomförda 
utredningar.  
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Sammanfattande bedömning 

 
 
Särskilda bestämmelser 
 
Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? NEJ 
Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? NEJ 
 
Betydande miljöpåverkan 
 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? NEJ 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? NEJ 

Bedömning Planförslaget anses medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Påverkans totaleffekt  
 
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? -2 
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? -2 
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? 0 
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden/naturresurser? 0 
Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för 
miljön?  -1 

Samlad bedömning av alla ingående värden(riks/regional, kommunal och 
lokal nivå) -5 

 Bedömning Planförslaget anses medföra betydande miljöpåverkan.  
Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör omfattningen 
av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet.  
Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Bedömning Information om planförslaget kräver inte betydande information utan kommer 
kungöras enligt planprocessen.   

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning 

Bedömning Planen har en liten geografisk omfattning och innebär inte ytterligare betydande 
miljöpåverkan.  

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer? 

Bedömning 

Planförslaget stämmer överens med antagen ÖP om att bygga fler bostäder och 
innebär också en annan sorts bostäder som vänder sig till en annan målgrupp, vilket är 
positivt. Även i förhållande till VA-plan så stämmer planförslaget överens då 
bebyggelseutveckling ska genomföras inom kommunen.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Bedömning Planförslaget har ingen betydelse för andra planers miljöpåverkan.  
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I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Bedömning 

Nuvarande planförslag kan bidra till en större negativ påverkan av 
miljökvalitetsnormerna. Denna påverkan kan dock undvikas om föreslagna åtgärder 
genomförs samt utvecklas för att bäst anpassas till fastigheten och kommunens 
möjligheter.  

Har planen gränsöverskridande påverkan (indirekt/direkt/internationellt) 
Bedömning Nej, planen har inte gränsöverskridande påverkan.  
Motiverat ställningstagande 
Bedömningen av planförslaget föreslår att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas då det finns 
betydande miljöpåverkan inom flera områden. För att nå bästa möjliga planförslag och genomförande 
ska vikt ligga på åtgärder i förtid och kompensation i efterhand alternativt under genomförandets 
gång.  

Det är främst kultur- och naturvärden som påverkas men det finns goda exempel på förbättringar och 
åtgärder att kompensera med. Även extrema väder, så som skyfall, ger negativ miljöpåverkan i form av 
översvämningar vilket behöver hanteras även utanför planförslaget. Dessa är då prioritet att hantera 
inom miljökonsekvensbeskrivningen som bör upprättas.  

 
 
 

Bilaga 
 
Bedömningsskala:  
 

Konsekvenser Positiva Negativa 

+/- 4 Mycket stora konsekvenser 
 

Betydande positiv påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla 
objekt.  
Bidrar tydligt till att förbättra 
nuvarande överskridna 
miljökvalitetsnormer, rikt- och 
gränsvärden för miljö. 

Betydande negativ påverkan på riksobjekt 
eller regionalt värdefulla objekt.  
Överskrider tydligt miljökvalitetsnormer, 
eller överskrider tydligt nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö. 

+/- 3 Stora konsekvenser 
 

Begränsad positiv påverkan på 
riksobjekt eller värden av regionalt 
intresse, eller betydande påverkan på 
värden av kommunalt intresse. 
Bidrar tydligt med åtgärder i 
miljömålets riktning. 
 

Begränsad negativ påverkan på riksobjekt 
eller värden av regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på värden av 
kommunalt intresse. 
Riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer, 
nationella riktvärden eller gränsvärden för 
miljö, eller motverkar tydligt nationella 
miljömål 

+/- 2 Märkbara konsekvenser Liten positiv påverkan på värden av 
riksintresse eller regionalt intresse, 
eller begränsad påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 
Uppfyller delvis miljökvalitetsnormer, 
uppfyller huvudsakligen nationella rikt- 
eller gränsvärden, alternativt bidrar på 
ett tydligt sätt till lokala miljömål 

Liten negativ påverkan på värden av 
riksintresse eller regionalt intresse, eller 
begränsad påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 
Motverkar delvis nationella miljömål, eller 
motverkar på ett tydligt sätt lokala miljömål. 
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+/- 1 Små konsekvenser 
 

Liten påverkan på värden av 
kommunalt intresse Uppfyller tydligt 
miljökvalitetsnormer och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på ett 
icke betydelsefullt sätt motverka 
aspekter av dessa alternativt bidrar 
obetydligt till att uppfylla dessa. 

Mindre konsekvenser för lokala värden. 
Motverkar endast i mindre omfattning lokala 
miljömål 

+/- 0 Inga eller obetydliga 
konsekvenser 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse för 
de kända värdena. 

Inga påvisbara effekter eller konsekvenser 
som saknar betydelse för de kända värdena. 

 
Vid samlad bedömning indikerar totaleffekten -3 och -4 i någon av checklistorna behov att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning. Detsamma gäller om den sammanlagda bedömningen för alla ingående 
värden är negativ.
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From:                                 planenheten
Subject:                             yttrande om undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan för 
Prästgården (Vega 9), dnr KS 2020/47.214 [2021SBF80]
Attachments:                   Prästgården Vega 9 (u) 9004-2021(16881880) (0)_TMP.pdf

 
 
Från: Stadsbyggnad <Stadsbyggnad@vaxholm.se> 
Skickat: den 12 mars 2021 12:30
Till: planenheten <plan@vaxholm.se>
Ämne: VB: yttrande om undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Prästgården (Vega 
9), dnr KS 2020/47.214 [2021SBF80] 
 

Från: Embring Karolina <karolina.embring@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 12 mars 2021 12:24
Till: Stadsbyggnad@vaxholm.se <stadsbyggnad@vaxholm.se>
Ämne: yttrande om undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Prästgården 
(Vega 9), dnr KS 2020/47.214 

Hej! 

  

Bifogar Länsstyrelsens yttrande i rubricerat ärende. På återhörande inför avgränsningssamrådet! 

  

Trevlig helg! 

  

Vänligen 

Karolina Embring 

  

Planhandläggare 

Enheten för bostäder och fysisk planering 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Box 22067, 104 22 Stockholm 
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Besök: Regeringsgatan 66 

Telefon: 010-223 1405 

www.lansstyrelsen.se/stockholm 

  

- Skriv inte ut det här mejlet i onödan - spara papper och miljö 
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SAMRÅDSYTTRANDE

Enheten för bostäder och fysisk planering
Karolina Embring

Datum
2021-03-12

Beteckning
402-9004-2021

Vaxholms kommun
stadsbyggnad@vaxholm.se
Dnr. KS 2020/47.214

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen  Stockholm
Box 22067
104 22  Stockholm

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan 
för Prästgården (Vega 9) i Vaxholms kommun

Bakgrund 
En undersökning för rubricerad detaljplan har inkommit till Länsstyrelsen den 12 
februari 2021. Undersökningen görs i syfte att avgöra om genomförandet av 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om kommunen 
beslutar att en betydande miljöpåverkan kan antas ska en strategisk 
miljöbedömning göras.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 
35 hyresrätter i form av kollektivboende. 
Enligt 6 kap. 6 § punkt 2 miljöbalken ska kommunen samråda med Länsstyrelsen 
i frågan om betydande miljöpåverkan om inte kommunen redan i identifieringen 
kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. Kommunen har 
bedömt att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Risk för negativa effekter bedöms kunna beröra kultur- och 
naturvärden. Risk bedöms även finnas för negativ, men inte betydande, påverkan 
avseende översvämning och svårighet att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vatten.
Bedömning
Länsstyrelsen bedömer att kommunen lyft fram de väsentligaste miljö- och 
hälsoaspekterna i underlaget och är enig med kommunens bedömning att 
betydande miljöpåverkan, orsakat av detaljplanens genomförande, inte går att 
utesluta. De aspekter som kommunen lyft fram bör belysas inom ramen för 
MKB:n. Det bör finnas en öppenhet för att fler aspekter än de uppräknade kan 
framkomma efterhand och få betydelse för miljöbedömningen. 

Motivering

Trädvärden

Enligt underlaget innebär planförslaget att skyddsvärda träd (klass 1 och 2) 
kommer att avverkas samt att två rödlistade arter som en följd av detta kommer att 
försvinna från platsen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detta kan 
medföra risk för betydande miljöpåverkan. 
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SAMRÅDSYTTRANDE
 
Datum
2021-03-12

Beteckning
402-9004-2021

Kulturmiljö

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken. Fastigheten Vega 11, Löwenströmska trädgården, angränsar till 
planområdet och utgör byggnadsminne. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att planförslaget kan medföra risk för betydande miljöpåverkan 
avseende kulturmiljövärden. Länsstyrelsen vill särskilt understryka vikten av att 
bedömningen av påverkan på riksintresset för kulturmiljövården förhåller sig till 
Riksantikvarieämbetets handbok samt föreskrifterna och de allmänna råden för 
bedömning av påtaglig skada.

Översvämning/dagvatten

Kommunens bedömning är att planförslaget innebär en miljöpåverkan avseende 
översvämning och vattenkvalitet, men att den inte är betydande. Trots detta 
föreslår kommunen att även dessa aspekter hanteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, dvs. 
att det troligtvis inte är fråga om betydande miljöpåverkan.

Medverkande i beslutet
Beslutet har fattats av planhandläggare Karolina Embring. I den slutliga 
handläggningen har också samordnare Lisa Palmér medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Org nr: 212000-2908 
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Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 
408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta: 

Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm Exploatering AB 
inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1, godkänns samt avtal tecknas. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar 
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen 
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad. 

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lina Bergdahl 
Exploateringsingenjör 
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I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan 
genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.  

 

Bakgrund 
Vaxholms stads riktlinjer för exploateringsavtal beslutades av KF den 9 december 2019, § 74. Riktlinjerna 
anger bland annat att Vaxholms stad i varje geografiskt område av kommunen ska säkerställa 
genomförandet av detaljplaner (på annan mark än kommunens) genom att ingå exploateringsavtal. Om 
kommunen bedömer att det är uppenbart onödigt behöver exploateringsavtal inte upprättas. 

Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm AB ingick 2009-09-24 ett ramavtal för Rindö hamn. Ramavtalet 
angav bland annat att innan detaljplaner antas i kommunfullmäktige ska exploateringsavtal träffas 
avseende detaljplaneetapper för att i detalj reglera genomförandet.  

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges 
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den 
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden. 

Vasallen Vaxholm AB inkom 2014-02-20 med en begäran om planläggning av den sydvästra delen av 
fastigheten Rindö 3:378, i syfte att möjliggöra avstyckningar och omvandling till bostäder.  

Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KSPU §25/2014-04-09 i uppdrag att påbörja arbete med 
detaljplanering för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg. Ett förslag till detaljplan 
arbetades fram och samråd genomfördes våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25.  

Därefter reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 
enligt beslut KSPU § 25/2019-05-22. Inkomna yttranden och väsentliga förändringar av planförslaget 
medförde att en andra granskning skedde under perioden 4 juni - 29 juni 2020 enligt beslut KSPU § 
15/2020-05-27.  

Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om 
villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som 
omfattar hela Rindö hamn inom Oskar Fredriksborg. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 
3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av 
planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten 
Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.  

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
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framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt (LOD), nära utsläppskällan inom 
planområdet. Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för 
rekreation och friluftsliv samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Exploateringsavtalet medför såväl indirekt nytta som direkt nytta då avtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen för området ska kunna antas och få laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal 
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras och att kostnadsansvaret klargörs 
för kommande utbyggnad. 

Bedömning 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslaget exploateringsavtal medför såväl direkt nytta som 
indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att detaljplanen för området ska kunna antas och få laga 
kraft.  

Genom avtalet säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att 
ansvarsförhållandet samt kostnadsansvaret tydliggörs för kommande utbyggnad samt ekonomisk 
garanti för avtalets genomförande. Via avtalet säkerställs ersättningslös marköverlåtelse av föreslagen 
allmän platsmark. 

Måluppfyllelse 
I och med att förslaget möjliggör att detaljplanen kan antas och få laga kraft bidrar förslaget indirekt till 
att kommunstyrelsens övergripande målområden livsmiljö, kvalitet och ekonomi beaktas, tillvaratas 
samt förbättras.  

Detaljplaneringen för området ska uppnå följande mål: 

Livsmiljö: Detaljplanen medför att Rindö hamn förstärks med ytterligare 21 bostäder och att underlaget 
för kollektivtrafik, verksamheter och service förbättras. Den nya anslutningsvägen kommer delvis att 
avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och cykelväg. 

Kvalitet: Detaljplanen tillåter verksamheter i Grenadjärsvillan vilket bidrar till en levande skärgårdsmiljö. 
Dagvattenlösningar bidrar till förbättrade förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsnormerna. 
Allmänhetens tillträde till och genom området säkerställs och naturstigen får en standardhöjning. 

Ekonomi: Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar till att 
investeringar i kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Storleken på 
bostäderna ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar underlaget för den lokala 
skolan. 

Föreslaget exploateringsavtal reglerar marköverlåtelsen där exploatören ersättningslöst överlåter 
föreslagen allmän platsmark till staden. 

Finansiering 
Avtalet innebär att föreslagen detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, kan antas och få laga kraft. Avtalet klargör 
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kostnadsansvaret för detaljplanens genomförande, såsom att exploatören ombesörjer och bekostar 
utbyggnad av allmänna anläggningar och ersättningslös marköverlåtelse av allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Förslagets konsekvenser 
Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar till att investeringar i 
kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Den nya anslutningsvägen 
kommer delvis att avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och 
cykelväg. Storleken på bostäderna ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar 
underlaget för den lokala skolan. Exploateringsavtalet reglerar ansvars- och kostnadsfördelningen av 
genomförandet av detaljplanen och är en förutsättning för dess genomförande. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan 
för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, 
2021-10-26. 

Exploateringsavtal med bilagor för detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, 2021-10-26. 

Kopia på beslutet till:  
För kännedom:  Lina Bergdahl, sbf, Vaxholms stad                                                  

Richard Hallman, sbf, Vaxholms stad                                                                        
Leif Rytter, Vasallen Vaxholm Exploatering AB,  
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EXPLOATERINGSAVTAL för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, Dp 408  

§ 1 PARTER    

Mellan Vaxholms stad, org. nr 212000-2908 (”Kommunen”) och Vasallen Vaxholm Exploatering AB, org. nr 
556800-9343 (”Exploatören”) har träffats följande exploateringsavtal inklusive bilagor (”Avtalet”) avseende 
bebyggelse m.m. enligt blivande detaljplan, inklusive plankarta och tillhörande handlingar, för Rindö hamn 
etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, Dp 408 (”Detaljplanen”), 
Bilaga 1, och inom Detaljplanens planområde (”Planområdet”). 

Utöver dessa, se § 4 ÖVRIGA HANDLINGAR för samtliga till Avtalet hörande bilagor.  
 

§ 2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Exploateringsavtalet grundar sig på innehållet i Kommunens riktlinjer för exploateringsavtal som antogs av 
kommunfullmäktige 9:e december 2019. Riktlinjerna för exploateringsavtal reglerar huvuddragen för ansvars- 
och kostnadsfördelning mellan Kommunen och Exploatören.   

Kommunstyrelsen beslutade 2009 att godkänna ett planprogram för området Rindö hamn. Planläggningen 
syftar till att möjliggöra omvandling av programområdet till en levande skärgårdsmiljö med bostäder, 
verksamheter och skola. Programområdet har delats in i flera detaljplaner, varav Detaljplanen är en av dessa. 

Kommunen och Exploatören har med utgångspunkt i planprogrammet upprättat Detaljplanen, Bilaga 1, som ett 
förslag till ny detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408.  

Avtalets syfte är att klargöra hur Detaljplanen ska genomföras och att reglera fördelningen av kostnads- och 
genomförandeansvaret för utbyggnaden inom och utanför Planområdet.  

Genomförandefrågor avseende anslutning till vatten och avlopp för Planområdet hanteras i ett särskilt VA-
exploateringsavtal, Bilaga 7, mellan Exploatören och VA-huvudmannen, Vaxholmsvatten AB. 

Exploatören är ägare till fastigheten Rindö 3:382 och avser att inom Planområdet uppföra 21 enbostadshus, 
bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad samt utveckla Grenadjärsvillans användning. 
Därtill kommer en ny anslutningsväg att anläggas.  
 

§ 3 TIDIGARE AVTAL 

Kommunen och Vasallen Vaxholm AB har undertecknat ett ramavtal (”Ramavtalet”), daterat 2009-09-24, 
rörande principer för ansvar, fördelning av kostnader m.m. i planeringsprocessen och genomförandet för 
området Rindö hamn, i vilket Planområdet ingår. Enligt Ramavtalet ska exploateringsavtal för respektive 
detaljplaneetapp träffas innan respektive detaljplan antas i kommunfullmäktige.  

2015 tecknades ett tilläggsavtal till Ramavtalet, daterat 2015-11-23.  

Därtill har Parterna tecknat ett planavtal (”Planavtalet”), daterat 2014-10-06 rörande regleringen av 
principerna för bland annat kostnadsansvaret för upprättande av Detaljplanen. Planområdet omfattar del av 
Exploatörens fastighet Rindö 3:382 samt två mindre delar av Kommunens fastighet Rindö 3:1.  

Detta Avtal utgör det fullständiga exploateringsavtalet för detta förslag till Detaljplan. Avtalet ersätter således 
fullt ut Ramavtalet inklusive tilläggsavtalet såvitt avser Planområdet.   
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§ 4 ÖVRIGA HANDLINGAR 

Till Avtalet hör följande handlingar som Exploatören åtar sig att följa:  

Bilaga 1  Förslag till komplett detaljplan med planbestämmelser och beskrivningar (planbeskrivningen 
biläggs inte Avtalet), daterad [2021-10-26] 

Bilaga 2 Gestaltningsprogram, daterad [2020-06-01] 

Bilaga 3 Mark som ska överlåtas till Kommunen [2021-10-15] 

Bilaga 4 Dagvattenutredning, daterad [2018-10-15] 
Bilaga 5 Teknisk beskrivning för allmänna anläggningar, daterad [2021-10-26] 
Bilaga 5a  Utformning gång- och cykelöverfart, daterad [2019-06-27] 
Bilaga 5b Trafikutredning, daterad [2019-04-12] 

Bilaga 6 Entreprenadavtal - Tekniskt utförande, kontroll och garanti, daterad [2021-10-26] 
Bilaga 7 VA-exploateringsavtal, daterad [2021-09-27] 
Bilaga 8a Skydd av n1-träd daterad [2021-10-25] 
Bilaga 8b Skydd av träd1, daterad [2021-10-25] 
Bilaga 9 Tidplan, daterad [2021-10-25] 
Bilaga 10 PM – Grenadjären genomförande bygg, daterad [2021-10-25] 
Bilaga 11 Leveransanvisningar för inmätningar, daterad [2021-10-26] 

Bilaga 12 Geotekniskt utlåtande [2019-01-25] 

 

Vid motstridiga uppgifter äger innehållet i Avtalet företräde framför innehållet i bilagorna. 
 

§ 5 VILLKOR OCH GILTIGHET 

Avtalet är endast giltigt under förutsättning att följande villkor uppfyllts; 

att    kommunfullmäktige i Vaxholms stad, senast 2022-12-31, beslutar att godkänna Avtalet genom 
beslut som senare får laga kraft; och 

att  kommunfullmäktige i Vaxholms stad, senast 2022-12-31, antar förslaget till Detaljplan genom 
beslut som senare får laga kraft; och 

Om ovanstående villkor inte uppfyllts är Avtalet till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för någondera 
parten.  
 

§ 6 MARKÖVERLÅTELSER M.M. 

Exploatören överlåter till Kommunen, utan ersättning, all mark som enligt Detaljplanen utgör allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap och som redovisas med röd begränsningslinje på ”Mark som ska överlåtas till 
kommunen”, bilaga 3. Överlåtelsen ska ske enligt villkoren i § 7 ÖVERLÅTELSEDAG och § 8 FASTIGHETENS 
SKICK, M.M.  

Överlåtelsen sker med de mindre justeringar av gränser, som eventuellt vidtages i samband med blivande 
fastighetsbildningsförrättning av innebörd att sådana eventuella justeringar inte ska påverkar villkoren för 
överlåtelsen. 

Exploatören garanterar att den är civilrättslig och lagfaren ägare till den mark som ska överlåtas.  
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Genomförande 

Exploatören har 2017-03-17 ansökt om fastighetsbildning för att särskilja allmän platsmark från kvartersmark i 
enlighet med samrådsförslag till detaljplan från 2017-01-25. Exploatören ansvarar för att ansökan justeras för 
att avse den fastighetsbildning som erfordras för att Exploatören ska kunna överlåta allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap inom Planområdet till Kommunen. Exploatören ombesörjer att lägga till 
Kommunen som medsökande på ansökan så att Kommunen på ett betryggande sätt kan hålla sig uppdaterad 
om handläggningen. 

I syfte att undvika lagakraftperiod åtar sig Parterna att, när respektive lantmäteriförrättning är beslutad, 
omedelbart godkänna Lantmäteriets beslut om fastighetsbildning. Åtagandet förutsätter att förrättnings 
beslutet medför att allmän platsmark bildas i enlighet med Detaljplanen.  

Exploatören står för samtliga förrättningskostnader.  
 

§ 7 ÖVERLÅTELSEDAG 

Mark som är avsedd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap inom Planområdet ska överlåtas till 
Kommunen den 15:e dagen i månaden efter det att samtliga nedan angivna villkor uppfyllts, eller såvitt avser 
tredje att-satsen eftergivits av Kommunen, (”Överlåtelsedag”):  
 

att villkoren för Avtalet enligt § 5 VILLKOR OCH GILTIGHET har uppfyllts och 
beslutet fått laga kraft;  

att  beslut om fastighetsbildning av allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap har fattats och fått laga kraft, fastighetsbildningen har 
genomförts och införts i fastighetsregistret; och  

att iordningsställande av allmänna anläggningar på allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap inom Planområdet och anläggningar i anslutning 
till Planområdet enligt § 13 ANLÄGGNINGAR PÅ ALLMÄN PLATSMARK SAMT 
ANLÄGGNINGAR I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET har slutförts genom att 
arbetena godkänts vid slutbesiktning.  

 
Parterna ska utan dröjsmål meddela varandra när villkoren ovan uppfyllts eller när det står klart att de inte 
kommer att uppfyllas. 
 
Exploatören ska på Överlåtelsedagen överlämna alla relevanta handlingar rörande eventuell korrespondens 
med myndigheter, lantmäterihandlingar, kartor, relationshandlingar, skötselplaner, skogsbruksplan, 
mängdförteckning och uppgifter om anläggningars anskaffningsvärden samt de eventuella övriga handlingar 
som Exploatören har i sin besittning och som gäller den mark som överlåts. Exploatören ska vidare på 
Överlåtelsedag överlämna alla handlingar som erfordras för att Kommunen ska kunna beviljas lagfart för den 
mark som överlåts, inklusive värdeintyg.  
 
Skatter och andra avgifter som utgår för den mark som överlåts och som avser tiden före Överlåtelsedagen 
betalas av Exploatören. Skatter och andra avgifter som utgår för den mark som överlåts och som avser tiden 
från och med Överlåtelsedagen betalas av Kommunen. 

Värdet av samtliga anläggningar som byggs eller iordningsställs i enlighet med bilaga 5 teknisk beskrivning av 
allmänna anläggningar ska redovisas av Exploatören. Värdet ska redovisas på så sätt att det kan utgöra grund 
för anskaffningsvärde för anläggningstillgångar enligt Årsredovisningslagen. 
 

§ 8 FASTIGHETENS SKICK M.M. 

Inom del av det som enligt Detaljplanen ska utgöra allmän plats för GATA finns ett upplag av olika typer av 
massor. I övrigt består den mark som ska överlåtas av naturmark och parkmark med skog med stigar och 
stenblock, en stentrappa, en stenstrand med solgrottor och ett vattenområde.  
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Exploatören åtar sig att på egen bekostnad iordningställa den mark som ska överlåtas till Kommunen, i enlighet 
med och i den tid som anges i § 7 MARKÖVERLÅTELSEDAG. Marken överlåts i sådant skick att den enligt 
Kommunens bedömning kan tas i bruk för det ändamål den är avsedd för. Detta inkluderar att mark intill sådan 
anläggning som ska användas som väg ska rensas från sly, massor och övriga hinder för att uppnå goda 
siktmöjligheter. Marken överlåts därtill fri från skräp, upplagsmassor, rester från byggnation, anläggande och 
liknande. Marken som ska överlåtas till Kommunen ska vid tidpunkten för överlämnandet vara iordningsställt 
till ett sådant skick att den inte utgör en fara för allmänheten. 

Exploatören ska förvalta den mark som överlåts på sedvanligt sätt fram till Överlåtelsedagen.  

 

§ 9 INTECKNINGAR OCH LAGFART 

Exploatören svarar för samtliga kostnader förknippade med lagfartsansökningar samt inskrivningar och 
inteckningar.  
 

§ 10 GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 

Exploatören ansöker om och bekostar samtliga lantmäteriåtgärder som krävs för de 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och eventuella servitut som krävs för genomförandet av 
Detaljplanen. 

Exploatören garanterar att de delar av Rindö 3:382 (”Fastigheten) som ska överlåtas till Kommunen är fria från 
servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, penninginteckningar eller andra belastningar samt inte, utöver vad som 
följer av Lantmäteriets ersättningsbeslut, belastas av någon oinskriven förmånsrätt vid Överlåtelsedagen enligt 
§ 7 ÖVERLÅTELSEDAG såvida inte annat följer av Detaljplanen eller Avtalet. 

E.ON Energidistribution AB innehar ledningsrätt över mark som kommer överlåtas till Kommunen av 
Exploatören. På plankartan är berörd mark planlagd som NATUR och GATA, allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap. Inget ledningsstråk har säkert läge, Exploatören ombesörjer och bekostar utsättning och 
samtliga eventuella kostnader för ledningsflytt (inklusive återställande av mark) som krävs för att genomföra 
Detaljplanen. 

 

§ 11 MILJÖANSVAR 

Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har kostnadsansvaret för 
sanering av de markföroreningar som erfordras för genomförande av Detaljplanen och anläggningar i 
anslutning till Planområdet.  

Kommunen har före undertecknandet av Avtalet getts tillfälle att besikta och utföra markundersökningar, för 
att förvissa sig om fastighetens skick. 
 

§ 12 ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE PÅ KVARTERSMARK  

Inom kvartersmark ska Exploatören på egen bekostnad uppföra bostäder, markanläggningar, m.m. i enlighet 
med Detaljplan. Bebyggelsen inom kvartersmarken ska uppfylla de krav som framgår av Detaljplanen. 
Bebyggelsen inom kvartersmark ska följa ”Gestaltningsprogram”, bilaga 2. Åtgärder för att omhänderta 
dagvatten ska genomföras i enlighet med ”Dagvattenutredning”, bilaga 4. Exploatören ansvarar för att anordna 
erforderliga parkeringsplatser för bebyggelsen. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla Kommunens aktuella 
parkeringsnorm för samtliga fordonstyper. Exploatören ska säkerställa att räddningstjänst erforderligt kan 
angöra samtliga nya bostäder. Under skedet när Exploatören projekterar bygglovshandlingar ska Kommunen, 
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genom exploateringsenheten, bjudas in till ett avstämningsmöte med syfte att i god tid innan bygglovsansökan 
lämnas in, säkerställa att byggnation sker i enlighet med ”Gestaltningsprogram”, bilaga 2. Exploateringsenheten 
ska bekräfta handlingarnas överensstämmande med Gestaltningsprogrammet innan de lämnas in. 

Exploatören ansvarar för alla bygg- och anläggningstekniska åtgärder och därtill förenliga kostnader som krävs 
för att uppfylla tillämpliga lag- och myndighetskrav och föreskrifter inklusive Boverkets riktlinjer och byggregler 
(BBR).  

Alla åtgärder avseende alla tillfälliga anläggningar, flytt av befintliga ledningar, samt anläggandet av nya 
ledningar, vilka är nödvändiga för att Detaljplanen ska kunna genomföras inom kvartersmark, bekostas av 
Exploatören. 

Vid val av material och energisystem, samt vid sortering av byggavfall under byggnation, ska speciell hänsyn tas 
till den totala miljöbelastningen och människors välbefinnande.  
 
Myndigheters krav för transport, hantering och förvaring av explosiva ämnen samt arbetsskydd i samband med 
hantering och utförande av sprängarbeten ska följas. Likaså ska Exploatören ansöka om samtliga nödvändiga 
tillstånd som erfordras i samband med dylika arbeten. 
  

§ 13 ANLÄGGNINGAR PÅ ALLMÄN PLATSMARK SAMT ANLÄGGNINGAR I ANSLUTNING TILL 
PLANOMRÅDET 

Allmänna anläggningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap samt anläggningar i anslutning till 
Planområdet ska utföras i enlighet med ”Teknisk beskrivning för allmänna anläggningar”, bilaga 5. Detta 
inkluderar åtgärder för att omhänderta dagvatten i enlighet med ”Dagvattenutredning”, bilaga 4. När 
begreppet allmänna anläggningar används i Avtalet inkluderas inte VA-anläggningar. Villkor för VA-
anläggningar regleras i ”VA-exploateringsavtal”, bilaga 7.  

Exploatören får inte vidta någon annan åtgärd på mark, som ska utgöra allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap inom Planområdet, än sådan som framgår i § 13 och därtill hörande bilagor, om inte annat 
skriftligen överenskommits. Detta gäller från och med Avtalets ingående. 

Ansvar för anläggningar 

Exploatören ska projektera, utföra och bekosta utbyggnaden av allmänna anläggningar på allmän platsmark 
med kommunalt huvudmannaskap inom Planområdet.  

Exploatören ska projektera, utföra och bekosta utbyggnaden av anläggningar i anslutning till Planområdet.  

De områden som getts beteckningen NATUR i Detaljplanen ska bevaras under byggtiden och ska återställas 
innan avslutad byggnation.  

Kommunens tekniska enhet ska godkänna projekteringshandlingar innan arbetena påbörjas. Kommunen åtar 
sig att skriftligen lämna besked om godkännande inom 15 arbetsdagar efter det att fullständiga, med relevanta 
bilagor överensstämmande, projekteringshandlingar överlämnas till Kommunens tekniska enhet.  

För det tekniska utförandet, kontroll och garanti avseende allmänna anläggningar med kommunalt 
huvudmannaskap inom Planområdet samt anläggningar i anslutning till Planområdet gäller ”Entreprenadavtal - 
Tekniskt utförande, kontroll och garanti”, bilaga 6.  

Exploatören är skyldig att i god tid innan igångsättande, skriftligen meddela Kommunens projektledare och 
tekniska enhet om tidpunkt för igångsättande av åtgärder enligt denna paragraf och dess tillhörande bilagor.  

Ledningar och tillfälliga anläggningar 

Alla tillfälliga anläggningar, flytt av befintliga ledningar, samt anläggandet av nya ledningar, vilka är nödvändiga 
för att Detaljplanen ska kunna genomföras, ombesörjs och bekostas av Exploatören. 
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Påverkan på intilliggande anläggning 

Uppkommer kostnader i samband med anpassning av kvartersmark till de intilliggande anläggningarna, ska 
dessa arbeten ombesörjas och bekostas av Exploatören. Kommunen och Exploatören ska samråda om 
arbetenas utförande.  

Lov och anmälan 

I de fall bygglov, marklov eller rivningslov krävs för allmänna anläggningar ansöker Exploatören om detta i 
samråd med Kommunen. Exploatören bekostar samtliga med loven förenade kostnader. 

Vid förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 ansvarar Byviksvägens väghållare, Kommunen, för att 
ansöka om tillstånd för ändrad anslutning hos Trafikverket. Genomförandeavtal om ändring av anslutningen 
kan bli aktuellt om Trafikverket i samband med ansökan om tillstånd anser att det är nödvändigt med ett 
bevakningsavtal och genomförandeavtal. Innan Exploatören utför sina åtagande för Byviksvägens anslutning till 
väg 274 i enlighet med bilaga 5 ska tillstånd för ändrad anslutning ha erhållits samt eventuella erforderliga avtal 
ha ingåtts med Trafikverket. Exploatören bekostar samtliga med tillståndsansökan samt avtalen förenade 
kostnader. 

Garanti ock skada 

Exploatören är skyldig att skriftligen meddela Kommunens projektledare och tekniska enhet om tidpunkt för 
igångsättande av ovan nämnda anläggningsarbeten.  

Om Exploatören eller dess entreprenörer skadar allmänna anläggningar eller Kommunens byggnader som är 
befintliga eller under pågående byggnation återställer Exploatören dessa snarast om inget annat skriftligen 
avtalas mellan Parterna. Detta gäller samtliga skador som uppstår från undertecknandet av detta Avtal fram till 
överlämning av anläggningar inom Planområdet och i anslutning till Planområdet enligt § 13. Åtgärderna ska 
prioriteras framför fortsatt arbete med övriga anläggningar eller byggnader. Kostnaderna för återställandet ska 
bäras av Exploatören. Om återställande inte sker inom rimlig tid från det att Kommunen har uppmärksammat 
Exploatören på skadan, får Kommunen återställa det som skadats på Exploatörens bekostnad.  

Slutbesiktning 

Slutbesiktning av allmänna anläggningar med kommunalt huvudmannaskap inom Planområdet samt 
anläggningar i anslutning till Planområdet kan ske först efter att samtliga anläggningar har färdigställts. 
Samtliga anläggningar ska överlämnas till Kommunen vid ett och samma tillfälle om inte annat skriftligen 
överenskommits. Villkor för slutbesiktning framgår i ”Entreprenadavtal - Tekniskt utförande, kontroll och 
garanti”, bilaga 6.  
 

§ 14 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 

Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete med egen personal avseende 
projektstyrning, kontroll, granskning och administration avseende allmänna anläggningar och uppföljning av 
frågor kopplade till plangenomförandet och detta Avtal. Beloppet faktureras löpande. Kommunens rätt till 
ersättning omfattar redovisad och skälig tid enligt vid var tid gällande timtaxa för ersättning för planarbete, dvs 
för närvarande med 1400 kronor exkl. moms, reducerad med 400 kronor exkl. moms. 

§ 15 VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM PLANOMRÅDET  

För reglering av utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar har Exploatören ingått VA-exploateringsavtal 
med Vaxholmsvatten AB, bilaga 7. 
 

§ 16 ÖVRIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Bebyggelsen ska anslutas till bredband via fiber på Exploatörens bekostnad. 
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Exploatören ska därtill inom rimlig tid inför genomförandet av Detaljplanen ingå nödvändiga avtal med berörda 
huvudmän för el, värme och nät för elektronisk kommunikation. Avtalen ska säkerställa respektive huvudmans 
rätt att utan ersättning till Exploatören utföra anläggningar nödvändiga för att Detaljplanen ska kunna 
genomföras samt för all framtid underhålla, förnya och bibehålla ledningar och tillhörande anordningar.  

Exploatören ska tillhandahålla ritningar och tidplan samt svara för samordning med Kommunens tekniska 
enhet, Vaxholmsvatten AB, värmeleverantör m. fl. så att erforderliga ledningsarbeten kan bedrivas utan 
inbördes hinder och vara utförda när inflyttning ska ske inom Planområdet.  
 

§ 17 AVFALL  

Nödvändiga utrymmen för att möjliggöra utsortering av rest- och matavfall samt källsortering ska säkerställas. 
Detta gäller såväl ovan som under jord. Exploatören ska säkerställa att transportvägar för renhållningsfordon 
och hämtningspersonal såväl inom som utanför Planområdet är framkomliga såväl under som efter 
utbyggnadstiden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Kommunens avfallsföreskrifter ska följas. 
 

§ 18 BESIKTNING OCH SKYDD AV MARK OCH VEGETATION 

De områden som getts beteckningen NATUR, W1 OCH W2 i Detaljplanen, samt kommunal mark i anslutning till 
Planområdet, ska, förutom de åtgärder som stadgas i Avtalet, bevaras.  

Träd på PARK med bestämmelsen n1 på plankartan (bilaga 1) ska skyddas i enlighet med bilaga 8a, Skydd av n1-
träd. Träd med bestämmelsen träd1 på plankartan (bilaga 1) ska skyddas i enlighet med bilaga 8b, skydd av 
träd1.  

Exploatören och Kommunen ska, på Exploatörens bekostnad, innan några åtgärder utförs, gemensamt utföra 
besiktning av träd, vegetation, berg, mark och motsvarande natur inom och i anslutning till Planområdet.  

Om Exploatören eller av denne anlitad entreprenör skadar eller förstör träd, vegetation, berghäll, mark eller 
motsvarande natur inom områden för allmänna anläggningar på allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap inom Planområdet samt inom kommunalt ägd mark i anslutning till Planområdet, ska 
Exploatören återställa det som skadats till ursprungligt skick eller med av Kommunen godkänd kompensation.  

Vid av Exploatören orsakad skada på eller borttagning av träd utan startbesked kommer byggsanktionsavgift 
behöva betalas.  

Villkor för besiktning och skydd av träd och annan vegetation framgår av bilaga 6, Entreprenadavtalet, och 
bilaga 8a, Skydd av n1-träd. 
 

§ 19 TIDPLAN 

Exploatören ansvarar för att byggnads- och anläggningsarbeten inom Planområdet genomförs enligt ”Tidplan”, 
bilaga 9. 

Senast 3 månader innan byggstart ska Exploatören i samråd med Kommunen därtill upprätta en detaljerad 
tidplan med tillhörande aktiviteter. 

Det åligger Exploatören att hålla Kommunens exploateringsenhet löpande informerad om tid för inlämning av 
bygglovsansökan och andra relevanta beslutspunkter samt om anläggnings- och byggnadsarbetenas 
fortskridande. 

För det fall Exploatören inte utför utbyggnationen av de anläggningar som avses i §13 ANLÄGGNINGAR PÅ 
ALLMÄN PLATSMARK SAMT ANLÄGGNINGAR I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET inom den tid som anges i 
”Tidplan”, bilaga 9, äger Kommunen rätt att utföra anläggningarna på Exploatörens bekostnad. 
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§ 20 SAMORDNING OCH INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN  

Kommunens och Exploatörens arbeten ska samordnas i tid och utförande. Samordning ska ske för att arbeten 
ska kunna genomföras smidigt och med minsta möjliga påverkan på omgivande natur, djur och människor.  

Samordningen ska ske i tid, så att Exploatörens arbeten inom Planområdet respektive Kommunens arbeten 
inom Rindövägen inte krockar. En gemensam samordningstidplan för dessa arbeten ska tas fram, senast 3 
månader efter att Detaljplanen har fått laga kraft. 

Samordning ska ske vad gäller projektering och upphandlingsunderlag så att bebyggelse och anläggningar på 
både kvartersmark och allmän platsmark är synkroniserade vad avser tid, läge och höjd. 

Parterna ska, genom att utse minst en representant vardera, tillsätta en samordningsgrupp för projektet 
(”Samordningsgruppen”). Syftet med Samordningsgruppen är att ha ett forum där Exploatören uppdaterar 
Kommunen om projektets fortskridande och framdrift, i enlighet med Avtalet och då särskilt ”Tidplan”, bilaga 9, 
samt där Exploatören och Kommunen diskuterar för projektet viktiga löpande frågor. Exploatören är skyldig att 
hålla allmänheten informerad om projektets framskridande. Exploatören och Kommunen ska gemensamt i 
Samordningsgruppen ta fram och följa en kommunikationsplan för genomförandet av detaljplanen.  

§ 21 BYGGTRAFIK M.M. 

Byggtrafik till och från Planområdet samt utbyggnad av bebyggelse och anläggningar på kvartersmark ska ske i 
den ordning som är angiven i ”PM – Grenadjären genomförande bygg”, bilaga 10. 

Exploatören ska svara för att det under byggtiden utbyggnadstiden finns erforderliga trafikanordningar, skyltar 
etc. uppsatta enligt gällande lagstiftning. Exploatören ska i god tid före anläggningsarbetenas påbörjan, till 
Kommunen, inlämna förslag till trafikanordningsplan (TA-plan) för granskning och skriftligt godkännande. 

Rindövägen försörjer området och måste vara framkomlig under hela utbyggnadstiden.  
 

§ 22 BULLER, SKREDRISK, ÖVERSVÄMNING 

Bebyggelse inom Exploateringsområdet ska uppfylla de krav och normer som framgår av Detaljplanen. 
Exploatören svarar för alla byggtekniska och anläggningstekniska åtgärder vilka kan krävas för att uppfylla 
angivna krav och normer. Specifika krav som gäller skred och översvämning för detta Avtal framgår av 
Detaljplanen, bilaga 1, ”Geotekniskt utlåtande”, bilaga 12, och ”Dagvattenutredning”, bilaga 4. 

Bullerskydd under byggtiden ska beaktas med hänsyn till boende och verksamheter. Åtgärder, krav och 
riktlinjer som finns angivna i ” PM – Grenadjären genomförande bygg”, bilaga 10, ska följas för att minimera 
och skydda mot buller under byggtiden. Även Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 
2004:15, eller motsvarande råd som träder i dess ställe, ska följas. 
 

§ 23 ETABLERING 

För åtgärd, såsom etablering av bodar, arbetsfordon eller liknande, som fordras och där Exploatören behöver 
nyttja Kommunens mark, är Exploatören medveten om att Kommunens - i egenskap av fastighetsägare -
skriftliga godkännande av åtgärden krävs samt i förekommande fall, att tillstånd för åtgärden har erhållits från 
berörda myndigheter. 

Parterna ska verka för att etableringssamordning sker i enlighet med § 20 SAMORDNING OCH INFORMATION 
TILL ALLMÄNHETEN.  
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Exploatören äger inte rätt att utan skriftligt medgivande nyttja Kommunens mark för upplag eller annat 
ändamål som står i samband med områdets bebyggande. Sådan mark får inte heller utan skriftligt medgivande 
nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatören eller av denne anlitad entreprenör/konsult. 

Exploatörens och/eller Exploatörens entreprenörs byggbodar ska vara i fint och ordnat skick. Klotter ska inte 
förekomma på bodar, arbetsfordon eller liknande, dessutom ska Exploatören vidta nödvändiga åtgärder för att 
förhindra detta. Om skadegörelse ändå sker ansvarar Exploatören för att snarast vidta de åtgärder som krävs 
för att återställa det som skadats.     

Arbetsbelysning under byggtiden ska placeras och utformas så att den inte verkar bländande för sjötrafik eller 
påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för säker navigation.  

§ 24 KARTUNDERLAG ENSKILDA ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER 

För att Kommunens primärkarta ska vara uppdaterad förbinder sig Exploatören att senast tre veckor efter 
slutbesiktning av enskilda anläggningar och byggnader inom kvartersmark och allmän platsmark och övriga 
anläggningar, på egen bekostnad skicka in data från detaljmätning och lägeskontroller omfattande samtliga 
förekommande detaljer för respektive etapp. Anvisningar om hur och vad som ska inskickas och redovisas 
framgår av ”Leveransanvisningar för inmätningar”, bilaga 11. Syftet med att leverera dessa inmätningar till 
Kommunen, är att Kommunens primärkarta ska vara uppdaterad. 

I det fall detta inte sker senast tre veckor efter slutbesiktning av enskilda anläggningar och byggnader inom 
kvartersmark och allmän platsmark och övriga anläggningar, har Kommunen rätt att utföra inmätningarna på 
Exploatörens bekostnad. 
 

§ 25 STOM- OCH GRÄNSPUNKTER 

I de fall stompunkter eller gränspunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen är 
Exploatören skyldig att omgående informera Kommunen om detta. Kommunens samtliga kostnader för att 
fastställa nya punkter ska ersättas av Exploatören. 
 

§ 26 KOSTNADSANSVAR 

Kommunen svarar inte för några kostnader inom eller utanför Planområdet utöver vad som särskilt angivits i 
Avtalet.  
 

§ 27 SÄKERHET 

För rätta fullgörandet av Exploatörens förpliktelser enligt Avtalet ska Exploatören vidmakthålla av kommunen 
godkänd ovillkorad säkerhet till ett värde av 20 000 000 [TJUGO MILJONER] kronor i form av 
moderbolagsborgen genom moderbolagets påskrift på borgensförbindelsen på sista sidan, efter signaturssidan, 
i Avtalet. Av denna säkerhet ska kommunen i den mån Exploatören fullgjort sina skyldigheter enligt Avtalet, 
återlämna så stor del av den resterande säkerheten att den enligt Kommunens bedömning är betryggande för 
rätta fullgörandet av Exploatörens återstående förpliktelser. Detta innebär men är inte begränsat till att 
7 500 000 [SJU MILJONER FEMHUNDRATUSEN] kronor återlämnas efter det att Exploatören har genomfört 
nödvändigt sprängningsarbete för den nya anslutningsvägen (GATA i bilaga 1). Kommunen äger rätt att behålla 
10 % av säkerhetens värde till och med att garantibesiktning har godkänts.  
 

§ 28 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET OCH FÖRBEHÅLL VID MARKFÖRSÄLJNING 

Exploatören äger inte rätt, att utan Kommunens i förväg inhämtade skriftliga medgivande, överlåta hela eller 
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delar av Avtalet till annan part än Tornstaden eller av Tornstaden helägt dotterbolag. Sådant medgivande kan 
inte påräknas. 

Exploatören ansvarar även för att det vid en överlåtelse av hela eller delar av Fastigheten, görs förbehåll om att 
den nye exploatören eller ägaren, till alla delar, åtar sig Exploatörens kvarstående förpliktelser enligt Avtalet 
gentemot Kommunen. Förpliktelser som gäller för hela eller delar av överlåten mark, ska Exploatören svara 
solidariskt med den övertagande parten, som för egen skuld gentemot Kommunen, för Avtalets rätta 
fullgörande. Detta gäller även vid överlåtelse i flera led. 

För fastighet eller del av fastighet som överlåts är Exploatören fortfarande bunden av åtagandena i Avtalet. 

Kommunen äger rätt att utan Exploatörens godkännande överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter 
enligt Avtalet såvitt avser utbyggnaden av VA-anläggningar till Roslagsvatten AB och/eller annat bolag som 
ingår i samma koncern som Roslagsvatten AB.  

 

§ 29 KONTAKTORGAN 

Exploatören ska kontinuerligt samråda med Kommunen under tiden från att Detaljplanen har fått laga kraft 
fram till slutförd exploatering. Med slutförd exploatering avses att slutbesked har erhållits för samtliga 
anläggningar, bostäder och verksamheter inom kvartersmark samt att samtliga allmänna anläggningar med 
kommunalt huvudmannaskap inom Planområdet och anläggningar i anslutning till Planområdet har överlåtits 
till Kommunen i enlighet med § 7 ÖVERLÅTELSEDAG. 

Kommunens kontaktorgan vad gäller Avtalet är exploateringsenheten. 

För myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet. För tolkning av bilaga 2, Gestaltningsprogrammet, 
hänvisas till Kommunens planenhet. 

Eventuella ändringar eller tillägg till Avtalet beslutas av kommunfullmäktige i Vaxholms stad. Ändringar eller 
tillägg av mindre karaktär kan eventuellt beslutas av delegat i enlighet Vaxholms stads gällande 
delegeringsordning. 
 

§ 30 TVIST 

Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol på Kommunens 
hemort. 
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_________________________________ 

Avtalet är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt, samt ett ska inlämnas i samband 
med förrättningsansökan till Lantmäteriet.  

 

Vaxholm den ............                                            ..................den ............ 

För Vaxholms stad                                       För Vasallen Vaxholm Exploatering AB 

 

____________________  ____________________ 
Namn:   Namn:  
 

____________________  ____________________ 
Namn:   Namn:  
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BORGENSFÖRBINDELSE   

För det rätta fullgörandet av Exploatörens förpliktelser enligt Avtalet går undertecknat moderbolag 
till Exploatören ovillkorligen i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) till ett belopp om 
20 000 000 [TJUGO MILJONER] kronor i enlighet med § 27 i Avtalet. Tillämplig lag och tvistelösning i 
enlighet med § 30 i Avtalet ska gälla även för denna borgensförbindelse.  

 

..................den ............ 

 

För ________________________ med org. nr ___________  

 

 

____________________  ____________________ 
Namn:   Namn:  
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BAKGRUND

KV. GRENADJÄREN, RINDÖ 3:382 VAXHOLM 

Den aktuella fas  gheten Rindö 3:382 i Vaxholm ligger inom det 
gamla regementsområdet på Rindö och inom “riksintresse för 
kulturmiljön”. Bebyggelsen på planområdet består av en 
regementschefsvilla, Grenadjärsvillan och dess omgivande park och 
skog som togs i bruk 1906–1907. Grenadjärsvillan användes senare 
under en större del av 1900-talet som offi  cersmäss för regementet.

Det detaljplaneförslag som tagits fram av Vaxholms stad möjliggör för 
ny villabebyggelse på området kring Grenadjärsvillan samt en anslut-
ningsväg i det norra planområdet. Vid planarbetet med ny bebyggelse 
har stor vikt lagts vid inpassning i det historiska regementsområdet 
och i naturen.

I projektet ingår en restaurering av huvudbyggnaden Grenadjärsvillan, 
som utgör en vik  g komponent för områdets kulturmiljö. En entré  ll 
området ska skapas som understryker Grenadjärsvillans signaturvärde 
för hela Rindö hamn.

2

GRENADJÄRSVILLAN

RINDÖ HAMN OCH 
REGEMENTSOMRÅDE

PLANOMRÅDE INOM 
FASTIGHET RINDÖ 3:382, VAXHOLM

NY ANSLUTNINGSVÄG
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INLEDNING

SYFTE

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i sy  e a   tydliggöra 
detaljplanen i text och illustra  oner. I programmet framgår vilka 
principer som ska  llämpas vid genomförandet av nybyggnad samt 
bevarande och ombyggnad av befi ntlig bebyggelse.

FUNKTION

Dokumentet är e   hjälpmedel och underlag för styrning av den y  re 
miljöns u  ormning. Kommunens och byggherrens gemensamma 
inten  oner redovisas i gestaltningsprogrammet, de  a för a   
säkerställa a   en god helhetsu  ormning uppnås vid genomförandet. 
Gestaltningsprogrammet ska utgöra e   stöd vid detaljplanering, 
bygglovshantering och projektering.

STATUS OCH PROCESS

Gestaltningsprogrammet är en bilaga  ll detaljplanen för Rindö hamn 
etapp 3, Grenadjären. Programmet ingår i beslutsgrunden för 
antagandet av detaljplanen. Programmet har tagits fram av Vasallen 
Vaxholm Exploatering AB och Projektutveckling Tornstaden i 
samverkan med Vaxholm stad och Kanozi Arkitekter
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ANALYS OCH IDÉ 

KARAKTÄRSDRAG ATT BEVARA OCH FÖRSTÄRKA

Området är idag en delvis vårdad och gallrad blandskog med en 
trädgårds- och park del närmast Grenadjärsvillan och från villan ned 
mot va  net. Man kan tydligt urskilja a   Grenadjärsvillan i dess 
ursprungliga egenskap av bostad för regementschefen varit rela  vt 
avskild och privat från det övriga regementsområdet. I den västra 
delen av området fi nns berg i dagen och naturen är där av något mer 
karg skärgårdsnatur. Runt Grenadjärsvillan och även upp mot
 Rindövägen i norr fi nns vissa ekar som ger karaktär åt området.

Villan i na  onalroman  sk s  l uppfördes mellan 1906–1907. Villans 
placering var väl vald, på behörigt avstånd från regementets kaserner 
och med långa utblickar ner mot södra Oxdjupet och farleden.

Kring villan anlades på den södra sidan en parkliknande trädgård med 
terrassering ner mot sjön. Villans och parkens inpassning i naturen 
ger e   starkt karaktärsdrag för området. Den karga naturmarken med 
stenhällar, klippor och nordiska växter som tallskog var vik  ga 
komponenter i en na  onalroman  sk landskapsgestaltning och 
inkorporerades i parken. Genom varsamt inplacerade stentrappor och 
terrassering ingriper det byggda med naturen.

Grenadjärsvillans norra sida och huvudentré

Naturmark och s  gar i området

4

Naturmark och s  gar i området

Befi ntlig badbrygga
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ANALYS OCH IDÉ

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ:

• Grenadjärsvillans dignitet ska understrykas och ny bebyggelse anpassas 
e  er dess läge, form och status.

Grenadjärsvillans historiska funk  on och dis  nkta egna placering med e   
respektavstånd från omgivningen har beaktats i framtagandet av 
detaljplanen. Dels genom detaljplanens indelning med en större tomt 
bevarad runt villan och dels genom bevarandet av de terrasserade 
avsatserna ned mot va  net samt en förgård med rundkörning på den norra 
sidan av villan. 

Den nya bebyggelsen ska ta plats och form i terrängen kring 
Grenadjärsvillan i väster, norr och öster på e   sådant vis a   det tydliggörs 
a   den  llkommit som e   ny   och naturligt inslag i utvecklingen av området 
från e    digare militärt område  ll e   kulturhistoriskt intressant 
bostadsområde. 

Grenadjärsvillan restaureras på sådant vis a   dess ursprungliga karaktär 
förstärks och ly  s fram, bland annat genom återställande av 
originalfönstersä  ningen på verandan mot va  net samt den originalkulör 
som villan hade när den byggdes (gulvit kulör enligt NCS-skalan Y20R. 
Nyans: svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet/intensitet mellan 20-40). 
Den byggrä   för komplementbyggnad  ll Grenadjärsvillan, som  llskapas i 
planen, ska användas på sådant vis a   u  ormningen av komplementbygg-
naden ger en förstärkning av Grenadjärsvillans gestaltning i området och 
tydligt särskiljs i arkitektur och materialval från de nya bostadshusen och 
dess komplementbyggnader, i kvarteret.

• Ny bebyggelsestruktur och gestaltning ska upplevas sammanhållen  ll 
plan, material och kulör för a   ge fokus åt Grenadjärsvillan.

De nya bostadshusen ska ges sådan arkitektur a   det tydligt framgår a   det 
är nya hus. Genom a   u  öras med fasader i trä i mörka dova kulörer och 
mörka ej refl ekterande tak, ska de underordna sig Grenadjärsvillan både i 
storlek och u  ryck. Varia  on och nyansrikedom skapas genom 
terränganpassning samt av material, kulör och form.

• Karaktären av naturmark bevaras

Byggnaders möte med mark och terrängformer spelar en central roll för hur 
området kommer a   upplevas. E   bevuxet område med hus, parkeringar 
och andra funk  oner väl inpassade i terrängen ska e  ersträvas. 
De nya husen ska upplevas som a   de står i en trädgårds- och skogspark. 

Större ekar och tallar sparas i möjligaste mån, gärna nära de nya 
byggnaderna för a   skapa e   spännande möte mellan ny arkitektur och 
gamla uppvuxna träd, samt för a   så långt det är möjligt behålla känslan av 
den omgivande skogen runt Grenadjärsvillan. Där inte träd går a   spara på 
nya tomter så kan arkitekturen och u  ormningen med träfasader för de nya 
husen ändå bidra  ll a   bibehålla den känsla av skärgårdsnatur som idag 
fi nns i delar av området.

Skogsområdet inom naturmark behålls. För ökad genomsiktlighet och 
utblickar hålls buskskiktet röjt. 

• Förutsä  ningar för allmänhetens  llgång i området värnas

Entrén in  ll Kv. Grenadjären och vägen fram  ll Grenadjärsvillan kan med 
fördel u  ormas så a   villans magnifi ka status framhävs och förstärks, men 
utan a   kvarteret för den skull upplevs som slutet och exkluderande. Väl 
avvägda grindstolpar och anlagda häckar på ömse sidor av vägen som leder 
in i kvarteret från Grenadjärsvägen, kan vara a   sä   a   ordna de  a.

Naturs  gar, passager och utblickar i området bevaras så långt möjligt.

• Siktstråk och utblickar mot va  net ska värnas dock ej på bekostnad av 
träd.

5 243

Anna.Westergarden
Textruta
Ny bebyggelse ska dock anpassas till den befintliga kulturmiljön och inspireras av Grenadjärsvillans stilelement i syfte att öka intrycket av harmoni och samspel i området.



KV. GRENADJÄREN, RINDÖ HAMN - GESTALTNINGSPROGRAM 2020-02-21

ANALYS OCH IDÉ

GRENADJÄRSVILLAN I NYTT SAMMANHANG

Det nya planförslaget möjliggör e   småskaligt villaområde, där byggnaderna 
placeras kring Grenadjärsvillan. Framförallt grupperar sig den nya bebyggelsen 
norr om villan, samt på dess östra och västra sida. Grenadjärsvillan inordnas i en 
ny struktur och kommer enligt förslaget a   ligga mi   i den södra 
bebyggelselinjen. För a   behålla villans status och solitära ställning friläggs 
in  lliggande mark och nya byggrä  er placeras på avstånd och underordnas i 
nockhöjd.

Den ursprungliga huvudangöringen  ll Grenadjärsvillan var från Grenadjärsvä-
gen, vilken behålls som huvudentré  ll området. Denna infart byggs ut vidare 
i en slinga runt området som betjänar den nya bebyggelsen. Bebyggelse längs 
med uppfarten från Grenadjärsvägen placeras så a   det skapas siktlinjer upp 
mot Grenadjärsvillan. Denna uppfart kan med fördel formges som en allé med 
 dstypiska element och belysning  llhörande Grenadjärsvillans karaktär. Den 

befi ntliga passagen från Rindövägen behålls fortsa   som e   grönt stråk och 
passage genom området. Den ursprungliga grinden behålls och restaureras. 

Naturmark sparas inom strandskyddsområdet i söder och längs klippkanten i 
väster om villan. De  a innebär a   stora delar av villans park ner mot va  net 
bevaras. Dessa terrasseringar och trappor restaureras vid behov. Trädgårdens 
grönska ska tas  llvara på och skötas, ny växtlighet bör spegla det nordiska 
klimatets växter. Naturmark sparas även i direkt anslutning  ll villan i en slinga 
runt fas  gheten. De  a för a   både ge villan utrymme och en dignitet, samt för 
a   bevara träd och gröna passager i området. Naturmark sparas även i öst och 
nordost mot stora Grenadjärsvägen.

Byggnadens material är en grund av granit med putsade fasader. Norra entrén 
har en kalkstensportal. Takkuporna med volu  ormade sidor har putsad 
dekorgavel. Taket har enkupigt lertegel samt svartmålade plåtdetaljer. På taket 
fi nns även fyra små takkupor med halvmånefönster. Viss förändring har ske   
med  den och en del icke för  den typiska detaljer har lagts  ll.

Den föreslagna nya verksamheten är bostäder, kontor, restaurang, café, bageri, 
hotell mm. Förslag på ombyggnad och renovering av villan inkluderar: ny balkong 
över köksentrén, ny entré från verandan samt återställande av fönster  ll 
originaltyp. Vid ombyggnad och renovering ska villans  dstypiska utseende och 
parkmiljö med terrassering bevaras enl. an  kvarisk utredning. Den gula 
fasadfärgen kan återställas mot en ljusare vit likt originalkulören.  
Vid ombyggnad ska originaldetaljerna i entrén och trapphuset bevaras. Den nya 
komplementbyggnaden inom Grenadjärsvillans fas  ghetsmark ska genom sin 
gestaltning  llhöra och förstärka Grenadjärsvillans  dstypiska u  ryck och ska 
formges i samråd med an  kvarie.

Grenadjärsvillan idag från sydost med ersa  a fönster 
på verandan och gul kulör.

Förslag: Fasad söder med ny balkong över västra “köksentrén”, ny entré från verandan samt återställande av fönster  ll original typ. 
(Skala 1:100, A3)

6

Grenadjärsvillan från sydväst med originaldetaljer och 
ursprunglig vit kulör.
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Förslaget på markanvändning i området utgörs av småhus med 
komplementbyggnader samt den befi ntliga Grenadjärsvillan. 

BOSTÄDER: 
21 st. småhus i 2 plan. Alterna  vt 1 plan plus suterrängvåning

• Fas  ghetsstorlek (tomtarea): ca 750-800m2

• Byggnadsarea småhus: 120-150m2 . Ca. 1/6 av tomtarea
Småhus inkl. komplementbyggnad ca. 1/5 av tomtarea

• Byggnadsarea komplement byggnad: max 30m2.
Komplementhus min 2 meter från fas  ghetsgräns. 
Ej sammanbyggda komplementhus förutom undantag in  ll Grenadjärsvillan. 

GRENADJÄRSVILLAN: 
Bostadsrä  sförening med 4–6 st. lägenheter alterna  vt verksamheter.

• Fas  ghetsstorlek (tomtarea): ca 2330m2

• Byggnadsarea: 280m2  (1/8 Av tomtarea
• Byggnadsarea komplementbyggnad: 60m2.

ANSLUTNINGSVÄG

En ny anslutningsväg för den västra delen av Rindö hamn ingår i planområdet 
och ska anläggas från korsningen Grenadjärsvägen och Rindövägen. 
Se planområde på s. 2.
Anslutningsvägen ska gestaltas som en enkel gata utan särskild utsmyckning men 
genom sin bredd och sin sträckning som närmsta väg från västra delen av Rindö 
hamn upp  ll länsväg 274 ändå bli huvudväg  ll och från den aktuella delen av 
området. In  ll vägen kommer en ny GC-bana a   anläggas och 
belysningsarmaturer för vägen och GC-banan ska vara av samma modell som i 
övriga Rindö hamnområdet, dvs Stockholmslyktan.

SOLGROTTOR

Solgro  orna vid stranden som fi nns kvar i varierande u  ormning och skick i 
planområdet har bedömts vara kulturhistoriskt vik  ga. Solgro  orna bör bevaras 
och ska  llgängliggöras för allmänt ny  jande. Samtliga bevarade solgro  or ska 
renoveras och säkras från risk för skador. Någon eller några solgro  or som inte 
skäligen kan restaureras  ll e   säkert skick kan behöva rivas. De ska rensas från 
material av privat karaktär såsom plastmöbler, grillar och lösa dekora  oner. 
Bevarade solgro  or ska möbleras med möbler av off entlig karaktär och omfa  as 
av allemansrä  en.

ASFALTERAD VÄG

GRUSAD VÄG, VÄGKANT

TOMTMARK

PARK

NATURMARK 

TVÅPLANSVILLOR 
ALT. 1 PLAN PLUS SUTERRÄNGVÅNING

ENPLANSVILLA

KOMPLEMENTBYGGNAD

MARKANVÄNDNING
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SIKTLINJER

GRENADJÄRSVILLAN
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BADBRYGGA

INPLACERING

Ny bebyggelse, tomtmark och infrastruktur ska anpassas i så hög grad som 
möjligt  ll den befi ntliga naturmarken och Grenadjärsvillan. Stor vikt ska läggas 
på inplacering av byggnader i terrängen. En anpassad placering och form i 
samklang med befi ntlig vegeta  on och topografi n e  ersträvas för a   u  rycka 
och gestalta det platsspecifi ka och sammanhanget i naturen. Byggrä  erna har 
placerats så a   vyer och siktlinjer i området behålls så långt som möjligt. 
Dock ej på bekostnad av träd.

Byggnader placeras min. 4.5m från tomtgräns. 
Samtliga nya byggnader anpassas e  er Grenadjärsvillan, genom nockhöjd och 
avstånd. Komplementbyggnader placeras min. 2m från tomtgräns.

GESTALTNINGSPRINCIPER

Byggrä  erna placeras så a   vyer och siktlinjer i området behålls vilket ger Grenadjärsvillan dignitet.
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Gröna passager, naturs  gar och speciellt bevarandevärda träd. 
Träd ska bevaras även på ny tomtmark i möjligaste mån.

10

GRÖNSTRUKTUR

Naturmark bevaras av två skäl. Det ena är u  från biologisk mångfald och 
ekossystemtjänster t.ex. värdefulla träd. Det andra är u  från rekrea  on och 
 llgänglighet för boenden och besökare t.ex. passager och utblickar i området. 

Strandpromenaden ska u  ormas med hänsyn  ll en naturlig strandlinje med 
biologisk mångfald och inslag av rekrea  va miljöer som bad, brygga, solgro  or. 
Bevarade solgro  or ska skötas och avpriva  seras. 

Strandpromenaden ska vara e   naturligt inslag på naturmark och utgöras 
av endast fl isbeläggning utan belysning. Viloplatser med papperskorgar och 
bänkar anordnas i närheten av bryggan och med lämpligt mellanrum längs 
strandpromenaden. Strandpromenaden fylls på med fl ismaterial på vid behov.

Exempel på strandpromenad med fl is En av många solgro  or utmed stranden. Dessa är ovanliga u  ryck för 
frilu  slivet i anslutning  ll regementet. De har e   högt kulturhistoriskt värde.
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GESTALTNINGSPRINCIPER
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GESTALTNINGSPRINCIPER

GATUUTFORMNING 

En gatubild med karaktär av friliggande hus i grönska ska e  ersträvas. Vägen 
genom Grenadjärsvillans tomt blir fortsa   en grusad väg. 3,5m bred i två delar 
runt en parkrondell. Övriga vägområde är 9m, med körbana samt svackdike på 
bägge sidor. Markbeläggningen består av en asfalterad körbana samt svackdike 
i gräs.

SOPHANTERING

I planen ingår sopservice för varje fas  ghet. Sopbilars svängradie och 
framkomlighet ska stämma överens enligt körspårsanalys.

Exempel på en gatumiljö integrerad i naturen och byggnader 
placerade indragna på tomten

Skala: 1:400 (A3)
Må   angivit i meter

11
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KULÖR OCH MATERIAL

Ny bebyggelse bör hållas samman i materialval och e   kulörspann för a   ge 
e   enhetligt u  ryck som tydliggör vad som är gammalt respek  ve ny    llagt 
i området.  De  a för a   framhäva Grenadjärsvillan som landmärke och dess 
solitära ställning. Ny bebyggelse ska ha en mörkare kulör än Grenadjärsvillans 
ljusa putsade fasad som låter det nya införlivas mjukare i omgivningen. 
Kulörföreskri  : Nyans; svarthet över NCS4500 (45–85), Kulörthet(/intensitet) 
under 30(05–30). Kulörer i brun, grön, grå, toner. De  a spann ger stor valfrihet 
i färgnyans men begränsar  ll mörka, dova kulörer. Taken ska vara mörka i grå, 
svarta eller bruna kulörer och inte refl ekterande, de ska skilja sig från 
Grenadjärsvillans röda tegel.

Materialval på ny bebyggelse ska bidra  ll områdets karaktär upplevs som 
väl inpassat i naturen. Fasadmaterial som trä, kompositskivor, plåt. Inslag av 
naturmaterial som t. ex. sten och trä i detaljer som skärmtak och soldäck.
Som eventuella avgränsningar mellan de olika fas  gheterna bör växter eller 
genomsiktliga staket eller plank användas, inte täta plank eller staket. 

GESTALTNINGS PRINCIPER
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Tak får vara mörkt grå, svart eller bruna och ej refl ekterande.

Mörka och dova kulörer i gråa, bruna och gröna nyanser.
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isaeri
Överstruket

Anna.Westergarden
Textruta
svarta eller bruna kulörer och ska skilja sig från Grenadjärsvillans röda tegel. Planbestämmelsen anger att byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur.Materialval på ny bebyggelse ska bidra till områdets karaktär upplevs som väl inpassat i naturen. Fasadmaterial som trä, kompositskivor, plåt. Inslag av naturmaterial som t. ex. sten och trä i detaljer som skärmtak och soldäck. Som eventuella avgränsningar mellan de olika fastigheterna bör växter eller genomsiktliga staket eller plank användas, inte täta plank eller staket.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på mörka och dova kulörer i gråa, bruna och gröna fasadnyanser.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på tillåten takkulör. Taken får enligt detaljplanen vara mörkt grå, svart eller bruna.
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VOLYM

Volymerna ska tydligt visa och särskilja sig från Grenadjärsvillan, gärna med e   
modernt utryck. Taku  ormning hämtar upp och speglar det befi ntliga 
formspråket i närområdet. Tillåtet är sadeltak, där takvinklarna får vara mellan 
20–30 grader. Takvinklarna förhåller sig  ll Grenadjärsvillans mansardtak med 
vinklar på 60 och 25grader. 

KOMPLEMENTBYGGNADER OCH TILLHÖRANDE DESIGNELEMENT

Komplementbyggnader u  ormas med fasader i naturmaterial och kulör som 
anpassas  ll den nya bebyggelsen. Taku  ormning med fl acka tak alterna  vt 
pulpe  ak. 

Spaljéer, staket, plank, skärmtak och murar bör u  ormas med materialval och 
kulör som anpassas  ll den närmast  llhörande bebyggelsen. Med material som 
t. ex. vegeta  onsbeklädd betong, sten, trä, vegeta  onsdetaljer och 
metallsmide. Avgränsning av tomter ska om möjligt ske med vegeta  on och inte 
med staket och plank.

Exempel på tvåplansvilla med sadeltak i ca 30 grader samt komplementbyggnad med pulpe  ak

Komplementbyggnad med naturmaterial som trä och vegeta  onstak.

GESTALTNINGS PRINCIPER
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Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på komplementbyggnad med naturmaterial som trä och vegetationstak. 
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TERRÄNGANPASSNING

Större schakter, sprängning och u  yllnader bör undvikas i möjligaste mån. 
Gruppvisa lägre häckplanteringar vid fasaderna kan vara e   sä   a   får 
bebyggelsekropparna a   landa i terrängen. Eller a   låta den befi ntliga 
terrängen användas som en integrerad del av designen, t.ex. inbyggda och 
synliga bergknallar i terrasser. 

Kra  iga avgränsningar runt fas  gheterna såsom plank och staket bör undvikas 
för a   behålla en öppenhet och karaktären av den glesa tallskogen. 
Låga planteringar som följer terrängen kan vara e   sä   a   skapa en ombonad 
närmiljö.

Parkeringar smygs in i terrängen och delas upp i mindre enheter. Kra  iga 
skärningar och fyllnader ska undvikas.

SLÄNTER OCH MURAR

Terränganpassningen kan u  ormas med både mjuka slänter samt genom 
terrassering med stödmurar. Maximal höjd på stödmurar är 1.2m. Terrassering 
av marken med fl era murar bör undvikas i möjligaste mån.
Murar bör harmonisera med den befi ntliga terrängen.

Vid schakt för vägar ska slänter u  ormas så naturligt som möjligt med mjuka 
vegeta  onsbevuxna alt. grusade svackdiken.

DAGVATTEN

Öppet dagva  en föreslås avrinna  ll omgivande grönytor för infi ltra  on. 
Hantering av dagva  en behandlas närmare i detaljplanens dagva  enutredning, 
där det framgår a   dagva  en från byggnaders tak ska omhändertas inom den 
egna fas  gheten.

BELYSNING

All belysning i området ska u  öras så a   krav på trafi ksäkerhet och  llgänglighet 
 llgodoses. Den ska u  ormas så a   både körbana och omgivande mark lyses 

för en överblickbarhet och trafi ksäkerhet. Belysningen av gator ska gestaltas i 
harmoni med Grenadjärsvillans karaktär enligt en an  kvarisk utredning.

Mjuk slänt med grus

Terränganpassning, där plank och terrass är 
u  ormade med naturmaterial som trä

Exempel påerrassering genom stödmurar i klädd trä.

GESTALTNINGS PRINCIPER
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Terränganpassning genom vegeta  ontsbeklädd slänt

252

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på terrassering genom stödmurar i klädd trä.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på mjuk slänt med grus.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på terränganpassning genom vegetationsbeklädd slänt.

Anna.Westergarden
Textruta
Ex. terränganpassning, där plank och terrass är utformade med naturmaterial som trä.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

 

 

 

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Lokalgata

GATA

ParkstråkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tekniska anläggningar

E

Plantering

N

1

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Öppet vattenW

1

Brygga

W

2

Mark och vegetation

träd

1

Träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller egendom får

fällas och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av samma art, samma

funktion eller som är naturligt förekommande inom planområdet och som har ett stam-

omfång på minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark. Se även Ändrad lovplikt.,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden

q-skydd

1

Solgrottans utbredning och utformning ska bevaras,  4 kap. 8 §

Rivningsförbud

r-förbud

1

Solgrottan får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

varsam

1

Solgrottans material och proportioner ska vara lika ursprunglig. Planbeskrivningen anger

specifika egenskaper och värden för varje solgrotta,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 m

2

. För fastigheter med f

2

-bestämmelse

utgör största byggnadsarea totalt 150 m

2

 varav 120 m

2

 får utgöra bostad och

komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska

tillåten nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad

,  4 kap. 11 §

1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 m

2

. För fastigheter med f

2

-bestämmelse

utgör största byggnadsarea totalt 150 m

2

 varav 120 m

2

 får utgöra bostad och

komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska

tillåten nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad

,  4 kap. 11

§ 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 60 m

2

. Bestämmelsen gäller endast för

fastighet betecknas BC

1

K

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+35.00

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 750 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

2

Minsta fastighetsstorlek är 700 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

3

Minsta fastighetsstorlek är 850 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

4

Minsta fastighetsstorlek är 625 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering

Huvudbyggnad får placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns med undantag för bestämmelsen f

1

. Komplement-

byggnad får placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns men inte närmare än 4,5 m från fastighetsgräns mot allmän

plats och kvartersväg

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

3

Trots bestämmelse q1 får köksentrén på den västra fasaden av Grenadjärsvillan förses

med balkong. Fasadändringar i form av öppnande av fönster och balkongdörr får utföras.

På västra delen av verandan får ny entré öppnas upp. se illustration nr.1,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

1

Marken får inte hårdgöras

b

2

Minst 40% av marken ska vara genomsläpplig,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Endast 40 % av markytan får hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Takdagvatten ska infilteras inom fastigheten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n

1

Träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller egendom får

fällas och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av samma art, samma

funktion eller som är naturligt förekommande inom planområdet och som har ett stam-

omfång på minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark. Se även Ändrad lovplikt.

n

3

Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

10%

Största lutning är 00 % (pilen pekar uppåt),  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden

q

1

Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap 13 §. Ursprungliga detaljer såsom

fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar och fönster samt taklandskapet med skorstenar och

takkupor ska bevaras. Fasader ska vara putsade och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit

kulör lika ursprunglig på regementsbyggnaderna. Taktäckning ska vara rött enkupigt

lertegel med plåtskoningar i svartmålad skivtäckt plåt. Vid ett byte av fönster ska fönster till

form, material, indelning, glasning och proportioner vara lika ursprungliga. Brandskadad

byggnad ska återställas exteriört. Totalförstörd byggnad får ersättas med ny byggnad och

uppföras i puts och motsvarande volym som befintlig byggnad,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

2

Fasader ska vara klädda med puts och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör enligt

NCS-skalan Y20R. Nyans; svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet (/intensitet) mellan

20-40,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

3

Trädgårdsanläggningens utformning med terrasser och trappor ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

k

1

Taktäckning ska vara av rött enkupigt lertegel med plåtskoningar i svartmålad skivtäckt

plåt,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

2

Ursprungliga detaljer såsom fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar samt taklandskapet med

skorstenar och takkupor bör bibehållas till sin utformning i nationalromantisk stil. Vid ett

fönsterbyte bör fönster till form, proportioner, hängning, indelning, material och glasning

vara lika ursprungliga,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

m

1

Skålformad avledningsyta ska anläggas.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Utökad lovplikt för komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, att bygga högst två takkupor

samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Marklov krävs för fällning av träd med en stamomkrets på 1 meter på en höjd av cirka 1 meter över mark inom

kvartersmark,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Markreservat

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g

Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Fastighetsindelning och genomförande

Områdets indelning i fastigheter,  4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Strandskydd

a

2 Strandskydd är upphävt.,  4 kap. 17 §

ILLUSTRATION

Naturstig

Bostäder, café, butik, hantverk, galleri, restaurang, kontor
BC

1

K

Väg på kvartersmark. Vägen ska vara framkomlig för bilar, cyklar, räddningstjänst och

sophantering, 4 kap 16 § 1

kvartersväg

00-00

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Gäller ej takkupor. Ej brutet sadeltak,

4 kap 11 § 1

Takkupor får utgöra max 30% av fasadliv. Maxbredd per takkupa är 2,4 m,  4 kap 16 § 1

Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 m

2

 med undantag för e

3

. Komplementbyggnad får uppföras

med en högsta nockhöjd på 4 m, 

4 kap 11 § 1

f

1

                                       Huvudbyggnad får inte placeras närmare än 3,0 m från fastighetsgräns,

f

2

                                       Se e1 och e2-bestämmelserna, 

Byggnader, med undantag för Grenadjärsvillan, ska färgsättas med mörka, dova kulörer enligt NCS-skalan.

Nyans; svarthet över NCS4500 (45-85), Kulörthet(/intensitet) under 30 (05-30). Kulörer i brun, grön, grå. Materialval

på ny bebyggelse ska bidra till områdets karaktär som naturmark.Fasadmateral ska till största del utgöras av trä,

kompositskivor, plåt med inslag av naturmaterial som sten och trä i detaljer och uttryck. Tak får färgsättas i grått,

brunt eller svart, NCS 1500N eller mörkare. Byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i

takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur. Tomtplatsavgränsningar ska färgsättas i

samma färgskala som huvudbyggnader. Gäller endast byggnadsverk, 4 kap 16 § 1

n

2

50 m

2

 av marken ska vara tillgänglig för fördröjning av dagvatten

,  4 kap 10 §

Byggnader och tomter ska utformas och terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och natur-

förutsättningar för att minimera sprängning. Högsta tillåtna höjd på stödmur är 0,6 m och plank 1,2 m,  4 kap 16 § 1

Parkering ska ordnas inom egen fastighet,  4 kap 13 § 2

Fastighetsbildningen ska ske i huvudsak enligt illustration 3

,  

4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Område med användning BC

1

K ska omfatta en fastighet

,  4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Illustrationstext

skog

Bostäder. Endast enbostadshus med en lägenhet per fastighet. Högst en

friliggande huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet.

B

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Startbesked får inte ges förrän skålformad avledningsyta, m

1

, har anordnats

,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

00.0

Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §
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NY TRAPPA OCH VERANDAENTRÉ
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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund  

Vasallen ska omvandla Rindö hamn och regementet KA1/Amf 1 till bostäder och hotell med 
konferensanläggning. Arbeten har påbörjats i området som består av nio delområden, A1 – 
A9. 

Vasallen har gett Geosigma AB i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för delområdena 
A1 och A4, samt att föreslå lösning för eventuella översvämningsproblem i delområdena. 
Det aktuella planområdet kan ses på översiktskartan i Figur 1-1. Vasallen ska omvandla 
befintliga byggnader i området och även bygga nya hus inom vissa delområden. Visionen är 
att skapa en modern och levande skärgårdsmiljö med en mix av boende, arbete och fritid. 
För att möjliggöra detta behöver Vasallen därför utreda om fastigheterna kan hantera det 
dagvatten som tillrinner och bildas och hur det kan omhändertas. 

1.2 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid 
regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och 
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering av ett tidigare grönområde leder 
till större areal av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka 
konsekvenser detta har på dagvattensituationen.  

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar 
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i 
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna utredning är att klargöra vilka konsekvenser den avsedda exploateringen 
kan ha för dagvattenflöden från planområdet och hur detta kan påverka övriga delar av 
planområdet och dess recipienter.  

Den planerade exploateringen av Rindö hamn innebär att det kommer att bli en 
omfördelning av de hårdgjorda ytorna. Valet av beläggningsmaterial på ytorna i planområdet 
avgör om dagvattenflödet från planområdet kommer att minska eller öka efter 
exploateringen. En anslutning till det befintliga dagvattensystemet medför en ökad 
flödesbelastning på dagvattensystemet som kan leda till bräddning av obehandlat dagvatten. 
Det är ur det perspektivet viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom tak och 
parkering, tas omhand inom området i den utsträckning det är möjligt. 

Utredningen syftar också till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera eventuella 
erforderliga LOD-anläggningar. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, 
dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad.  
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Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Vaxholms Stads riktlinjer för 
dagvattenhantering och utgångspunkten är att dagvattenflödena och 
föroreningsbelastningarna ska minskas efter exploateringen.  

 

Figur 1-1. Översiktskarta där delområdena A1 och A4 är markerade med vitstreckade 
polygoner. 
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2 Material och metoder 

2.1 Material och datainsamling 

Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland 
annat: 

• Grundkarta med höjddata (erhållet från beställare) 

• Ledningskartor (erhållet från beställare) 

• SGU, Jordarts- och jorddjupskarta framtagna med SGUs kartgenerator 

• VA-Plan för Vaxholms Stad, Vaxholms Stad, 2014. 

2.2 Platsbesök i planområdet 

Ett platsbesök genomfördes den 8 maj 2015. Delområde A1 ligger i en dalgång omgärdat av 
höjder i öster och väster och väg 274 i norr. I söder mynnar dalgången ut i en sluttning ner 
mot Rindö hamn. Genom delområde A1 skär en vattendelare (Figur 3-3), vilket gör att 
delområdets norra del avvattnas norrut och delområdets södra del söderut. Vattnet från 
delområdets norra del infiltrerar naturligt genom gräs- och översilningsytor, se figur 2-1.  

 

Figur 2-1. Gräsområde väster om delområde A1 där dagvatten kan infiltrera. 

Delområde A4 består i dag av mark med tunna moränjordlager och blandskog. Delområdet 
är idag till större delen obebyggt förutom Grenadjärsvillan som ligger i delområdets centrala 
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delar med en grusad anslutningsväg som skär genom delområdet (Figur 2-2). Större delen av 
delområdet sluttar söderut ner mot havet. 

 

Figur 2-2. Område A4 med vägen som leder till grenadjärsvillan som ska bevaras. 

2.3 Flödesberäkningar 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella 

metoden enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 

återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 
och dimensionerande regnintensitet. Dimensionerande dagvattenflöden från respektive 
markanvändning beräknas för ett 20-årsregn, enlig riktlinjerna från Svenskt Vatten P110.  

Beräkningarna enligt ekvation 2 görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, enligt 

ekvation 9.1 i samma publikation (justerad i rättelsedokument från Svenskt Vatten): 
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𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛) ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 +
𝐾2∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛)
) (Ekvation 2) 

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets 

rinntid och K är den tillåtna specifika avtappningen från området (l/s∙hared). För att 

kompensera för att avtappningen från magasinet inte är maximal annat än vid maximal 

reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen K med en faktor 2/3. 

V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktigheter och intensiteter, vilket innebär 

att sambandet tar höjd för vilken typ av regn (korta regn med högre intensitet eller långa 

regn med lägre intensitet) som bidrar med störst volym vatten som behöver fördröjas. 

2.4 Föroreningsberäkningar 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet baseras på schablonhalter som har 

hämtats från modellverktyget StormTac. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för 

olika forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer 

av markanvändningsområden (Alm m fl., 2010). Halterna av olika ämnen kan momentant 

dock variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Planområdets förutsättningar  

De två delområdena A1 och A4 omfattar totalt drygt 6 hektar och ligger i Rindö hamn på 
Rindö i Vaxholm med Solöfjärden och Trälhavet som närmaste havsområde, se Figur 1-1. För 
flödesberäkningar och magasinsvolymer ingår även de befintliga byggnaderna, men 
eftersom befintliga byggnader har ett fungerande dagvattensystem redovisas dessa endast 
översiktligt. 

3.1 Bebyggelse och infrastruktur 

3.1.1 Delområde A1 – Befintlig 

Delområde A1 består av en grusväg med omkringliggande naturmark och avgränsas av 
Rindövägen i söder och väg 274 i norr. I öster ligger ett mindre skogsområde och i väster 
våtmarken som i dagsläget delvis fungerar som uppläggningsplats för massor under 
byggtiden (se kapitel 2.2). Längre västerut ligger en höjd med en sluttning ner mot 
våtmarken. Sammantaget har delområde A1 låg hårdgörningsgrad. 

3.1.2 Delområde A4 – Befintlig 

Delområdet består uteslutande av naturmark, förutom en villa i områdets centrala delar 
samt en grusväg som leder fram till villan. Marken lutar ner mot havet och består till stor del 
utav skog. 

3.1.3 Delområde A1 – Planerad 

För delområde A1 planeras en anslutningsväg som ersätter den befintliga grusvägen. I övrigt 
ska delområdet inte genomgå några större förändringar, se Figur 3-1. Den exakta 
vägutbredningen var vid författandet av denna utredning inte helt färdigställd. Som grund 
för beräkningarna har ett antagande om en 8 meter bred asfaltväg som löper genom hela 
delområdet använts samt en 3 m bred GC-väg som löper längs med asfaltvägen.  

3.1.4 Delområde A4 – Planerad 

I delområde A4 planeras ett nytt villaområde med cirka 21 villor och en ny vägslinga. 
Grenadjärsvillan i delområdets centrala del bevaras med respektavstånd till nytillkommande 
villor se Figur 3-1. 
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Figur 3-1. Förslag till markanvändning för delområde A1 och A4 från detaljplan upprättad 
2017-01-03 reviderad: 2017-01-25, Dp 408. Cykelvägen utgör en smal remsa som inte är 
möjlig att urskilja i figuren. 

 

3.2 Topografi 

Planområdet är lätt kuperat med en nivåskillnad som varierar mellan +14,5 meter vid 
vägområdet i norr (inom A1) och +29 meter i den nordvästra änden av A4. Inom de södra 
delarna av delområde A1 sluttar terrängen brant mot havet i söder. Inom delområde A1 
lutar terrängen generellt mot norr, men det går idag en vattendelare genom planområden 
och de sydliga delarna lutar istället söderut, Figur 3-2. Det finns i nuläget inga tydliga 
lågpunkter eller instängda områden inom planområdet som kommer att orsaka problem 
avseende dagvattenhanteringen. 

Det finns ett förslag på höjdsättning av markytan och därmed en ungefärlig 
grundläggningsnivå för bostäderna i planområdet. Fyllnadsjord skall schaktas bort och då bör 
man i planeringen se till att den blivande höjdsättningen i området underlättar 
dagvattenhanteringen, liksom att man väljer lämplig ny fyllnadsjord med bra porositet. 
Koordinatsystemet som används i planområdet är SWEREF 99 18 00 och RH 2000 används 
som höjdsystem. 

3.2.1 Avrinning 

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Avrinningen per 
ytenhet är ett mått på vattentillgången i området. Storleken på avrinningen beror av 
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nederbördsmängden, samt av hur mycket vatten som magasineras i området eller avgår till 
atmosfären genom avdunstning. Avrinningen varierar mycket mellan olika årstider, vilket till 
stor del beror på hur nederbörden magasineras – i mark- och grundvatten eller i form av 
snö. I södra Sverige faller mindre andel av nederbörden som snö. Snösmältningen kan ske 
under flera perioder, vilket tillsammans med regn kan ge hög avrinning vintertid. I södra 
Sverige är avrinningen låg under sommaren på grund av hög avdunstning. Årsavrinningen 
kan variera kraftigt från ett år till ett annat, vilket främst beror på att nederbörden kan 
variera mycket mellan åren. Under perioden 1961-2005 var medelavrinningen i Sverige för 
det våtaste året (2000) cirka 17 liter/sekund · km² och för det torraste året (1976) cirka 8 
liter/sekund · km². 

För en given yta eller sträcka i ett område kan man bestämma det landområde som bidrar 
med yt- och/eller grundvatten till ytan/sträckan. Detta landområde kallas för 
avrinningsområde. Ett avrinningsområde begränsas av en vattendelare som skiljer ett 
avrinningsområde från ett annat.  Avrinningsområdet för ytvatten kan bland annat 
bestämmas med hjälp av topografin. Där man har tunna lager av morän eller blandjordarter 
följer vanligtvis grundvattenytan topografin ganska väl och den topografiska vattendelaren 
är en hygglig approximation även för grundvattendelaren. 

Figur 3-3 visar en generaliserad bild över hur potentiellt ytvatten i planområdet skulle röra 
sig i terrängen under förutsättning att det inte fanns några avskärmande diken eller andra 
hinder.  

Det finns en vattendelare inom planområdet som skär genom delområde A1. Den 
huvudsakliga flödesriktningen för ytvatten och grundvatten i A1 bedöms vara från söder mot 
nordväst där ytvattnet samlas upp i ett gräsområde nordväst om planområdet där det 
infiltrerar. Tidigare har det funnits en trumma för vidare avvattning längs Byviksvägen norrut 
under Oskar-Fredriksborgsvägen, men denna trumma har pluggats för att boende längre 
nedströms upplevt tidvis höga dagvattenflöden. Söder om vattendelaren avvattnas området 
mot sydost som också är den huvudsakliga strömningsriktningen för delområde A4 där 
dagvattnet mynnar i Solöfjärdens ytvattenförekomst. 
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Figur 3-2. Topografi i delområde A1 och A4 (vitstreckade polygoner) med omgivningar. 
Höjdkurvor (grå linjer), vattendelare (blå linje) och ungefärliga flödesriktningar (ljusblå pilar) 
för ytvatten och grundvatten, om grundvattenytan följer markytans topografi. 

3.3 Geologi 

3.3.1 Grundvatten 

Grundvattenytan varierar naturligt under året, men också mellan olika år, beroende på bland 
annat nederbörd och temperatur. 

När det gäller grundvattnets flödesriktningar finns inga data som kan verifiera denna, eller 
var en eventuell grundvattendelare går. Grundvattendelaren behöver inte följa 
ytvattendelaren. Eftersom det i området är kuperad terräng med ett tunt lager morän på 
berg kan grundvattenytan antas följa terrängen relativt väl och grundvattendelaren ligger då 
i närheten av ytvattendelaren. 

Det finns inga grundvattenrör installerade i området, vilket gör det svårt att avgöra på vilken 
nivå grundvattenytan ligger, speciellt eftersom det är ett kuperat område. 

För att få kunskap om grundvattennivåerna behöver grundvattenrör installeras och mätas 
kontinuerligt under minst en hydrologisk cykel, alltså ett års tid. 

3.3.2 Jordarter 

Enligt SGUs jordartskarta består jordarterna i planområdet främst av postglacial lera och 
sandig morän med mindre områden av berg i dagen på höjderna, se Figur 3-4.  
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Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan 
avta vid ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten 
sättas lika med jordens mättade hydrauliska konduktivitet, KS. I sandiga eller grusiga jordar, 
som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta sig att mättade eller nära 
mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att jordens infiltrationskapacitet 
inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med dimensionerande intensitet. För att 
marken inte ska översvämmas måste markens infiltrationskapacitet vara så stor att den kan 
hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1 nedan anges generella infiltrationskapaciteter 
för olika svenska typjordar. 

 

  

Figur 3-4. Jordarter enligt SGUs jordartskarta i skala 1:25 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

 

Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska typjordar (Svenskt Vatten P105, 2011) 

Jordtyp Infiltrationskapacitet 
(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 

 

Det finns ingen geoteknisk utredning utförd i området och därför är SGUs jorddjupskarta den 
enda information som finns att tillgå för att uppskatta jorddjupet till berg i området. Enligt 
SGUs jorddjupskarta varierar jorddjupen i området mellan 0 – 10 meter, Figur 3-5. 
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Figur 3-5. Jorddjup enlig SGUs jorddjupskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

3.4 Dagvattenhantering – Befintlig 

Dagvattenflödet sker idag utan fördröjning till slutna ledningar för vidare transport till 
dagvattnets recipient, Solöfjärden och Trälhavet. För de befintliga byggnaderna är 
takdagvattnet kopplat direkt till det lokala dagvattensystemet. 

3.5 Recipienter 

Solöfjärden och Trälhavet klassas som mindre känslig recipient av Vaxholms Stad med 
utgångspunkt från vattenstatusen i VISS. 

Det finns ett behov av fördröjning och rening av dagvattnet i området till följd av den tänkta 
exploateringen för att inte överbelasta dagvattensystemet och för att inte öka 
föroreningsbelastningen på recipienten. Målet är att minska både föroreningsbelastningen 
samt belastningen på befintligt dagvattennät. Fördröjningen och reningen av dagvattnet, 
innan det når recipienten, uppnås genom bland annat sedimentation, fastsättning av 
föroreningar på partiklar och växters upptag av näringsämnen. 

3.6 Vaxholms Stads riktlinjer för dagvattenhantering 

Vaxholms Stad har utarbetat riktlinjer för dagvattenhanteringen i kommunen med syftet att 
ha en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och att dagvattenhanteringen inte förhindrar 
recipientens möjligheter att hålla god status.  

Riktlinjer: 

• Lokalt omhändertagande (LOD) på de enskilda fastigheterna.  

• Fördröjning nära källan. 
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• Trög avledning mot recipient via bäckar och diken samt om det bedöms som 
nödvändigt en samlad fördröjning innan recipienten.  

• Bibehålla eller skapa sekundära avrinningsvägar vid extrema regn. 

• Vid all dagvattenhantering är det viktigt att undvika situationer där avledningen kan 
ge upphov till olägenheter för närliggande fastigheter samt ökad skredrisk pga. 
vattenmättad i skredkänsliga områden. 

• Reningsåtgärder ska helst utföras vid källan. 

• Kraftigt förorenat dagvatten ska, så långt som möjligt, inte blandas med mindre 
förorenat dagvatten. 

• I samband med tillfällig verksamhet som byggverksamhet, bergborrning och liknande 
verksamheter kan förorenat dag- spol- och processvatten med högt slaminnehåll 
behöva avledas från arbetsområdet. Åtgärder behöver vidtas för att ledningar och 
recipienter inte ska skadas. 

• Vid planering av nya områden ska, om möjligt, öppna dagvattenlösningar prioriteras. 
Dessa bör utformas på sådant vis att de utgör ett positivt inslag i bebyggelsen. 
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4 Beräkningar 

4.1 Flöden och fördröjningsmagasin 

För beräkningar av dagvattenflödet före exploateringen har ortofoto använts för att beräkna 
markanvändningens uppskattade arealer. De uppskattade arealerna för 
dagvattenflödesberäkningarna efter exploateringen är framtagna efter det förslag till 
detaljplan som framtagits av stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm för den tilltänkta 
exploateringen och framtida markanvändningen. Arealerna visar inte den exakta 
ytfördelningen av markanvändningen utan ska ses som en fingervisning för vilka effekter den 
ändrade markanvändningen kan medföra. 

Avrinningskoefficienten för naturmark har för både delområde A1 och A4 satts i den högre 
änden av det normala intervallet för naturmarksavrinning. Detta är gjort för att ta hänsyn till 
att naturmarken i båda fallen innehåller en del ytor som delvis är att betrakta som 
hårdgjorda, exempelvis grusade vägar, berghällar och en liten andel takytor som idag leds ut 
över den omgivande naturmarken. 

För delområde A1 har rinntiden beräknats till 20 min för den befintliga markanvändningen 
och 10 minuter för den planerade markanvändningen, vilket gör att regnintensiteten för ett 
dimensionerande 20-årsregn blir 190 l/s∙ha respektive 287 l/s∙ha. 

För delområde A4 har rinntiden beräknats till 20 min för den befintliga markanvändningen, 
vilket gör att regnintensiteten för ett dimensionerande 20-årsregn blir 190 l/s∙ha. För den 
planerade markanvändningen har rinntiden beräknats till 10 minuter, vilket gör att 
regnintensiteten för ett dimensionerande 20-årsregn blir 287 l/s∙ha. 

4.1.1 Delområde A1 

Uppskattade arealer för markanvändningen för område A1 presenteras i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Uppskattade arealer för olika markanvändning som bidrar med dagvatten till område A1 före och 
efter exploatering 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area före 
exploatering 
(hektar) 

Area efter 
exploatering (hektar) 

Grusväg 0,4 0,200 - 

Naturmark 0,1 0,574 0,424 

Asfaltväg 0,8 - 0,250 

GC-väg 0,8 - 0,100 

Totalt:  0,774 0,774 

Dimensionerande dagvattenflöden från respektive markanvändning för ett 20-årsregn, 
redovisas i Tabell 4-2. 

Dagvattenflödet från exploateringsområdets ytor före exploatering uppgår till 26,1 
liter/sekund för 20-årsregn med 20 minuters varaktighet. Dagvattenflödet från 
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exploateringsområdets ytor efter exploatering uppgår till 115,5 liter/sekund för ett 20-
årsregn inräknat en klimatfaktor på 1,25 (25 %) samt en varaktighet på 10 minuter. Små 
förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet, därför bör de 
redovisade flödena främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den 
nya markanvändningen. Den framtida markanvändningen inom delområde A1 är beräknad 
på att en 8 m bred asfalterad vägbana löper genom hela delområdet samt en 3 m bred GC-
väg som löper längs med asfaltvägen. 

För att fördröja ett 20-årsregn till den grad att avtappningen från området inte överstiger 
avtappningen innan exploateringen krävs en fördröjningsvolym på 65 m3. 

Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering vid dimensionerande flöde för 20-årsregn. 
Nederbördsintensiteten har satts till 190 liter/s·ha för befintlig markanvändning och 287 l/s∙ha för planerad 
markanvändning 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

(-) 

Dagvattenflöde före 
exploatering (l/s) 

Dagvattenflöde 
efter exploatering 

(l/s) 

Grusväg 0,4 15,2 - 

Naturmark 0,1 10,9 15,07 

Väg 0,8 - 71,8 

GC-väg 0,8 - 28,7 

Summa:  26,1 115,5 (inkl. 
klimatfaktor 1,25) 

 

Genom delområde A1 löper en vattendelare vilket innebär att ca 55 % av delområdet A1:s 
totala dagvattenflöde rinner norrut och 45 % söderut. Detta resulterar i ett dagvattenflöde 
på 63,5 l/s som rinner norrut och 52,0 l/s som rinner söderut. För att fördröja dagvattnet 
som rinner norrut så att flödena minskas jämfört med de nuvarande nivåerna krävs en 
utjämningsvolym på 36 m3 inom den norra delen av delområdet och en utjämningsvolym på 
29 m3 inom den södra delen av delområdet.  

4.1.2 Delområde A4 

Delområdets cirka 5,1 hektar som ligger på land består idag nästan uteslutande av kuperad 
skogsmark, vilket genererar ett dagvattenflöde på cirka 97,5 liter/sekund. När delområdet är 
utbyggt kommer cirka 2,0 hektar av delområdet ha omvandlats till villakvarter, vilket 
tillsammans med övriga delar av delområdet (väg, grusväg och cykelväg) generera ett 
dagvattenflöde på cirka 387 liter/sekund för ett 20-årsregn inklusive en klimatfaktor på 1,25 
(25 %). Förändringen av markanvändningen i delområdet skapar alltså en ökning av 
dagvattenflödet med 397 %.  

För att fördröja flödet så att det inte överstiger befintligt dagvattenflöde behövs ett 
fördröjningsmagasin på 204 m3. Eftersom majoriteten av dagvattnet från område A4 släpps 
direkt till recipienten blir främst föroreningsbelastningen den styrande faktorn för vilka 
dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla stadens och länsstyrelsens krav. Den andel av 
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delområde A4 som omfattar vattenområdet har inte använts i beräkningar då dessa inte 
bidrar till dagvattenbildningen.  

 

Tabell 4-3. Uppskattade arealer för olika markanvändning som bidrar med dagvatten till område A4 före och 
efter exploatering. *Vattenområdet inom delområdet har ej använts i beräkningarna då detta ej bidrar till 
dagvattenbildningen 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

(-) 

Area före 
exploatering 

(ha) 

Area efter 
exploatering 

(ha) 

Villabebyggelse 0,25 0 2,01 

Naturmark 0,10 5,1 2,7 

Grusväg 0,40 0 0,02 

Väg 0,80 0 0,32 

Cykelväg 0,80 0 0,05 

Vatten* 1 0,5 0,5 

Totalt:  5,6 5,6 

 

Tabell 4-4. Beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering vid dimensionerande flöde för 20-årsregn. 
Nederbördsintensiteten har satts till 190 liter/s·ha för befintlig markanvändning och 287 l/s∙ha för planerad 
markanvändning 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 
(-) 

Dagvattenflöde 
före exploatering 
(l/s) 

Dagvattenflöde 
efter exploatering 
(l/s) 

Villabebyggelse 0,25 - 181,2 

Naturmark 0,1 97,5 97,6 

Grusväg 0,40 - 2,9 

Väg 0,80 - 91,8 

Cykelväg 0,80 - 13,0 

Summa:  97,5  386,5 
(klimatfaktor 1,25) 

4.2 Föroreningsbelastning 

Solöfjärden och Trälhavet räknas som mindre känsliga för föroreningar av Vaxholms Stad. I 
Tabell 4-5 presenteras en jämförelse mellan den befintliga föroreningsbelastningen samt 
den planerade föroreningsbelastningen för delområde A1 och i Tabell 4-6 presenteras 
samma jämförelse för delområde A4. Schablonhalterna indikerar att samtliga studerade 
ämnen riskerar att öka till följd av den planerade markanvändningen jämfört med den 
befintliga. För att säkerställa att föroreningsbelastningen inte ökar efter planerad 
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markanvändning föreslås en rad förbättrande åtgärder. Effekterna av dessa presenteras i 
tabellerna under rubriken ”Efter rening”. Dessa åtgärder finns beskrivna under avsnitt 5. 

Inom delområde A1 uppnås en lägre årlig belastning efter föreslagna reningsåtgärder för 
samtliga studerade ämnen. Inom delområde A4 uppnås en lägre årlig belastning för samtliga 
studerade ämnen förutom kvicksilver och olja. Om föroreningsbelastningen från 
planområdet studeras i sin helhet istället för uppdelat i delområden minskar den årliga 
belastningen även för kvicksilver, se Tabell 4-7. 

Anledningen till att den årliga oljebelastningen från delområde A4 beräknas öka även efter 
föreslagna reningsåtgärder beror på att den lägsta möjliga utloppshalten från den föreslagna 
lösningsåtgärden uppnås, vilket visar att dagvattnet redan innan föreslagen rening är att 
betrakta som relativt rent. Detta resulterar i en låg beräknad reduktion av olja (ca 30 %). Då 
den lägsta möjliga utloppshalten i StormTac har hög osäkerhet jämfört med de föreslagna 
åtgärdernas förmåga att reducera olja från dagvatten bedöms funktionen för lägsta möjliga 
utloppshalt ge en missvisande bild över åtgärdernas förmåga att reducera olja från 
dagvattnet. Det är rimligt att förvänta sig att även dagvatten som, likt det från det aktuella 
området, är relativt rent likväl kan renas ytterligare i de föreslagna anläggningarna (som 
möjliggör rening genom bland annat filtrering, växtupptag, biologisk nedbrytning, infiltration 
m.m.).  Om funktionen för lägsta möjliga utloppshalt i StormTac slås av erhålls en 
oljereduktion på 95 %. För att uppnå en reduktion som innebär att den årliga belastningen 
av olja från planområdet minskas krävs en reduktion på ca 50 %, vilket bedöms vara möjligt 
att uppnå med föreslagna lösningar. 
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Tabell 4-5. Föroreningsbelastning i dagvatten från delområde A1 för befintlig och planerad  
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac v.18.3.2. 
Föroreningsbelastningen jämförs med den befintliga. Röd = halten ökar jämfört med befintlig markanvändning, 
Grön = halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. * innebär att minsta möjliga utloppshalt för 
reningsåtgärden uppnås 

Ämne 

Föroreningsbelastning delområde A1 

Befintlig Planerad Efter rening 

µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

Fosfor 110 0,22 110 0,28 21 0,054* 

Kväve 1 400 2,8 1 600 4,2 480 1,20* 

Bly 2,9 0,0058 3,0 0,0078 0,15 0,00039* 

Koppar 15 0,029 17 0,045 3,7 0,0096* 

Zink 16 0,032 16 0,043 3,9 0,010* 

Kadmium 0,20 0,00041 0,23 0,00060 0,072 0,00019* 

Krom 4,7 0,0093 5,6 0,014 2,0 0,0051* 

Nickel 4,1 0,0082 4,4 0,011 1,5 0,0039* 

Kvicksilver 0,045 0,000089 0,052 0,00013 0,016 0,000040* 

Suspenderad 

substans 
47 000 93 43 000 110 3 000 7,8* 

Olja (µg/l) 460 0,92 570 1,5 200 0,52* 

PAH (µg/l) 0,063 0,00013 0,078 0,00020 0,023 0,000060* 

Benso(a)pyren 0,0075 0,000015 0,0083 0,000022 0,0029 0,0000075* 

Tabell 4-6. Föroreningsbelastning i dagvatten från delområde A4 för befintlig och planerad  
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac v.18.3.2. 
Föroreningsbelastningen jämförs med den befintliga. Röd = halten ökar jämfört med befintlig markanvändning, 
Grön = halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. * innebär att minsta möjliga utloppshalt för 
reningsåtgärden uppnås. Mörkgrön färg markerar belastning då funktionen ”minsta möjliga utloppshalt” är 
avstängd i StormTac  

Ämne 

Föroreningsbelastning delområde A4 

Befintlig Planerad Efter rening 

µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

Fosfor 78 0,61 110 1,2 22 0,23 

Kväve 790 6,2 1 300 13 310 3,3* 

Bly 2,8 0,022 3,8 0,040 0,44 0,0046 

Koppar 7,5 0,059 13 0,14 3,3 0,035* 

Zink 17 0,14 36 0,38 3,9 0,041* 

Kadmium 0,15 0,0012 0,18 0,0019 0,072 0,00075* 

Krom 1,7 0,014 2,9 0,030 1,00 0,010* 

Nickel 2,3 0,018 3,6 0,038 1,5 0,016* 

Kvicksilver 0,0055 0,000043 0,020 0,00021 0,0062 0,000065 

Suspenderad 

substans 
17 000 140 30 000 310 3 000 31* 

Olja (µg/l) 130 1,1 290 3,0 200 2,1* 0,15 

PAH (µg/l) 0,047 0,00037 0,41 0,0043 0,023 0,00024* 

Benso(a)pyren 0,0047 0,000037 0,0089 0,000093 0,0029 0,000030* 
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Tabell 4-7. Föroreningsbelastning i dagvatten från hela planområdet för befintlig och planerad  
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac v.18.3.2. 
Föroreningsbelastningen jämförs med den befintliga. Röd = halten ökar jämfört med befintlig markanvändning, 
Grön = halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. * innebär att minsta möjliga utloppshalt för 
reningsåtgärden uppnås. Mörkgrön färg markerar belastning då funktionen ”minsta möjliga utloppshalt” är 
avstängd i StormTac 

Ämne 

Föroreningsbelastning hela planområdet 

Befintlig Planerad Efter rening 

µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

Fosfor 847 0,83 110 1,5 22 0,29 

Kväve 922 9,1 1 300 17 339 4,5* 

Bly 2,9 0,028 3,6 0,047 0,39 0,0050 

Koppar 9,0 0,088 14 0,18 3,4 0,044* 

Zink 17 0,17 32 0,42 3,9 0,051* 

Kadmium 0,16 0,0016 0,19 0,0024 0,072 0,00094* 

Krom 2,3 0,023 3,4 0,044 1,1 0,016* 

Nickel 2,7 0,026 3,7 0,049 1,5 0,020* 

Kvicksilver 0,013 0,00013 0,026 0,00034 0,0077 0,00011 

Suspenderad 

substans 
23 367 230 33 000 430 3 000 39* 

Olja (µg/l) 201 2,0 350 4,5 200 2,6* 0,45 

PAH (µg/l) 0,051 0,00050 0,35 0,0045 0,023 0,00030* 

Benso(a)pyren 0,0053 0,000052 0,0088 0,00011 0,0029 0,000038* 

 

4.2.1 Recipienter – Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Dagvattensystemet och den naturliga avrinningen från utredningsområdet avrinner till 
Solöfjärden och Trälhavets vattenförekomster, se Figur 4-1 och Figur 4-2. 

Enligt länsstyrelsens VattenInformationsSystem i Sverige, VISS (2018) 
(www.viss.lansstyrelsen.se) har Solöfjärden och Trälhavet måttlig ekologisk status på grund 
av problem med näringsämnen. Solöfjärden uppnår god kemisk ytvattenstatus (utan överallt 
överskridande ämnen) medan Trälhavet ej uppnår god kemisk status (utan överallt 
överskridande ämnen) på grund av tributyltennföreningar som hittats i sediment. 
Solöfjärden och Trälhavet har fastslagits ha måttlig ekologisk status men har föreslagits 
uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Eftersom det inte anses ekonomiskt eller 
tekniskt rimligt att åtgärda problemen med övergödning innan 2021 har tidsfristen för att 
åtgärda problemen med höga halter näringsämnen satts till 2027. Trälhavet har tidsfristen 
att åtgärda problemen med den ej goda kemiska statusen till 2027. 
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Figur 4-1. Solöfjärdens vattenförekomst (www.viss.lansstyrelsen.se). 

 

 

Figur 4-2. Trälhavets vattenförekomst (www.viss.lansstyrelsen.se). 
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5 Förslag på framtida dagvattenhantering 

5.1 Delområde A1 

Den föreslagna förändringen av markanvändning kommer att medföra något ökade 
dagvattenflöden. Ökningen beror främst på den planerade vägen och GC-vägen vilket leder 
till ökade mängder hårdgjord yta i kombination med det beräknade framtida klimatet vilket 
innebär mer regn. Dagvattnet i både norra och södra delen om vattendelaren samlas upp i 
öppna svackdiken längs den nya anslutningsvägen, vilket leder till rening och fördröjning av 
dagvattnet jämfört med bortledning i dagvattenledningar. 

Dagvattnet från den planerade vägytan leds till öppna svackdiken som löper längs vägen. 
Svackdikena ger både rening och fördröjning av dagvattnet.  

Behovet för att fördröja ett 20-årsregn uppgår till 65 m3. Den maximala avrinningen från 
delområde A1 blir lägre jämfört med den befintliga situationen med implementering av 
svackdiken. 

Föreslagna åtgärder i punktform: 

• Dagvatten i delområdets södra del leds söderut till öppna svackdiken för fördröjning 
och rening. 

• Dagvatten i delområdets norra del leds till öppna svackdiken längs vägen för 
fördröjning och rening. 

• Det är viktigt att i ett tidigt skede planera höjdsättningen för delområdet så att 
dagvattenhanteringen kan fungera. Vägar och tomtmark höjdsätts så att dagvatten 
kan transporteras till föreslagna lösningar 

• Minimering av användningen av avrinningshinder som till exempel kantsten mellan 
vägområdet och svackdiken. 

I flödes- och föroreningsberäkningarna har det antagits att den nya markanvändningen 
kommer bestå av en 8 m bred asfalterad väg (enligt en körspårsanalys av WSP ska gatan vara 
7,5-8 m) som löper genom hela delområdet samt en 3 m bred GC-väg som löper längs med 
vägen.  

5.1.1 Hantering av eventuella översvämningsrisker i delområde A1 

För att minimera risken för att dagvatten från delområde A1 skall påverka områden 
nedströms delområde A1 på ett negativt sätt – genom översvämning – föreslås svackdikena 
underlagras av makadam för att skapa ytterligare en utjämningsvolym förutom dikenas 
reglervolym. För att fördröja delområde A1:s dagvatten så att flödena inte ökar på grund av 
den nya utformningen krävs 65 m3 magasineringskapacitet vid ett 20-årsregn. Förslagsvis 
anläggs svackdiken på en eller båda sidor om den planerade vägen vilket resulterar i ett eller 
två ca 310 m långa diken. Svackdikena föreslås vara 2 m breda med ett snittdjup på 20 cm. 
Detta i kombination med 30 cm djup, 50 cm bred, underliggande makadam skapar, om diken 
anläggs på båda sidor om vägen, en utjämningsvolym på 152 m3 som vida överstiger den 
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erforderliga utjämningsvolymen på 65 m3. Även med enbart svackdike på ena sidan av vägen 
överstigs alltså den erforderliga volymen. 

Det är därför möjligt att anpassa dikeslösningen efter de platsspecifika förutsättningarna så 
länge volymen uppgår till 65 m3 och allt vägdagvatten passerar genom svackdiket för rening. 
Exempelvis kan vägbanan enkelskevas, d.v.s. luta åt samma håll, eller så kan ett vanligt dike 
anläggas på ena sidan och anslutas till svackdiket via trummor under vägen, så att även det 
dagvatten som rinner till det vanliga diket renas i svackdiket. Det viktiga är att allt dagvatten 
avleds via svackdike och att den erforderliga volymen på 65 m3 uppnås. 

Figur 5-1 visar en bild på hur svackdikena kan utformas. Kupolbrunnar bör också anläggas i 
dikessluttningen för att överskottsvatten snabbt ska kunna ledas ned till den underliggande 
makadamen vid kraftiga regn, för att säkerställa att hela volymen kan utnyttjas.   

 

Figur 5-1. Sektionsbild över svackdike. Bilden är inte skalenlig och vägytan kan, om så önskas, 
enkelskevas för att allt dagvatten ska avrinna direkt mot svackdiket.  

5.2 Delområde A4 

Större delen av delområde A4 består av tunna jordlager på berg och de tillkommande 
byggnaderna kommer antagligen att anläggas på berg. Detta medför att naturlig infiltration 
till grundvattnet inte är enkelt, eftersom det inte kommer att finnas ett sammanhängande 
grundvattenmagasin i jordlagren i området. Eftersom det inte finns några naturliga ytor för 
infiltration av dagvatten och ytorna där dagvatten kan fördröjas är begränsade föreslås att 
dagvattnet översilas inom tomtmarken via utkastare. Eventuellt överskottsvatten samlas 
sedan upp i svackdiken längs planerade anslutningsvägar i området. Efter uppsamlingen i 
delområdets svackdiken tillåts dagvattnet sedan att översilas över naturmarken som sluttar 
ner mot vattnet i den södra delen av området. Svackdiken ger både en fördröjning och 
rening av dagvattnet, vilket även översilningen ner mot recipienten Solöfjärden samt inom 
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tomtmarken åstadkommer. Detta minskar dagvattnets eventuellt negativa påverkan på 
recipienten Solöfjärden. I Figur 5-1 visas ett exempel på hur ett svackdike kan utformas. 

Om ett svackdike med 1 m bredd anläggs på båda sidor om den planerade vägen med ett 
snittdjup på 20 cm skapas en utjämningsvolym på 152 m2. För att säkerställa att den 
erforderliga utjämningsvolymen uppfylls bör svackdikena anläggas med 40 cm djupt, 60 cm 
brett, underliggande makadam. Detta skapar en total utjämningsvolym på 207 m3, vilket är 
mer än den erforderliga utjämningsvolymen på 204 m3. I likhet med delområde A1 kan 
lösningen anpassas efter de platsspecifika förhållandena, exempelvis genom att ett vanligt  
vägdike anläggs på ena sidan vägbanan och förses med trummor som leder över dagvattnet 
till svackdiket för rening och fördröjning. Det viktiga är att den erforderliga volymen uppnås 
och att dagvattnet passerar svackdiket för att erforderlig rening ska uppnås. 

Det sydöstra hörnet av delområde A4 sluttar ner mot Grenadjärsvägen i öster vilket medför 
att dagvattnet i denna del av delområdet inte kan avledas samma väg som i övriga 
delområdet. Dagvattnet som bildas här föreslås fördröjas inom tomtmarken genom att 
skapa ett underliggande makadamlager under tomtmarken. För att omhänderta dagvattnet 
som bildas inom denna tomt krävs ca 4 m3 fördröjning för att inte skapa ökade flöden 
jämfört med dagens situation. Detta löses förslagsvis genom att dagvattnet som bildas inom 
denna tomtmark fördröjs i grov makadam med 30 % porositet, som underlagrar 
tomtmarken. För att uppnå fördröjning av 4 m3 dagvatten krävs 50 m2 makadam med ett 
djup på 30 cm. 

Föreslagna åtgärder i punktform: 

• Dagvattnet inom delområdet översilas grönytorna inom tomtmarken via utkastare. 

• Eventuellt överskottsvatten från tomtmarken samlas upp i svackdiken längs den 
planerade vägen inom området. För fastigheterna längs i söder tillåts dagvattnet 
istället översila mot naturmarken i söder. 

• Efter svackdiket tillåts överskottsdagvatten översilas över naturmarken ner mot 
Solöfjärden. Vid mindre regn kommer sannolikt vattnet infiltrera längs vägen och 
enbart små mängder nå fram till översilningen. Detta är dock avhängigt av 
infiltrationskapaciteten i det naturliga materialet under svackdikena. Eventuellt kan 
en mindre bäckfåra med erosionsskydd istället anläggas i sluttningen för att styra 
vattenflödet. 

• Vissa fastigheter i den sydöstra delen av bebyggelsen kommer höjdmässigt inte 
kunna avledas mot översiltningsstråken. Exakt vilka fastigheter som berörs beror 
dock av slutgiltig höjdsättning av området. Dagvatten från dessa fastigheter föreslås 
omhändertas i ett underjordiskt makadammagasin. En lämplig placering av detta kan 
vara i planområdets östligaste del. 

• Svackdikesbredden bör utformas med minst 1 m bredd på båda sidor om vägen. 
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Figur 5-2. Flödesriktningar (blå pilar) för dagvatten inom delområde A4. De röda pilarna 
representerar flödesriktningarna på väg och i föreslagna svackdiken.  

5.3 Extremregn 

Vid extrema regn, så som ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden där planområdets 
dagvattenlösningar inte kommer att vara tillräckliga för att omhänderta allt dagvatten. Det 
är viktigt att planera höjdsättningen för hela området så att dagvatten kan transporteras via 
sekundära avrinningsvägar vidare ut på närliggande lokalgator, och att lågpunkter där 
dagvatten kan ansamlas undviks. Höjdsättningen av planområdet bör planeras för att klara 
hanteringen av extremregn, genom att om föreslagna svackdiken bräddar rinner 
överskottsvattnet ut på vägarna för vidare transport mot recipienten. Denna lösning medför 
att risken för skador på hus och grundläggning kan minskas. En enkel skiss på höjdsättning av 
byggnader ses i Figur 5-4. 
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Figur 5-3. Höjdsättningsförslag. Bild platsspecifikt anpassad från förlaga i Svenskt vattens 
publikation P105.  

5.3.1 100-årsregn 

Dagvattenflödena som uppkommer vid ett 100-årsregn redovisas i Tabell 5-1.  

Tabell 5-1. Dagvattenflöden vid 100-årsregn. Klimatfaktor ansatt för planerad markanvändning 

Delområde Flöde befintlig markanvändning 
(100-årsregn, 20 min varaktighet) 

Flöde planerad markanvändning 
(100-årsregn, 10 min varaktighet) 

A1 44 197 

A4 166 659 

 

Om villorna inom delområde A4 höjdsätts på ett korrekt sätt, så att vatten kan avrinna via de 
sekundära avrinningsvägarna (lokalgatan och naturmark) utan att vatten blir stående mot 
husen, bedöms planområdet klara av ett 100-årsregn. Inom de centrala delarna av 
villaområdet kan skålformade avledningsytor underlätta vattenavledningen som kan uppstå 
vid ett 100-årsregn, se Figur 5-4 och Figur 5-5. Alternativt kan villatomterna höjdsättas så att 
dagvattnet avrinner ner mot sluttningen i söder utan att ställa sig mot husfasaderna. 
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Figur 5-4. Förslag på placering av skålformade avledningsytor (svarta streck).  
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Figur 5-5. Exempelbild på skålformad avledningsyta som föreslås anläggas enligt Figur 5-4.  

5.4 Slutsats 

Beräkningarna av de dimensionerande flödena visar att de planerade förändringarna inom 
planområdet kommer medföra ökade dagvattenflöden. Med föreslagna lösningsalternativ 
för dagvattenhanteringen beräknas dagvattnet fördröjas så att flödena kommer att minska 
jämfört med den befintliga situationen. De reningsalternativ som presenteras beräknas rena 
dagvattnet så att föroreningsbelastningen på recipienterna Trälhavet och Solöfjärden 
minskas efter planerad exploatering. Enligt beräkningarna i StormTac kommer den årliga 
belastningen minska för alla studerade ämnen utom olja, där reningseffekten i modellen 
minskats till 30 % på grund av modellens lägsta möjliga utloppshalt. 

Den låga reningseffekten bedöms vara missvisande eftersom modellens lägsta möjliga 
utloppshalter har stora osäkerheter och baseras på mätningar som i huvudsak gjorts i 
områden med mer förorenat dagvatten än vad som är fallet i det aktuella området. Om 
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funktionen stängs av ger modellen istället en oljereduktion på 95 %. Detta är inte rimligt att 
förvänta sig en så stor minskning från de mycket låga nivåer av oljeförorening som beräknas i 
dagvattnet, men reningseffekten bedöms sannolikt komma att åtminstone överstiga 50 %, 
vilket är den nivå som krävs för att den årliga belastningen inte ska öka jämfört med idag. 

Planerad exploatering, med implementering av föreslagna dagvattenåtgärder, kan därför 
sammantaget ses som en förbättrande åtgärd för recipienterna samt en positivt bidragande 
faktor för att miljökvalitetsnormerna kan uppnås. För näringsämnen, som är den avgörande 
faktorn för recipienternas ekologiska status, beräknas exploateringen ge en markant 
minskad belastning jämfört med dagsläget. 

Vid extrema regn som 100-årsregn kommer stora mängder vatten falla över området på kort 
tid. Det är därför viktigt att byggnaderna höjdsätts så att de inte riskerar att skadas av 
översvämningar. 
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Bilaga 5 Teknisk beskrivning för allmänna anläggningar 
 
 

Gällande normer och rekommendationer 
 

- AMA anläggning 17 
- VGU (Vägar och gators utformning 2020:029)  

 
 

Beskrivning av allmänna anläggningar inom Planområdet 
 

1.a. Gata 

Detaljerad utformning bestäms i arbetshandlingar innan anläggandets utförande. Utformning av 
korsningar framgår av Avtalets ”Trafikutredning”, bilaga 5b med undantag av utformning av 
gång- och cykelöverfart som ska utformas enligt Avtalets ”Utformning av gång- och 
cykelöverfart”, bilaga 5a. 

Gatans typsektion ska utformas enligt följande mått från väster till öster: 

3 m dike 
7,5 - 8 m körbana 
2,5 m grönremsa 
3,0 m gång- och 
cykelväg, exklusive 
stödremsor 
3 m dike 

 

Överbyggnad gata Överbyggnad dimensioneras för bärighetsklass 1. 

Slitlager gata Slitlager av asfalt 40 mm 100ABT16 B70-100. 

Bredd gata Gatan ska vara 7,5 m bred på raksträckor och 8,0 m i kurvor för att 
uppfylla kraven på god standard för kollektivtrafik samt trafik av typen 
Lspec. 

Tvärfall Gatan ska vara bomberad, tvärfall ska vara 2-3%. 

Svängradier Radier ska vara anpassade för fordon av typen Lspec, översiktlig 
utformning framgår av Avtalets ”Trafikutredning”, bilaga 5b. 

Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, DP 408 Bilaga 5 
- Teknisk beskrivning av allmänna anläggningar
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Kantstöd Granitkantstöd av typen RV2 med visning 12 cm. Kantstöd sätts i 
betong. Kantstöd ska sättas i GATA vid korsningspunkterna i norr och i 
söder och ska följa hela radiens längd. För övriga delar av gatan ska 
stödremsa anläggas mellan gata/dike samt gata/grönremsa. 

Refuger Överkörningsbara refuger ska anläggas enligt utformning i Avtalets 
”Trafikutredning”, bilaga 5b. Kantstöd ska vara av granitkantstöd RF2 
med visning 4 cm. 

Vägmärken Vägmärken enligt VGU efter utformning av lokala trafikföreskrifter. 
Vägmärken och gatunamnsskyltar får vara av liten storlek (enligt 
vägmärkesförordningen) och reflexmaterial ska vara högreflekterande. 

Vägmärken ska placeras så att de inte inkräktar på gång- och cykelväg 
eller körbana. 

Vägmärken för hänvisning av fordon av typen Lspec ska sättas upp på 
följande platser: 

1st vid cirkulationsplats längs med väg 274 för svängande till 
Rindövägen. 

1st för svängande från väg 274 till Rindövägen strax väster om 
Solövägen. 

1st för svängande från väg 274 till Rindövägens början från väster. 

2st för svängande från anslutningsvägen (GATA) till Rindövägen. 

 

Vägmärken ska vara av typen förbudsskylt – begränsad fordonslängd. 
 
 

Vägmarkeringar Beslutas av tekniska enheten, Vaxholm stad senast i samband med 
asfaltering av gatan. 

Vägtrummor 300 mm med galler. 

Vägslänter Gräsytor som anpassas till angränsande ytor. 

Överbyggnad GC Dimensioneras för bärighetsklass 2. 

Beläggning GC Slitlager av asfalt 45mm 80ABT11 B160-220. 

Bredd GC  Gång- och cykelvägen ska vara 3 m bred exklusive 0,3 m stödremsa på 
båda sidor eller kantsten. 

Tvärfall GC 1,5–2,0%. 
 
 

Gång- och cykelöverfart Ska anläggas i korsningspunkterna med anslutningsvägen (GATA inom 
Planområdet) och Rindövägen samt anslutningsvägen (GATA inom 
Planområdet) och Byviksvägen. Se Avtalets ”Utformning av gång- och 
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cykelöverfart”, bilaga 5b. Läge och placering bestäms vid upprättande av 
arbetshandling av tekniska enheten, Vaxholms stad. 

Diken Bredd 3 m. Dikets slänter ska minst ha lutningen 1:3. Se Avtalets 
”Dagvattenutredning”, bilaga 4 för utformning av dike. 
Dagvattenutredning ger möjligheten att anpassa dikeslösningen efter de 
platsspecifika förutsättningarna så länge 65 m3 uppnås. Dikena ska 
anläggas på följande sätt: 

- I botten av diket ska ett lager med makadam, fraktion 16–32 läggas ut. 
- Växtjord 150 mm för gräs, typ enligt AMA anläggning 17. 
- Grässådd enligt AMA anläggning 17. 

-Ett materialavskiljande lager av geotextil ska läggas mellan makadamen 
och växtjorden. 

I makadamen ska en dräneringsledning som löper hela dikets längd 
anläggas på den västra sidan av vägen. Kupolbrunnar som kopplas till 
dräneringsledningen ska anläggas i dikets botten för att kunna leda vatten 
direkt ned i makadamen vid höga flöden. 

 

Grönremsa En 2,5 m bred grönremsa ska anläggas mellan körbana och gång- och 
cykelväg. Grönremsan ska vara utformad som ett svackdike så att det 
kan ta hand om ytvatten från körbanan. Svackdiket ska inte anläggas 
med överbyggnad av makadam för fördröjning men dikets funktion ska 
vara att leda bort ytvatten från vägen.  

I grönremsan ska träd planteras med ett avstånd av 25 m. Trädsort ska 
vara någon av de oxelträd som klarar minst växtzon 4. Mellan träden i 
botten av svackdiket ska en 1 m bred remsa med perenner som klarar 
både fukt och torka anläggas. Övriga ytor/slänter i grönremsan ska vara 
av gräs. 

Växtbädd träd Växtbädd: tjocklek 800 mm, typ enligt AMA anläggning 17. 

Växtbädd perenner Växtbädd tjocklek 400 mm, typ enligt AMA anläggning 17. 

Gräsyta i grönremsa Växtbädd: tjocklek 150 mm, typ enligt AMA anläggning 17. 

Gräsyta vägslänter Växtbädd: tjocklek 50–100 mm, typ enligt AMA anläggning 17. 

Belysning Avstånd mellan stolpar ska vara ca 25 m. Avstånd mellan centrum på 
stolpe och ytterkant av anslutningsvägens stödremsa ska vara 0,5 m. 
Underlag för att fastställa stolphöjder, stolpavstånd och typ av lykta, 
armatur, m.m. ska tas fram av Exploatören och godkännas av tekniska 
enheten, Vaxholms stad. 

 
 Belysningen ska dimensioneras enligt VGU. Stockholmslyktan från 

Ateljé lyktan eller likvärdig på svart stolpe med arm. Lykta och stolpe 
ska vara svart (RAL 9005). Ljuskälla ska vara LED. Belysningen ska 
tjäna både gata och gång- och cykelväg och ska placeras i grönremsan 
mellan gatan och gång-och cykelvägen. 

Kanalisation Kabelrör 50mm diameter ska läggas längs hela sträckan av den nya 
anslutningsvägen på västra sidan av vägen. 

Skräprensning Ytorna runt den nya anslutningsvägen GATA ska rensas på skräp och 
främmande föremål av Exploatören innan slutbesiktning. 
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1.b. Korsningspunkt Byviksvägen med nya anslutningsvägen (GATA) 

I anslutning till korsningen Byviksvägen och den nya anslutningsvägen ska åtgärder för att 
förbättra framkomligheten för gående och cyklister genomföras enligt följande. En gång- och 
cykelöverfart ska anläggas där gång- och cykelvägen som löper längs med Byviksvägen korsar 
Soldatgränd. Direkt norr om Soldatgränd ska 15 m av befintlig gångväg som leder fram till 
gångbanan längs med Byviksvägen asfalteras om och höjdskillnad planas ut. 
 
 
  
Överbyggnad GC Dimensioneras för bärighetsklass 2. 

Beläggning GC Slitlager av asfalt 45mm 80ABT11 B160-220. 

 

Bredd GC  Gång- och cykelvägen ska vara 3,0 m bred exklusive stödremsor. 

Tvärfall GC 1,5–2,0 %. 

Gång- och cykelöverfart Se Avtalets ”Utformning av gång- och cykelöverfart”, bilaga 5a. Läge 
och placering bestäms vid upprättande av arbetshandling. 

 
 

2. Planerad allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap 
 

2.a. Naturmark 

Naturmarken ska röjas på sly och eventuella riskträd ska avverkas innan slutbesiktning. Utförande ska samrådas 
med Vaxholms stads ekolog. 

Invasiva arter enligt EU-förordning 1143/2014 samt förteckning 2019/1262 ska avlägnas innan slutbesiktning. 
Kravet innefattar även följande arter som det ännu inte finns några lagstadgade skyldigheter kring: blomsterlupin 
(Lupinus polyphyllus), parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica), sjögull (Nymphoides pelatata), 
sydfyrling/vattenkraussla (Crassula helmsii), vattenpest (Elodea canadensis) samt vresros (Rosa rugosa).  

 

Marken ska rensas från skräp och främmande föremål innan naturmarkens slutbesiktning. 
 

2.b. Naturpromenaden 

Bredd Naturpromenaden ska vara 1,0 m bred. 

Överbyggnad Bärlager av samkross fraktion 0-32, tjocklek 100 mm. Slitlager av 
stenmjöl, fraktion 0-8, tjocklek 50 mm. 

 
2.c. Solgrottor benämnda q-skydd1 (skydd av kulturvärden) inom Planområdet 

Gäller solgrotta nr 6 och 12 enligt: Solgrottorna på Rindö, antikvarisk inventering 2018-10-18. 

Solgrottornas stenmurar och andra anläggningsdelar såsom till exempel strandskoningar och 
träytor ska renoveras så att de inte utgör fara för allmänheten. Solgrottor får inte innehålla 
trädetaljer som har behandlats med kreosot. Om det vid eller i solgrottans stenmur växer träd ska 
dessa besiktigas av en ISA certifierad arborist innan några arbeten som rör solgrottan får påbörjas. 
Lösa möbler eller andra detaljer som inte hör till solgrottans fasta anläggningsdelar ska forslas 
bort. Solgrottorna ska kompletteras med nya möbler av offentlig karaktär. Möblerna ska vara av 
hög kvalitet och överensstämma med solgrottornas ursprungliga utformning/användning.  
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2.d. Övriga solgrottor inom Planområdet 

Övriga solgrottor inom Planområdet, utöver i 2c nämnda två solgrottor, ska Exploatören säkerställa 
så att fara inte föreligger för allmänheten att vistas i området. Innan marken överlåts till 
Kommunen ska allt löst material utom eventuella stenar som naturligt kan inordnas i naturen 
forslas bort.  

Exploatören kallar till slutbesiktning. Först efter det att en oberoende besiktningsman godkänt 
slutbesiktning, som innebär att mark och anläggningar inom naturmark inte utgör fara för 
allmänheten, kan en överlämning av naturmark ske. 

 

2.e. Övrig utrustning 

Parkbänkar: 2 st ska placeras längs med naturpromenaden. Parkbänkarna ska ha rygg- och 
armstöd. Sort: Kalmar från Nola eller likvärdig som godkänns av tekniska enheten, Vaxholms stad. 

 
3. Park 

 
3.a. Parkytorna runtom Grenadjärsvillan PARK inom Planområdet 

Stigar ska anläggas på båda sidor om Grenadjärsvillan. Stigarna ska ha en bredd om 1,0 m. Slitlager ska vara 
stenmjöl, fraktion 0–8 mm. Stigarna ska anläggas så att de inte skadar de stora ekarna, minsta avstånd mellan 
anlagd stig och ek ska vara 2,0 m. 

I samband med att stigarna anläggs måste en del vegetation tas bort, Slyröjning/gallring ska göras med hänsyn 
till att buskagen kan vara av betydelse för fåglar. Slyröjningen ska genomföras med försiktighet och 
utförande ska ske i samråd med Vaxholms stads ekolog. 

Befintlig stenläggning söder om Grenadjärsvillan ska behållas men om behov finns justeras så att 
inga stenar sticker upp mer än 1 cm från omgivande mark. 

Befintliga gräsytor ska kompletteras med växtjord och grässådd. 
 

Befintliga häckar ska vid överlämnandet vara i gott skick och blivit klippta 
inom en säsong före överlämnandet. 

Befintliga träd (ekar) som är markerade på plankartan ska underhålls- och/eller avlastningsbeskäras 
innan exploateringen påbörjas. Beskärningsåtgärderna ska samrådas med en av Vaxholms stad 
godkänd ISA certifierad arborist innan utförande.

 
3.b. Trappor och räcken 
 

Befintliga trappor söder om Grenadjärsvillan ska renoveras. Befintliga trappsteg ska bevaras men ska 
kompletteras med nya trappstenar/trappsteg där behov finns för att jämna ut höjdskillnader eller där befintliga 
trappsteg är i för dåligt skick för att bevaras. Trappsteg ska vara jämna och släta och får inte ha sprickor som 
kan leda till frostsprängning eller på något annat sätt påverkar trappans funktion. Vilplan mellan trappans delar 
ska inte ha en större lutning än 1:12. Ytorna mellan trapporna ska beläggas med stenmjöl, fraktion 0–8 mm. 

 

Trapporna ska kompletteras med räcken som ska följa BBr. Räcken ska vara av smide och målas 
svart (RAL 9005). 

 
 

4. Brygga 

 

 

Innan anläggningen lämnas över till kommunen ska botten inom ett område av 25 m runt bryggan rensas på 
föremål som kan vara en fara för allmänheten. Bryggan ska statusbesiktigas av en oberoende besiktningsman 
som upprättar ett protokoll utvisande bryggans skick vid besiktningstillfället. Bryggan lämnas över till 
kommunen i befintligt skick.  
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5. Områdesskyltar 

 

Områdesskylt som anger kvarterets/områdets namn ska uppföras och bekostas av Exploatören. Dess 
införskaffning och anläggande ska ske i samråd med tekniska enheten, Vaxholms stad.  

 
 

6. Drift och underhåll  
Skötselinstruktioner och drifts- och underhållsplan för samtliga anläggningar som behandlas i denna 
tekniska beskrivning ska överlämnas till Vaxholms stad i samband med övertagande av anläggningarna. 
 
7. Beskrivning av anläggningar i anslutning till Planområdet 
 

 

7.a. Korsningspunkt Byviksvägen med Oskar-Fredrikborgsvägen (väg 274) 

En målad refug ska anläggas i korsningen. För utformning av refug se Avtalets, ”Trafikutredning”, 
bilaga 9a. 

Längs med väg 274 i höjd med korsningen ska en heldragen mittlinje målas. 
 
 

7.b. Korsningen kvartersvägen och Grenadjärsvägen 

Från väg på kvartersmark inom Planområdet över till gång- och cykelvägen på Grenadjärsvägens 
östra sida ska en tillgänglighetsanpassad gång- och cykelpassage anläggas. Kantstenen på östra 
sidan av Grenadjärsvägen ska sänkas så att den på en sträcka av 1,0 m ligger i samma nivå som 
körbanans asfalt. Utformning och placering bestäms i samråd med tekniska enheten, Vaxholms stad. 

 
 

7.c. Åtgärder vid befintlig gång- och cykelväg längs med Byviksvägens södra sida (anslutningen öster mot Oscar-
Fredriksborg) 

Träd och sly som växer längs med gång- och cykelvägen ska tas bort eller kronhöjas så att fri höjd 
över gång- och cykelvägen är minst 3,2 m från korsningen med den nya anslutningsvägen till Oscar-
Fredriksborgsvägen.
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Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären, DP 408 
Bilaga 5a - Utformning gång- och cykelöverfart
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Datum: 2019-03-25   Sida 5 (46) 

Sammanfattning 

ÅF Infrastructure har på uppdrag av Vaxholms stad utrett den i preliminärhandlingen 

föreslagna anslutningsvägen mellan Rindövägen och Byviksvägen med anslutning mot 

väg 274, framtagen av WSP, daterad 2015117,. Den nya anslutningsvägen har utretts 

med hänsyn till sträckning, bredd och trafiksäkerhet i korsningspunkterna. Dessutom 

har en bedömning gjorts om vilken korsningstyp som är lämplig i korsningen 

Byviksvägen - väg 274.  

Den nya anslutningsvägens föreslagna sträckning, med tätt mellan kurvor i snäva 

radier, innebär att långa fordon behöver större svepytor än vad fallet skulle vara med 

en rakare linjeföring. Eftersom förutsättningen är att vägens sträckning ligger fast är 

de föreslagna bredderna i preliminärhandlingen de minsta möjliga för att långa fordon 

ska kunna mötas. Den föreslagna bredden i preliminärhandlingen om 8 m bör därför 

ligga fast. 

I korsningspunkten med Rindövägen föreslås att Rindövägen är huvudled och den nya 

vägen får väjningsplikt mot denna. I korsningen föreslås att en delvis överkörningsbar 

mittrefug anläggs på anslutningsvägen. Utredningen föreslår även att en enkelsidig 

avsmalning anläggs i anslutning till den gång- och cykelpassage som finns föreslagen 

på Rindövägen strax öster om korsningen. 

I korsningen med Byviksvägen har anslutningsvägen flyttats något västerut jämfört 

med preliminärhandlingen. Här har ett nytt skissförslag på korsningen tagits fram, 

vilket innefattar en helt överkörningsbar refug. Då vägen flyttats något har även 

slänternas utbredning översiktligt kontrollerats så att de klarar sig inom 

planområdesgränsen, vilket de bedöms göra. Eftersom de framtida trafikmängderna 

kommer att vara högre på den nya anslutningsvägen än på Byviksvägen hade det varit 

önskvärt att väggeometrin tydligare kunde visa detta. I så fall skulle Byviksvägen fått 

en underordnad roll jämfört med anslutningsvägen. Med bakgrund av de fastlagda 

planområdesgränserna är det inte möjligt att åstadkomma de önskvärda 

förändringarna i väggeometrin. 

Byviksvägens anslutning mot väg 274 är kapacitetsmässigt tillräcklig men kan 

kompletteras med en överkörningsbar mittrefug på Byviksvägen för att skilja de 

motriktade körfälten åt tydligare än idag. Korsningen kan även kompletteras med 

tydligare målning än i dagsläget. Att anlägga ett vänstersvängfält på väg 274 bedöms 

inte vara nödvändigt med trafikflödena som bakgrund och skulle dessutom kräva en 

lokal breddning av vägen. 

Placering av ny busshållplats har undersökts och anses kunna inrymmas cirka 150 

meter in på anslutningsvägen, här kan de standarder som finns enligt RiBuss följas. 

Alternativ placering är cirka 75 meter in på anslutningsvägen, här kan dock inte de 

standarder som finns i RiBuss följas. Om det senare alternativet blir aktuellt att 

genomföra måste ett godkännande ges från trafikförvaltningen. Det anses inte 

behövas väderskydd på hållplatsen oavsett placering. Bakgrunden är att det främst är 

avstigande resenärer som använder denna hållplats.     
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vaxholms stad arbetar med en detaljplan, DP 408, i de östra delarna av Rindö med 

målet att möjliggöra för ca 25 bostäder samt möjliggöra för en ny anslutningsväg 

mellan Byviksvägen, som ansluter till väg 274, och Rindövägen. 

 

Figur 1 Orienteringskarta Rindö och utrett området, Källa karta: Hitta.se 

1.1.1 Underlag 

I arbetet med denna trafikutredning har nedanstående underlag använts: 

- DP 408, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären; Plan- och 

genomförandebeskrivning, Plankarta. Samrådshandling. 

- DP 400, Detaljplan för Rindö hamn etapp 2, Plan- och 

genomförandebeskrivning. 

- DP 394, Detaljplan för Östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg 

etapp 1; Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Gestaltningsprogram, 

Plankarta, Illustrationsplan. 

- Trafikutredning för Rindö och Skarpö, 2004 rev. 2007-02-02, Tyréns. 

- Ritningar för ny anslutningsväg: Preliminärhandling, Rindö 3:378; 101T0201, 

101T0201 Körspår, 101T0301, 101T0202, 101T0302, 101T0901, 101T0902, 

Förhandskopior 2015-11-17, WSP. 

1.2 Mål och syfte 

Syftet med denna utredning är att bedöma lämpligheten av föreslagen dragning samt 

bredd för den nya planerade anslutningsvägen mellan Rindövägen och Byviksvägen. I 

utredningen ska även en rekommendation om korsningstyp i anslutningen mot väg 

274 tas fram samt bedöma behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i de bägge 

tillkommande korsningarna med Rindövägen respektive Byviksvägen. 
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Utifrån rekommendationerna i korsningspunkterna så kommer utformningsförslag med 

tillhörande körspårsanalys att genomföras för att säkerställa framkomligheten för 

samtliga fordon. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Pågående och avslutade detaljplaner 

Vaxholms stad har sedan lång tid planerat och utrett hur den sydöstra delen av Rindö 

ska utvecklas och växa efter att regementet på ön lades ner. En fördjupad 

översiktsplan för Rindö och Skarpö antogs i mars 2009. I  juni samma år antogs även 

ett planprogram för Rindö hamn som visar i vilken inriktning som Vaxholms stad ser 

att området utvecklas. 

Utifrån det antagna planprogrammet så har sedan två detaljplaner antagits i området 

de senaste åren. Detaljplanen för Östra delen av Rindö hamn, inom Oskar-

Fredriksborg, DP 394, vann laga kraft 2013. Planen möjliggör totalt cirka 400 bostäder 

varav cirka 100 bostäder i den västra delen som angränsar till det aktuella 

planområdet. Den andra detaljplanen Detaljplan för Rindö hamn etapp 2, inom Oskar-

Fredriksborg, DP 400, vann laga kraft 2016 och möjliggör en utbyggnad av skola och 

förskola i Rindö hamn. Totalt bedöms Rindö hamn kunna innehålla cirka 525 bostäder. 

2.2 Befintliga trafikförutsättningar 

2.2.1 Gatunätet  

Det primära vägnätet på Rindö och i området består av väg 274 som går mellan öns 

två färjeförbindelser till Vaxön och Värmdön. Väg 274 är statlig och Trafikverket är 

väghållare. Hastighetsbegränsningen på vägen är 70 km/h. Rindövägen är en 

kommunal väg som löper parallellt med väg 274 från färjeläget i öster till mitten på ön 

där vägen ansluter till väg 274. Rindövägen har skyltad hastighet 50km/h med en 

lokal sänkning till 30km/h vid skolan. 

 

Figur 2 Orienteringskarta över utrett område. Rindövägen är rödstreckad, Källa karta: 
Tätortskartan Stockholms län 

Gatunätet har i närområdet förändrats de senaste åren i och med att detaljplan Dp 

394 antogs och ombyggnationer enligt planen har genomförts. I ombyggnaden 

öppnades det kringliggande gatunätet upp något och Grenadjärsvägen kopplades 

samman med Treuddsvägen och Grisselmarens väg. Grenadjärsvägen byggdes om och 

försågs med en kombinerad gång-och cykelbana på sidan mot kasernbyggnaderna. 
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2.2.2 Trafikflöden 

För dagens trafikflöden hämtas trafikdata från TIKK1. Uppmätta värden finns 

tillgängligt för på väg 274, där den senaste mätningen genomfördes 2017. Trafikflödet 

har uppmätts till 1450 fordon ÅDT (årsdygnstrafik) varav 8,5 % är tung trafik. 

Trafikflödet på väg 274 är högre under sommarmånaderna. Trafikverkets mätningar 

under sommarperioden visar på ett trafikflöde om 1800 fordon/dygn. För utredningen 

kommer dock ÅDT att användas. Trafikflödet längs väg 274 beräknas för 2018 år att 

ha ökat med cirka 250 fordon ÅDT kopplat till den exploateringen som tillkommit efter 

trafikräkningen.  

För övriga vägar, Rindövägen, Grenadjärsvägen och Byviksvägen, finns inga uppmätta 

trafikflöden. Det är även svårt att uppskatta dagens trafikflöden på dessa vägarna, då 

det under senare år har skett en exploatering av området och flertalet bostäder har 

byggts. Trafikflödet för den har därför estimerats med hjälp av Trafikverkets 

alstringsverktyg2. I trafikalstringen har den pågående och tidigare antagna 

detaljplanen DP 394 använts som underlag. 

Tabell 1 Estimerade trafikflöden, fordon per dygn, på berörda vägar i området. 

VÄG TRAFIKFLÖDE 2018 TRAFIKFLÖDE 2040  KOMMENTAR 

VÄG 274 1700 f/d 2450 f/d  

RINDÖVÄGEN, ÖSTER OM 

KORSNINGEN 

450 f/d  640 f/d Uppskattning  

2018 

RINDÖVÄGEN, VÄSTER OM 

KORSNINGEN 

295 f/d 445 f/d Uppskattning 

2018 

GRENADJÄRSVÄGEN 
95 f/d  135 f/d Uppskattning 

2018 

 

NYA ANSLUTNINGSVÄGEN 

275 f/d  395 f/d Uppskattning 

2018 

 

 

Med år 2040 som prognosår räknas det befintliga trafikflödet upp med de 

uppräkningstal som är framtagna av Trafikverket3. För Stockholm, till vilket Vaxholm 

räknas, är fram till år 2040 den prognostiserade trafiktillväxten 43 %.  

Den nya anslutningsvägen kommer främst att serva den senaste exploateringen och 

kommande exploaterings anslutning mot väg 274 men kommer även att avlasta 

Rindövägen för de som bor i de östra delarna av Solövägen. Om dock marginellt då 

befintlig anslutning mot väg 274 väster om Solövägen är genare mot det östra 

färjeläget. 

Att den nya anslutningsvägen inte beräknas få mer trafik har med skolans placering 

att göra och då skolan är en stor målpunkt för trafiken kommer Rindövägen fortsatt att 

bära stora delar av trafiken, då den fortsatt kommer att vara den genaste och 

snabbaste vägen till skolan. 

Det är viktigt att påpeka att detta är grovt uppskattade trafikflöden med fullt utbyggd 

exploatering enligt detaljplanerna. Trafikflödena kan vara både högre eller lägre för 

respektive vägavsnitt.   

                                                
1 TIKK, Vägtrafikflödeskartan, Trafikverkets klickbara karta 
2 https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/ 
3 Trafiktillväxt för EVA och manuella beräkningar 2014-2040-2060 – TRV 2017/58771, 2018-04-01 
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3 Nya anslutningsvägen 

3.1 Sträckning 

Den i detaljplanen förslagna vägen sträcker sig mellan korsningen Rindövägen-

Grenadjärsvägen/Soldatgränd och Byviksvägen. Från Byviksvägen går vägen rakt 

sydost för att i cirka 350 meter innan den svänger av mot korsningen Rindövägen-

Grenadjärsvägen/Soldatgränd.  

Föreslagen sträckning kommer troligtvis innebära låga hastigheter, men då vägen har 

en del kurvor så kommer bilister att kunna gena tämligen enkelt. På den föreslagna 

sträckningen finns det ett par identifierade nackdelar.  

Sträckningen av vägen har studerats och sträckningen på vägen anses inte vara den 

optimala för ändamålet att fungera som en anslutning mot väg 274. Vägen skulle 

kunna rätas ut och dras på den västra sidan av lövträden vilket skulle medföra att 

korsningen med Rindövägen skulle kunna rätas upp något. Detta skulle medföra att 

vägens bredd skulle kunna minskas något jämfört med det studerade förslaget, se 

avsnitt vägbredd nedan. 

Med bakgrund av att trafikflödet på den nya vägen kommer att vara betydligt högre än 

trafikflödet på Byviksvägen, är det önskvärt att den nya vägen är överordnad 

Byviksvägen. För att tydliggöra detta kan den nya vägen förslagsvis anslutas direkt 

mot väg 274. Byviksvägen kan sedan i sin tur anslutas till den nya vägen i en 

trevägskorsning. Detta skulle ge ett mer effektivt trafikflöde mellan 

exploateringsområdet och väg 274. En utförligare redovisning av detta ges längre fram 

i avsnittet korsningspunkter.  

3.2 Vägbredd 

Vägen i preliminärhandlingen, framtagen av WSP 2015, har en varierande bredd och 

är 8 meter bred vid kurvorna och 7.5 meter vid de raka partierna. Det är illustrerat en 

minskning med 0.5 meter längs hela sträckan på ritningarna. Utifrån att studera 

preliminärhandlingen och körspårsillustrationen, se figur 3, går det att finna att 

vägbredden är anpassad efter att två lastbilar ska kunna mötas i kurvan i höjd med 

lövträden. 

 

Figur 3 Föreslagna bredder med körspårsanalys, rött är hjulen och grönt är svepet från fordonen. 
Källa: preliminärhandling, WSP 
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Enligt vägar och gators utformning4, VGU, rekommenderas det för utrymmesklass A 

och 40 km/h att vägen har en minsta bredd om 5.5 meter för att en personbil och 

lastbil/buss ska kunna mötas samt 6 meter för att två lastbilar/bussar ska kunna 

mötas. Utifrån detta så skulle vägen kunna minskas ner till 6.5 meter på de raka 

partierna.   

Det finns planer på att kollektivtrafikens sträckning, se figur 4, ska justeras från att 

som i dagsläget gå längs med hela Rindövägen till att köra en enkelriktad slinga. En ny 

hållplats placeras på anslutningsvägen.  

 

Figur 4 Planerad förändring i kollektivtrafikens linjedragning. Röd linje är den planerade 
dragningen. Källa karta: Tätortskartan Stockholms län 

Trafikförvaltningen (SL) har kravet att en buss ska kunna möta en buss/lastbil. Så 

även om den tunga trafiken är liten, så kan Trafikförvaltningen ha invändningar om 

vägen görs för smal för möten. Vid så små radier som R50 behövs en bredare sektion 

än vid raka vägsträckor. Utifrån detta så går det ur preliminärhandlingen att se att 

föreslagen sektion möjliggör möten för tung trafik och om vägen ligger kvar i samma 

läge bör denna sektion användas. Den minskning om 0.5 meter som är illustrerad, se 

figur 3, är möjlig men lämnar inte så mycket utrymme över vid möte och bägge 

fordonen kommer behöva köra perfekt för att inte sammanstötningar ska uppstå. 

Vägen bör därför vara utformad enligt preliminärhandlingen.  

3.3 Korsningspunkter 

I detta avsnitt har korsningspunkterna för den nya vägen utretts och förslag till 

utformning studerats. Korsningarna har studerats utifrån de grovt uppskattade 

trafikflödena som finns samt den mätning som finns på väg 274.  

3.3.1 Korsningen  Rindövägen – ny anslutningsväg 

I korsningen med Rindövägen och anslutningsvägen föreslås en 4-vägskorsning med 

väjningsplikt för anslutande vägar mot Rindövägen, som fortsatt föreslås vara 

huvudled. Förslaget följer den inriktning som angivits i planprogrammet där 

Rindövägen klassificerats som uppsamlingsväg och den nya anslutningsvägen som 

lokalväg. 

 

 

 

                                                
4 Råd för vägar och gators utformning, Trafikverkets publikation 2015:087 
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Figur 5 Föreslagen lösning för korsningen Rindövägen – ny anslutningsväg med placering av 
platågupp. Källa: Preliminärhandling WSP 

Vid den östra tillfarten på Rindövägen planeras en gång-och cykelpassage, som med 

tanke på den begränsade vägbredden kan utformas som antingen ett platågupp eller 

som en avsmalning. Att anlägga ett platågupp på platsen som hastighetssäkring är 

även lämpligt sett till vägbredden, samt godkänt av SL om det anläggs enligt 

riktlinjerna.   

Ett annat alternativ är att anlägga en avsmalning där endast ett fordon i taget kan 

passera. Detta ger ett kort avstånd för gående och cyklister att passera vägen. På den 

aktuella platsen bedöms det möjligt att kunna anlägga denna typ av passage, dock 

reduceras inte hastigheten i samma grad om bilisterna inte får möte. Utformningen 

kan i vissa fall ha motsatt effekt och stressa upp bilister att komma först till 

avsmalningen. 
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Att anlägga busskuddar med mittrefug är med tanke på den begränsade vägbredden 

svårt och skulle kräva en lokal breddning av vägen till 8 meter. Anledningen till detta 

är att bussarna och fordonen för vinterväghållning kräver 3 meters öppning, samt att 

mittrefugen bör vara 2 meter för att rymma en gående med barnvagn eller cykel. 

Dessutom kommer tung trafik som ska svänga upp höger på den nya 

anslutningsvägen att kräva en större vägbredd för att kunna ha möjlighet att svänga. 

Att anlägga vägkuddar utan refug är möjligt men skulle eventuellt innebära att 

bilisterna kör ”slalom” mellan vägkuddarna.  

För närvarande pågår ett arbete med att projektera en gång- och cykelväg längs 

Rindövägens norra sida, se figur 7. Detta medför att en gång- och cykelpassage skulle 

behöva anordnas över den nya vägen vid anslutningen mot Rindövägen. Körspåren för 

svängande lastbilar och bussar medför att korsningen med stora öppna asfaltsytor kan 

upplevas som ostrukturerad. Sträckan som gående och cyklister ska korsa över den 

nya vägen kommer därför att bli runt 13 m och behöver därför delas upp med en 

mittrefug. Mittrefugen ska vara minst 2 m bred så att en cyklist kan stå och vänta i 

denna utan att cykeln sticker utanför refugkanten. Här behöver en körspårsanalys 

göras för att säkerställa en trafiksäker passage om det blir aktuellt med en gång- och 

cykelväg. Detta redovisas i kap. 5. 

 

Figur 6 Förstudie gång- och cykelväg längs Rindövägens norra sida. Källa ÅF. 

3.3.2 Korsningen Byviksvägen – ny anslutningsväg 

Utformningen som är föreslagen i preliminärhandlingen är som den är bra, men bör 

kompletteras med mittrefug över den nya anslutningsvägen, om möjligt, för att 

underlätta för gående och cyklister att passera den nya anslutningsvägen. Om 

korsningen kompletteras med mittrefug ska dess placering kontrolleras mot körspåren. 

Alternativt anläggs en överkörningsbar refug med 4 cm kantstensvisning som 

möjliggör att tung trafik kan gena i korsningen. 
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Om vägens dragning justeras och blir överordnad Byviksvägen, ansluts Byviksvägen 

till den nya vägen via en 3-vägskorsning. Om detta görs så är ett förslag att 

korsningen utformas med en hastighetssäkrad passage för att släppa över oskyddade 

trafikanter i den södra delen. Passagen kan utformas med mittrefug och vägkuddar i 

respektive riktning in mot korsningen, se figur 5 nedan. Korsningsutformningen måste 

kontrolleras med en körspårsanalys. Lokala breddningar vid passagen och i korsningen 

kan vara nödvändiga för den tunga trafiken. Passagen kan ev. behövas flyttas söder ut 

för att möjliggöra att tungtrafik kan svänga höger ut från Byviksvägen. 

 

Figur 7: Förslagsskiss korsningen Byviksvägen underordnad den nya vägen.  

 

3.3.3 Korsningen Väg 274 – Byviksvägen  

Utifrån de uppmätta trafikflöden på väg 274 och estimerade trafikflöden på den nya 

anslutningsvägen genomförs en enklare korsningsanalys. 

Maxtimme längs väg 274 är enligt data från TIKK under eftermiddagen och trafikflödet 

är 200 fordon, 13 % av dygns flödet, varav 111 åker mot öster och 89 mot väst. 

Under förmiddagens maxtimme är trafikflödet 144, varav 65 fordon mot öst och 79 

fordon mot väst. Trafikflödet under maxtimme på anslutningsvägen antas vara 15 %, 

30 fordon, av dygnstrafiken.   

Utifrån enklare korsningsanalyser anses inte en större ombyggnation av korsningen 

vara nödvändig. Detta främst då trafikflödet i korsningspunkten inte är så stort så att 

kapacitetsproblem skall kunna uppstå. Korsningen bör dock kompletteras med 

mittrefug i tillfarten från Byviksvägen för att tydligare separera trafiken till och från 

Byviksvägen. Körspårsanalys är nödvändig för att undersöka om det är möjligt eller 

om korsningen behöver breddas för att ge plats för en mittrefug. Körspårsanalyser 

redovisas i kap. 5. 
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Med hänvisning till de trafikflöden som mätts upp och estimerats, är bedömningen att 

ett separat svängfält för vänstersvängande fordon från väg 274 till Byviksvägen inte är 

nödvändigt.  
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4 Sammanställning åtgärdsförslag 
Utredningen visar på att det finns flera möjliga åtgärder för att förbättra 

trafikförutsättningarna på den nya anslutningsvägen och dess korsningspunkter. De 

åtgärder som föreslås och de åtgärder som bör funderas vidare på är: 

 Platågupp eller avsmalning anläggs vid gång-och cykelpassagen över 

Rindövägen.  

 Korsningen mellan Rindövägen och den nya anslutningsvägen förses med 

mittrefug, kontrolleras med körspårsanalys. 

 Om befintlig sträckning ligger fast, ligger även de i preliminärhandlingens 

föreslagna vägbredder om 7.5meter på raka partier och 8 meter i kurvor fast. 

 Korsningen med nya anslutningsvägen och Byviksvägen anläggs med 

mittrefug. Utformning kontrolleras med körspåranalys. 

 Korsningen med väg 274 kompletteras med mittrefug på Byviksvägen. 

Utformning kontrolleras med körspåranalys. 

Åtgärder som bör funderas vidare på: 

 Dra om vägen så att den placeras på den västra sidan av befintliga lövträd, då 

kan vägbredden minskas till 6.5 meter på raka partier och 7 meter i kurvorna.   

 Låta den nya anslutningsvägen vara överordnad Byviksvägen. Korsningen 

anläggs då med mittrefuger, vilket kontrolleras med körspårsanalys och 

vägkuddar för att säkra upp gång-och cykelpassagen. 

 Vad vägen ska vara dimensionerad för, lastbil/lastbil eller personbil/lastbil. 
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5 Åtgärdsförslag och körspårsanalyser 

5.1 Förutsättningar 

I den inledande fasen av uppdraget konstaterades ett behov av att anlägga mitt-

refuger för att förbättra trafiksäkerheten i korsningarna. I detta arbete är körspårs-

analyser ett viktigt verktyg.  

I arbetet med körspårsanalyserna och placeringen av refugerna är förutsättningen att 

samtliga fordonstyper ska kunna trafikera den nya anslutningsvägen. Körspåren för 

boggiebuss (Bb), som kräver större utrymme än för personbil (P), lastbil (LBn) och 

sopbil (Los), kommer att användas eftersom denna kommer att vara det vanligaste 

större fordonet som kommer att trafikera den nya anslutningsvägen. Körspårsanalyser 

för lastbil med släp (Lmod) och lastbil med trailer (Lps)  samt för specialfordon (Lspec) 

kommer att genomföras för att undersöka vilken utformning refugerna kommer att 

behöva ha för att även vara anpassade för dessa fordon. Dessa fordon kommer att 

använda den nya anslutningsvägen, Grenadjärsvägen och Grisselmarens väg för bl.a. 

båttransporter till marinan. 

För körspårsanalysen kommer endast kantlinjerna i korsningen Byviksvägen - nya 

anslutningsvägen att förändras från preliminärhandlingen. Sedan preliminärhandlingen 

togs fram har denna korsning flyttats något åt väster för att man inte ska behöva riva 

några byggnader. I övriga korsningar förändras inga kantlinjer jämfört med 

preliminärhandlingen.  

Utformningen av mittrefugerna och körspårsanalysen har genomförts parallellt då 

mittrefugernas utformning har anpassas efter körspåren. Samtidigt så måste 

refugerna i de fall där oskyddade trafikanter ska passera vara minst 2 meter breda, för 

att dessa ska kunna stå skyddat på refugen. 

För den tillkommande busshållplatsen på anslutningsvägen så kommer dess placering 

och utrymmesbehov att utredas. Dessa undersökningar kommer att utgå ifrån de 

överenskomna standarder och riktlinjer, Riktlinjer utformning av infrastruktur med 

hänsyn till busstrafik5 (RiBuss), som finns framtagna.  

5.2 Korsningen Rindövägen – ny anslutningsväg 

I korsningen mellan Rindövägen och den nya anslutningsvägen förordas att en 

mittrefug anläggs för att säkra upp för oskyddade trafikanter vid en eventuell 

byggnation av gång-och cykelbana samt för att få en bättre trafikföring i korsnings-

punkten. I korsningen är Rindövägen huvudled och den nya anslutningsvägen har 

väjningsplikt mot denna.  

Den eventuella gång-och cykelbanan längs med Rindövägens norra sida finns också 

med i korsningsutformningen. Dock så undersöks inte hur gc-banans utformning 

vidare västerut, och om dess slänter, ryms inom fastighetsgränserna men det är för 

korsningen och körsspårsanalysen relevant att ha med gc-banan i denna utredning. 

Detta för att inte behöva genomföra någon större ombyggnation av korsningen om 

gång-och cykelbanan kommer att byggas. 

                                                
5 Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik, SL-S-419795, 2018-02-05 
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5.2.1 Utformning av mittrefug och avsmalning 

Den möjlighet som finns till att, utan att göra några förändringar i utformningen av 

vägen, är att anlägga en mittrefug, se figur 8, som delvis behöver vara 

överkörningsbar för att kunna trafikeras av de större fordonen.  

  

Figur 8 Skissförslag på korsningen Rindövägen – ny anslutningsväg. Alternativ utformning på 
passagen över Rindövägen samt passage för en ev. gång- och cykelbana. 

 

Refugens placering är förskjuten något åt väster och inte centrerad i korsningen, men 

oskyddade trafikanter kan passera gatan i 2 steg. Om inte cykelbanan kommer att 

byggas i närtid så kan refugen anläggas utan passage och vid en eventuell byggnation 

av gång- och cykelbanan byggas om till att inkludera passagen.  

För att underlätta för de större fordonen så föreslås att passagen över Rindövägen 

utformas som en enkelsidig avsmalning, som regleras med väjningsplikt mot mötande 

trafik. Det vill säga att trafik från väster på Rindövägen har företräde mot de som 

kommer från öster på Rindövägen. Utformningen medför att de större fordonen som 

kommer österifrån på Rindövägen och ska genomföra svängrörelsen får hjälp med 

placeringen i vägbanan för att klara korsningen. Dessa fordon kommer att svepa över 

stora delar av mittrefugen om de kommer fel in till korsningen. Refugen skulle därför 

inte uppfylla funktionen att vara en säker plats för oskyddade trafikanter att vänta på. 

Även de skyltar som placeras på refugen skulle köras ner av dessa fordon om de 

kommer in fel i korsningen.  

Passagen utformas med ca 3,5 m längd över Rindövägen men behöver vara något 

längre närmare korsningen för att ett svängande fordon ska kunna komma igenom 

korsningen utan att köra över kantstenen eller mittrefugen.  

En delvis överkörningsbar refug har en bra effekt på personbilstrafiken samtidigt som 

tung trafik kan ta sig igenom korsningen. Den delvis överkörningsbara refugen anläggs 
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med ett yttre kantstöd på 4 cm och fylls invändigt med antingen stor/smågatsten eller 

asfalt.  

5.2.2 Körspårsanalys 

Körspårsanalysen för korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen visar på att 

korsningen kommer att kunna hantera de vanligaste större fordonen. Boggiebussar, 

Bb, se figur 9 som kommer från väster och svänger vänster upp på anslutningsvägen 

kommer inte att ha några större svårigheter att klara korsningen.  

Körspåren för de större fordonen Lmod och Lps, se bilaga för samtliga körspår, 

kommer att klara av att trafikera korsningen, men behöver svepa över delar av 

mittrefugen samt använda den överkörningsbara delen av refugen för att klara 

korsningen. Dessa fordon kommer dessutom att behöva ta en del av motriktat körfält i 

anspråk. Med bakgrund av de få tillfällen som detta kommer att ske är detta 

acceptabelt.  

 

Figur 9 Körspår för Bb från Rindövägen mot anslutningsvägen. 

Däremot kommer inte Lspec-fordon att klara av svängrörelser i korsningen. Dessutom 

klarar dessa inte heller övriga korsningspunkter längre österut på Rindövägen, som 

t.ex. korsningen med Östra Kasernvägen. Då Lspec-fordonens målpunkt är marinan så 

förordas att dessa fordon kör rakt fram i korsningen och kör Grenadjärsvägen och 

Grisselmarens väg ner mot marinan. Dessa fordon kan då använda den nya 

anslutningsvägen vars övriga korsningar anpassas efter Lspec-fordonen.  
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För att tydliggöra att det är denna väg som dessa fordon ska ta till marinan så bör det 

när den nya vägen är byggd och ska rapporteras in till NVDB, även rapporteras in att 

framkomligheten för vissa fordonskombinationer är begränsad. Ett alternativ är  att 

utfärda lokala trafikföreskrifter om genomfartsförbud med fordon längre än 15 meter, 

dvs. längden på en boggiebuss, på de vägar där man inte önskar ha den typen av 

trafik. En tydlig skyltning till marinan rekommenderas dessutom, för att undvika 

felkörningar. 

5.3 Korsningen Byviksvägen – ny anslutningsväg 

I korsningen mellan Byviksvägen och den nya anslutningsvägen förordas en mittrefug 

för att åstadkomma en säkrare passage för oskyddade trafikanter på gång-och 

cykelbanan samt för att få en bättre trafikföring i korsningspunkten. Förutsättningarna 

i korsningen är att Byviksvägen är huvudled och den nya anslutningsvägen har 

väjningsplikt mot denna.  

5.3.1 Körspårsanalys och utformning  

Korsningen har flyttats något åt väster sedan preliminärhandlingen togs fram, vilket 

har medfört att korsningen blir något snävare och större fordon kommer att behöva 

gena mer genom korsningen för att klara denna.  

 

Figur 10 Skissförslag på korsningen Byviksvägen - ny anslutningsväg, utan hänsyn till slänter. 

Körspårsanalysen visar på att en helt överkörningsbar mittrefug kan anläggas i 

korsningen. Körspårsanalysen visar även att Bb och mindre fordon kan svänga i 

korsningen utan att refugen behöver vara överkörningsbar. För de större fordonen 

Lmod och Lps så behöver refugen vara överkörningsbar för att dessa fordon ska klara 

av korsningen. Alternativt utformas korsningen utan refuger där korsningen istället 

målas upp. 

För den del av vägen som flyttas så har slänterna och dess utbredning undersökts så 

att de ryms inom detaljplanens områden. Dessa undersökningar visar på att vägen och 

dess slänter kommer att rymmas inom detaljplaneområdet. Den bedömning som är 

gjord är dock inte att betrakta som vägens exakta läge utan endast gjort för att få en 
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bedömning om slänterna kommer att inrymmas inom planområdet. Bedömningen är 

att de kommer inrymmas inom planområdet när vägen detaljprojekteras. 

 

Figur 11 Enklare analys av utbredning av slänterna vid flytt av vägen till förslagen korsning. 

5.4 Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 

I korsningen mellan väg 274 och Byviksvägen förordas att en mittrefug anläggs på 

Byviksvägen för att få en bättre trafikföring och tydlighet i korsningspunkten. 

Förutsättningarna i korsningen är att väg 274 är huvudled och att Byviksvägen har 

väjningsplikt mot denna.  

5.4.1 Körspårsanalys och utformning 

Efter körspårsanalyser för Bb, Lps, Lmod och Lspec konstateras att det bör finnas 

möjlighet att anlägga en överkörningsbar refug. Här bör en diskussion med 

Trafikverket, som är väghållare för väg 274, tas för att få en samsyn kring 

utformningen av korsningen. Ett alternativ till den överkörningsbara refugen är att, likt 

idag, endast måla upp korsningen och då komplettera dagens målning med spärrfält 

för att krympa korsningen på det sättet. 

 

Figur 12 Skissförslag på korsningen Väg 274 – Byviksvägen. 

Det bör även föras en diskussion med Trafikverket om inte målningen på väg 274 kan 

justeras så att en heldragen mittlinje målas ca. 350 meter före korsningen. Detta för 
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att förhindra att det sker omkörningar i anslutning till korsningen, nu när trafiken 

förväntas öka i korsningspunkten. Detta bör göras trots att sikten i korsningspunkten 

är god.   
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6 Placering av busshållplats 
I utredningens uppdrag ingår även att undersöka var busshållplatser skulle kunna 

lokaliseras samt hur mycket utrymme som krävs med och utan väderskydd. Då bussen 

kommer att åka en slinga, se avsnitt 3.2, och endast trafikera den nya 

anslutningsvägen i norrgående riktning så kommer en placering av ett hållplatsläge att 

utredas i denna riktning. 

De förslag till hållplatsutformning och placering som föreslås är körbanehållplatser. De 

framtida trafikflödena medger detta samtidigt som vägens släntfot inryms inom  

planområdet. 

6.1 Krav enligt RiBuss 

Då kollektivtrafiken i Region Stockholm i (RS) trafikeras av SL behöver hållplatserna 

följa den överenskomna standarden för busshållplatser. Denna heter ”Riktlinjer 

Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik” och förkortas RiBuss. 

Bland de riktlinjer som finns i RiBuss så har bland annat följande beaktats för att 

avgöra vilka placeringar som är lämpliga för busshållplatserna: 

 Hållplatsens in-och utfart bör enligt RiBuss hålla en viss längd och plattformen 

ska uppfylla vissa krav. Detta ger en längd på hållplatserna om cirka 24 meter 

och dessa önskemål och krav ska uppfyllas.  

 Hållplatsen bör på grund av siktförhållandena inte placeras i en innerkurva. 

 Hållplats i ficka i ytterkurva med stor radie kan accepteras. 

6.2 Placering enligt RiBuss 

Hållplatsen bör ligga så nära bostadsområdet som möjligt. Dessutom placeras i regel 

väderskydd vid hållplatsen som ligger i körriktningen mot centralorten, i detta fall i 

riktning mot Vaxholm. Resandeutbytet är i regel större i den riktningen och antalet 

påstigande fler än antalet avstigande. Därmed har en sådan hållplats ett större behov 

av väderskydd. Med tanke på att bussen kör i en slinga och kommer från Rindö 

smedja så förväntas majoriteten av de resande på hållplatsen vara avstigande och då 

behöver inte ett väderskydd vara nödvändigt.  

 

Figur 13 Placering utav hållplats enligt RiBuss. 
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Det som förordas är att hållplatsen placeras direkt efter kurvorna, cirka 150 meter in 

på anslutningsvägen, för att komma så nära bostadsbebyggelsen som möjligt. 

Placeringen möjliggör att samtliga krav enligt RiBuss kan uppfyllas. Om det ändå 

skulle önskas väderskydd på hållplatsen så kommer detta att inkräkta på gång-och 

cykelbanan. Bredden på gång-och cykelbanan vid detta parti blir något smalare, 2.6 

meter, alternativt så får gång-och cykelbanan dras runt väderskyddet för att behålla 

bredden på 3 meter. I detta fall flyttas även släntfoten ut motsvarande sträcka. Om 

hållplatsen anläggs utan väderskydd så påverkas inte gång-och cykelbanan.  

 

Figur 14 Detaljbild över hållplats enligt RiBuss, inklusive utrymme för en eventuell kur, i grönt. 

Att placera hållplatsen på det raka partiet medför en gångsträcka från 

bostadsbebyggelsen på cirka 250-300 meter, vilket är mellan 150-200 meter längre än 

idag då hållplatsen är belägen på Rindövägen. En rekommendation är att avståndet 

mellan hållplats och bostaden inte bör överskrida 4-500 meter fågelvägen. Om den 

nuvarande grusvägen som går mellan Rindövägen och Byviksvägen görs om till gång-

och cykelbana så kan hållplatsen nås enklare från den östra delarna av bostads-

bebyggelsen. Högst troligt är att denna väg kommer att fungera som en inofficiell 

gång-och cykelväg till och från hållplatsen. 

Att placera cykelställ vid hållplatsläget på den nya anslutningsvägen ses inte som ett 

alternativ, eftersom bussen går i en slinga och detta hållplatsläge främst används av 

avstigande. Dock så kan det med fördel anläggas väderskyddade cykelplatser vid 

hållplatsen längs med Rindövägen. 

6.3 Alternativ, ej enligt RiBuss 

Det har från Vaxholms stad även framförts behov av att undersöka en placering av 

hållplatsen där riktlinjerna i RiBuss inte följs helt utan att avsteg görs gällande 

placering och utformning. Detta alternativ bör samrådas med Trafikförvaltningen i 

Region Stockholm för att se vilka avsteg som de anser är lämpliga på platsen. 

Det alternativ som har arbetats fram ligger cirka 75 meter in på anslutningsvägen och 

ligger efter den inledande högerkurvan men innan den efterföljande vänsterkurvan. 

Placeringen innebär att vägen behöver rätas ut något på platsen där hållplatsen 

318



 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-03-25   Sida 25 (46) 

föreslås ligga. Plattformen har även kortats ner till ca. 9 meter, vilket ändå möjliggör 

avstigning vid den bakre dörren.  

 

Figur 15 Placering utav hållplats som inte följer RiBuss. 

Detta är en lösning som medger att bussen kommer in till hållplatsen samtidigt som 

hållplatsläget ligger närmre den nya bebyggelsen och de ombyggda 

kasernbyggnaderna än det förstnämnda alternativet. Hållplatsen ligger även så att 

grusvägen, om den görs om till gång-och cykelbana, kan nyttjas av de som bor i de 

östra delarna av kasernområdet som då får cirka 75 meter kortare väg till hållplatsen 

än i det förstnämnda alternativet. 
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7 Slutsatser 
Efter analys av sträckning, bredd och korsningspunkter så framgår det att vägens 

sträckning och korsningspunkter kommer att fungera ur ett trafikflödesperspektiv 

eftersom dess primära ändamål är att fungera som en anslutning mot väg 274. 

Den huvudsakliga invändningen mot förslaget i primärhandlingen är att med bakgrund 

av att trafikflödet på den nya anslutningsvägen kommer att vara betydligt högre än 

trafikflödet på Byviksvägen, så vore det önskvärt att den nya anslutningsvägen är 

överordnad Byviksvägen. Planområdesgränserna medger dock inte några justeringar 

av vägsträckningarna som skulle förstärka och förtydliga korsningspunktens 

trafikfunktion på ett sådant sätt. För att förtydliga den korsningsutformning som är 

möjlig föreslås därför att anslutningsvägen får väjningsplikt mot Byviksvägen. I övrigt 

kommer den nya anslutningsvägen att kunna fungera på ett bra sätt och anslutnings-

vägen och korsningspunkterna kommer att kunna hantera det beräknade trafikflödet. 

Korsningen mellan Byviksvägen och anslutningsvägen har sedan preliminärhandlingen 

flyttats något västerut för att undvika att riva befintliga byggnader. Korsningen och 

vägen med tillhörande slänter kommer att rymmas inom planområdesgränserna. 

Vägbredderna om 7.5 respektive 8 meter anses vara minsta möjliga bredd för att 

tungtrafik ska kunna mötas. Att minska bredden med 0.5 meter skulle eventuellt göra 

så att fordonens svep skulle kunna stöta samman om inte förarna ligger perfekt i 

vägbanan.  

Korsningspunkterna är i preliminärhandlingen väl utformade med hänsyn till den tunga 

trafiken. Samtliga korsningar klarar av att hantera svängningsrörelser med de större 

fordonen förutom Lspec-fordon. Om dessa fordon använder den nya anslutningsvägen 

för att ta sig mellan väg 274 och marinan kan även dessa klara korsningarna. 

Korsningarna har sedan kompletterats med helt eller delvis överkörningsbara 

mittrefuger, som anses vara nödvändiga, för att kunna minska ner korsningarnas 

storlek och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.  

Gång-och cykelpassagen över Rindövägen bedöms ha två möjliga utformnings-

alternativ; platågupp eller enkelsidig avsmalning. En enkelsidig avsmalning bör vara 

den bästa utformningen på platsen. Utformningen medför tydlig väjningssituation och 

underlättar för oskyddade trafikanter att passera gatan. Den kommer även att 

underlätta för långa fordon som ska svänga höger mot anslutningsvägen från 

Rindövägen genom att föraren får hjälp med placeringen av fordonet i gatan. Risken är 

annars att om de kommer in fel till korsningen kan de köra ner skyltar och annan 

utrustning i korsningen. Andra utformningar bedöms  inte som möjliga inom befintligt 

vägområde utifrån de fastställda planområdesgränserna och de utrymmeskrav som 

långa fordon ställer.  

Busshållplatsen används främst av avstigande resenärer och bedöms därför inte 

behöva förses med väderskydd. Huvudalternativet för placeringen av busshållplatsen 

är cirka 150 meter in på anslutningsvägen strax efter kurvorna. Detta är den placering 

som ligger närmast bostadsbebyggelsen och som samtidigt uppfyller den standard som 

rekommenderas i RiBuss. En alternativ hållplatsplacering som inte följer RiBuss 

rekommendationer innebär ett hållplatsläge cirka 70 meter in på anslutningsvägen. 

Hållplatsen är kortare och placerad mellan höger- och vänsterkurvan men bussen 

kommer ändå in till hållplatsen utan problem.  

Den nuvarande grusvägen, Västra Kasernvägen, bör asfalteras och göras om till gång-

och cykelbana för att underlätta för de som går och cyklar. Då det blir närmare mellan 

busshållplatsen och bostäderna och verksamheterna i de östra delarna av området.   
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Bilaga 1: Körspår 

Boggibuss (Bb) 

Korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Byviksvägen – nya anslutningsvägen  
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Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 

 

325



 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-03-25   Sida 32 (46) 

 

 

326



 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-03-25   Sida 33 (46) 

 

 

  

327



 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-03-25   Sida 34 (46) 

Lastbil med släp (Lmod) 

Korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Byviksvägen – nya anslutningsvägen  
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Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 
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Lastbil med trailer (Lps) 

Korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Byviksvägen – nya anslutningsvägen  
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Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 
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Specialfordon (Lspec) 

Korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Byviksvägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 
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Bilaga 6 Entreprenadavtal – Tekniskt utförande, kontroll och garanti 
 
 
Bygghandlingar 
Exploatören skall i god tid innan arbetet påbörjas upprätta erforderliga bygghandlingar. Detta skall ske 
i samråd med Kommunen och på Exploatörens bekostnad. Innan arbetena igångsätts skall alla 
handlingar vara godkända av Kommunens tekniska enhet. Kommunens godkännande av handlingar 
avser tekniskt utförande samt utformning, men innebär inte övertagande av ansvar för handlingar.  
 
Exploatören svarar för eventuella ändringar av bygghandlingar och för de kostnader som kan uppstå på 
grund av brist i upprättade handlingar. 
 
Om de förutsättningar som gäller enligt Avtalet ändras, så att genomförandet av 
arbetena enligt Avtalet påverkas, skall detta bekräftas genom skriftlig överenskommelse med 
Kommunen, som även skall innehålla fullständig kostnadsreglering. 
 
Arbetena skall bedrivas enligt en av parterna överenskommen och samordnad tidplan. 
 
Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter skall de sinsemellan gälla i följande 
ordning: 
 
1. Avtal inklusive bilagor 
 
Vid motstridighet mellan funktionskrav och teknisk lösning eller konstruktion i bygghandling skall 
funktionskravet gälla före den tekniska lösningen eller konstruktionen. 
 
 
Kontroll 
Kommunen äger rätt att över de anläggningsarbeten som berör anläggningar enligt § 13 
ANLÄGGNINGAR PÅ ALLMÄN PLATSMARK SAMT ANLÄGGNINGAR I ANSLUTNING TILL 
PLANOMRÅDET i Avtalet utöva den kontroll Kommunen finner lämplig.  
 
 
Besiktning och relationshandlingar 
 
Syn av arbetsområde 
Ska genomföras innan markarbeten påbörjas. Exploatören ska skriftligen anmäla om syn av 
arbetsområde till Kommunen senast 10 arbetsdagar innan syn av arbetsområdet ska genomföras. 
Exploatören ska upprätta ett protokoll för synen som Kommunens tekniska enhet ska få godkänna. En 
av Kommunen utsedd representant skall närvara vid synen.  
 
Byggmöten 
Protokoll/dagbok från byggmöten ska sändas över till Kommunens utsedda representant.  
 
Slutbesiktning 
Sedan de allmänna anläggningarna enligt § 13 ANLÄGGNINGAR PÅ ALLMÄN PLATSMARK 
SAMT ANLÄGGNINGAR I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET i Avtalet färdigställts skall de 
av Exploatören anmälas för slutbesiktning. Exploatören ska till Kommunens utsedda representant 
skriftligen kalla till slutbesiktning senast 10 arbetsdagar innan slutbesiktningen ska genomföras. Vid 
slutbesiktningen skall av Kommunen utsedd representant delta. 
 
Slutbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannen ska ha dokumenterad 
erfarenhet och kompetens för att genomföra besiktning av samtliga anläggningar.   
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Exploatören skall senast 10 arbetsdagar före slutbesiktning inlämna relationshandlingar samt drift- och 
skötselinstruktioner samt skogsbruksplan avseende besiktningsobjektet till Kommunens utsedda 
representant. I det fall detta ej sker, uppskjutes slutbesiktningen till en tidpunkt 10 arbetsdagar efter det 
att relationsritningar och drift- och skötselinstruktioner inkommit till Kommunen.  
 
Kommunen ska ej vara skyldig att godkänna genomförandet av slutbesiktning avseende finplanering 
under tiden oktober-april, dock medges slutbesiktning under perioden oktober-april om 
väderleksförhållandena inte försvårar besiktningen och om Kommunens tekniska enhet kan godkänna 
arbetena som besiktningsobjekt. Godkännandet ska ske skriftligen.  
 
Intill ÖVERLÅTELSEDAGEN i § 7 i Avtalet, eller om det dessförinnan finns skäl att ta anläggningarna 
i anspråk för allmänt ändamål, svarar Exploatören för drift och underhåll. Därefter övergår denna 
skyldighet på Kommunen om ej annat framgår av Avtalet. 
 
Överlämnande 
På Överlåtelsedagen i § 7 i Avtalet övergår äganderätten till anläggningarna i § 13 ANLÄGGNINGAR 
PÅ ALLMÄN PLATSMARK SAMT ANLÄGGNINGAR I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET 
i Avtalet till Kommunen.  
 
Efterbesiktning 
Vid eventuell efterbesiktning skall av Kommunen utsedd representant delta. Efterbesiktning utförs av 
en oberoende besiktningsman. 
 
Överlämnande möte 
Exploatören ska kalla till ett överlämnande möte efter godkänd slutbesiktning där utsedda förvaltare på 
Kommunens tekniska enhet ska delta. Exploatören ska presentera drift- och underhållsplaner samt 
skötselinstruktioner för Kommunen under det överlämnande mötet. 
 
Garanti  
För allmänna anläggningar som ska byggas ut av Exploatören gäller ansvarstid och garantitider enligt 
ABT 06 gentemot Kommunen. Exploatören ska tillämpa ABT 06 gentemot sina entreprenörer. 
Garantin gäller för utförda arbeten samt för ingående material och varor. Garantitiden gäller från dag 
som angivits i protokoll fört vid slutbesiktning. Under garantitiden framträdande brister och fel skall 
på Exploatörens bekostnad och av Exploatören avhjälpas utan dröjsmål. Åsidosätter Exploatören sina 
åtaganden äger Kommunen rätt att utföra arbete på Exploatörens bekostnad. Därvid skall Exploatören 
även svara för de merkostnader som Kommunen åsamkas.  
 
Omedelbart före garantitidens utgång skall garantibesiktning utföras. Garantibesiktning utförs av en 
oberoende besiktningsman. Exploatören kallar till garantibesiktning och en av Kommunen utsedd 
representant skall delta vid besiktningen. Om garantibesiktning av någon anledning inte kan genomföras 
innan dess att garantitiden löper ut ska garantitiden förlängas till dess att garantibesiktningen har kunnat 
genomföras.  
 
 
Drift och skötsel 
 
Exploatören utför färdigställandeskötsel i enlighet med s.3–5 i Uppsala kommuns 
Projekteringsanvisning för färdigställande och garantiskötsel. 
 
Exploatören ska överlämna drift- och underhållsplaner samt skötselinstruktioner till Kommunen i 
enlighet med bilaga 5, Teknisk beskrivning för allmänna anläggningar, till Avtalet.  
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VA-E X P L O A T E R I N G S A V T A L  
 

Rindö hamn etapp 3 
 

 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1.1 Samordningsavtal 
Bilaga 3.1 Karta över planerad fastighetsindelning 
Bilaga 4.1 Markupplåtelseavtal 
Bilaga 5.1 VA-plan  
Bilaga 5.3 Dagvattenutredning, daterad oktober 2018 
Bilaga 5.4 Exploateringsområdet 
Bilaga 7.1 Roslagsvattens timpriser externa arbeten 
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SIDAN: 2 AV 5 

Detta avtal om exploatering av Rindö hamn dp 408 i Vaxholms Stad, framöver benämnt 
Avtalet, har träffats mellan  
 

 
1. Vasallen Vaxholm Exploatering AB, org nr 556800-9343, Box 244, 701 44 Örebro, 

nedan kallat Exploatören   
 

2. Vaxholmsvatten AB dotterbolag till ROSVAB och tillika VA-huvudman i Vaxholm, 
nedan kallad VAXAB, 556483-2987, Sågvägen 2, 184 86 Åkersberga  
 

 

§ 1 Bakgrund  
Kommunen och Exploatören har den 6 oktober 2014 undertecknat ett planeringsavtal rörande 
reglering av principerna för upprättande av detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3, 
Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, nedan kallad Detaljplanen. 
 
Exploatören äger den del av fastigheten Rindö 3:382 som omfattas av Detaljplanen, nedan 
kallad Exploateringsfastigheten. 
 
Avtalets syfte är att klargöra vad som är nödvändig VA-utbyggnad för Exploateringsfastigheten 
och reglera fördelning av kostnads- och genomförandeansvar för densamma, vilket omfattar 
bland annat anläggande av allmänna och enskilda anläggningar. Projektering och utbyggnad av 
VA-anläggningen regleras i särskilt samordningsavtal, Samordningsavtalet, bilaga 1.1. 
 

§ 2 Förutsättningar, giltighet  
Detta avtal är endast giltigt under förutsättning att följande villkor uppfylls;  
att  kommunfullmäktige, genom beslut som vinner laga kraft, antar Detaljplanen i huvudsaklig 

överensstämmelse med förslaget,  
att  exploateringsavtal har tecknats mellan Exploatören och Vaxholms stad avseende 

genomförande av bebyggelse mm enligt detaljplan 408 och att kommunfullmäktige, 
genom beslut som vinner laga kraft, godkänner detsamma  

att  VAXAB, före kommunfullmäktiges beslut om antagande av Detaljplanen, godkänner 
Avtalet genom att underteckna densamma 

att  ROSVAB före kommunfullmäktiges beslut om antagande av Detaljplanen, godkänner 
Samordningsavtalet genom att underteckna densamma.  

 
Uppfylls ej ovanstående förutsättningar skall ingen av parterna vara ersättnings- eller skade-
ståndskyldig gentemot de andra parterna.  
 

§ 3 Marköverlåtelser, fastighetsbildning m.m.  
Av Exploatören ägd mark som enligt Detaljplanen kommer att utgöra kvartersmark med 
enskilt huvudmannaskap ska genom anläggningsförrättning upplåtas till en eller flera blivande 
gemensamhetsanläggningar som ska bildas för förvaltning av kvartersmarken. Exploatören ska 
ansöka om inrättande av inom området planerad gemensamhetsanläggning för väg och 
avvattning. Exploatören är medveten om att detta utgör ett väsentligt avtalsintresse för 
VAXAB. 
 
Fastighetsbildning inom kvartersmark ska i huvudsak följa bifogad illustrationsplan, bilaga 3.1 
om inget annat avtalats. Exploatören ska skriftligen underrätta VAXAB om fastighetsbildning 
avviker från denna. VAXAB ska i sin tur underrätta Exploatören om en sådan ändring medför 
en merkostnad innan arbetet utförs. Eventuella merkostnader ska bäras av Exploatören.    
 
Fastigheter och/eller byggnader får inte anslutas till det allmänna VA-nätet innan 
fastighetsbildningen är genomförd om inget annat överenskoms skriftligen.  
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§ 4 Upplåtelse av rättigheter  
Mark som enligt Detaljplanen kommer att utgöra gata kommer genom anläggningsförrättning 
upplåtas till en blivande gemensamhetsanläggning som ska bildas för förvaltning av denna gata 
och tillhörande del av dagvattenanläggningen.  

 
Exploatören upplåter till förmån för VAXAB rätt att inom gatans område, utan ersättning och 
för all framtid nyttja utrymmet för bibehållande, tillsyn, underhåll och förnyelse av VA-
ledningar samt tillhörande anordningar för vatten och spillvatten i enlighet med vad som anges 
under § 5.  
 
VAXAB ansöker på Exploatörens bekostnad om ledningsrätt i enlighet med separat 
markupplåtelseavtal, bilaga 4.1, som ingås innan VA-arbetena påbörjas, och i enlighet med 
upprättad VA-plan, bilaga 5.1. Markupplåtelseavtalet, bilaga 4.1, reglerar VAXABs rätt att nyttja 
utrymmet för bibehållande, tillsyn, underhåll och förnyelse av VA-ledningar.  
 
Om Exploatören överlåter del av Exploateringsfastigheten och rättighet enligt ovan ännu ej 
skrivits in eller ansökan om lantmäteriförrättning ej skickats in, skall Exploatören i 
överlåtelsehandling förbehålla sig rätten att för köparens räkning kunna fullfölja ansökan om 
lantmäteriförrättning enligt ovan, alternativt tillse att köparen övertar samtliga förpliktelser och 
rättigheter såvitt avser dessa upplåtelser. 
 

§ 5 Anordnande av allmänna och gemensamma anläggningar  
 
Följande åtgärder regleras i detta avtal: 

A. Utbyggnad av allmänt VA inom exploateringsområdet, bilaga 5.4 
B. Utbyggnad av dagvattenhantering för exploateringsområdets gata 
C. Utbyggnad av dagvattenhantering för exploateringsområdets kvartersmark 
D. Uppdimensionering av dagvattendike längs Grenadjärsvägen 

 
Projektering och utbyggnad av A, VAXABs anläggning, regleras i Samordningsavtalet mellan 
Exploatören och Roslagsvatten AB och bekostas av Exploatören. Projektering och utbyggnad 
av B, C och D utförs och bekostas av Exploatören.  
 
Utbyggnad av allmänna VA-anläggningar inom exploateringsområdet, A, ska göras enligt bilaga 
5.1.  

VA 
För exploateringsområdet finns sedan tidigare utbyggda anslutningspunkter för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Anslutningspunkterna finns upprättade i Grenadjärsvägen. 
All nödvändig uppdimensionering av dessa anslutningspunkter, på grund av 
brandvattenanpassning eller annat kapacitetsbehov, bekostas av exploatören.  
 
Exploatören kan efter överenskommelse med VAXAB ändra anslutningspunkternas läge. 
Exploatören ska ersätta VAXAB för samtliga merkostnader som VAXAB har för flytt av 
anslutningspunkters läge. 

Dagvatten 
Dagvatten från området ska hanteras genom LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, och 
ska inte avledas till den allmänna dagvattenanläggningen. Dagvattenhantering för områdets 
blivande fastigheter och vägsamfällighet ska anläggas med utgångspunkt i de behov som 
presenteras i dagvattenutredning bilaga 5.3. Exploatören ansvarar för projektering och 
utbyggnad av dagvattenhantering för exploateringsområdets kvartersmark och gata enligt bilaga 
5.3. 
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SIDAN: 4 AV 5 

Exploatören ansvarar för att fördröjning av 10 mm/100 m2 hårdgjord yta sker inom respektive 
fastighet. Drift- och skötselanvisningar ska tas fram till samfällighet för 
gemensamhetsanläggning. 
 
Höjdsättning av vägar ska ske så att sekundära avrinningsvägar skapas.  
 
I samband med projekteringen behöver kapaciteten i diket längs Grenadjärsvägen utredas. Om 
en uppdimensionering krävs med anledning av exploateringen bekostas och utförs detta av 
exploatören. 
 
Tidplan 
Exploatören ska av VAXAB skriftligen påkalla anläggandet av de allmänna och gemensamma 
anläggningarna. Övrig reglering av tidplan framgår av Samordningsavtalet. 
 

§ 6 Besiktningar  
Exploatören bekostar samtliga besiktningar som det finns behov av att utföra enligt detta avtal.  
 
Efter godkänd slutbesiktning av allmänna VA-anläggningar ansvarar Exploatören för eventuella 
skador på de allmänna VA-anläggningarna som uppkommit under byggtiden och fram till 
godkänd slutbesiktning av Exploatörens byggnation. Kostnader för skador uppkomna på VA-
anläggningen ska bäras av Exploatören. VAXAB har rätt att på bekostnad av Exploatören själv 
reparera skada. 
 
Exploatören förbinder sig att inte ta någon del av anläggningen i bruk innan slutbesiktning är 
avslutad och godkänd.  
 

§ 7 Ersättningar och betalningsföreskrifter  
 
Exploatören ska till VAXAB erlägga följande ersättningar: 
 

a) Anläggningsavgift (enligt VAXABs gällande VA-taxa motsvarande § 5.1 a, c, d) 
utgörs av den faktiska kostnaden för utbyggnad av de allmänna VA-anläggningarna för 
exploateringsområdet, inklusive VAXABs administrativa kostnader. Dessa kostnader är 
kalkylerade till 6 500 000 kr. Anläggningsavgiften faktureras enligt generella 
bestämmelser, se nedan. Avgiften betalas löpande månadsvis för ditintills upparbetade 
kostnader. 
 

b) Anläggningsavgift för nyttan att vara en del i huvudanläggningen (enligt VAXABs 
gällande VA-taxa § 5.8) för hela exploateringsområdets alla byggrätter enligt detaljplan. 
Avgiften faktureras, enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa, i samband med erhållande 
av bygglov för respektive byggrätt. Enligt 2021 års VA-taxa skulle den sammanräknade 
anläggningsavgiften för exploateringsfastighetens 22 lägenheter bli 
77 375*0,8*22=1 361 800 kr. 
 

I och med § 7 a-b ska fastigheterna inom utbyggnadsområdet anses ha erlagt hela den 
anläggningsavgift som VAXAB annars skulle ha tagit ut för den bebyggelse som detta avtal 
omfattar. För eventuell tillkommande bebyggelse utöver vad som anges under § 7b erlägger 
fastighetsägaren VA-avgift enligt ordinarie VA-taxa. 
 

Generella bestämmelser för § 7  
I begreppet faktiska kostnader ingår samtliga kostnader för genomförandet av Avtalet och 
Samordningsavtalet inklusive Roslagsvattens och VAXAB:s anställdas nedlagda tid. För 
Roslagsvattens och VAXAB:s anställda utgår ersättning enligt vid tidpunkten gällande 
Roslagsvattens taxa för externa arbeten, bilaga 7.1.   
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SIDAN: 5 AV 5 

Alla i § 7 angivna avgifter är beräknade enligt 2021 års VA-taxa, samtliga avgifter ska dock 
erläggas enligt vid faktureringstidpunkten gällande taxa.  
 
Ovanstående belopp är angivna exklusive mervärdesskatt. För de avgifter som ska erläggas 
tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. 
 
VAXAB debiterar Exploateringsfastigheten brukningsavgifter enligt gällande taxa.  
 

§ 8 Säkerhet  
 
Som säkerhet för exploateringens genomförande betalar Exploatören ett förskottsbelopp på 
500 000 kr som faktureras av VAXAB inför anläggandet av de allmänna anläggningarna . 
Återbetalning av säkerheten regleras i samband med fakturering av slutlig anläggningsavgift, § 7 
a. 
 

§ 9 Överlåtelse  
Exploatören kan försälja hela eller delar av Exploateringsfastigheten i form av enstaka 
fastigheter till tredje part. Exploatören svarar oberoende av sådana överlåtelser för samtliga 
åtaganden enligt detta Avtal gentemot VAXAB och får ej överlåta ansvar eller åtaganden på 
köpare utan skriftligt medgivande från VAXAB.   
 

§ 11 Tvistelösning  
Tvist gällande tolkning eller tillämpning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol, såvida inte 
parterna kommer överens om annat.  
 

----------------------------------------------- 
 
 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
Åkersberga 2021-    Vaxholm 2021-  
 
 
………………………………   ………………………………  
Christian Wiklund    Leif Rytter  
VD, Vaxholmsvatten    VD, Vasallen Vaxholm Exploatering AB  
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DOKUMENT ID:  
REVISION: 0| SIDAN 1 (4) 

 

 

 

SAMORDNINGSAVTAL  
 

Rindö hamn etapp 3 
 

 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1.  VA-exploateringsavtal 
Bilaga 7.1 Ansvarsfördelning mellan Exploatör och Roslagsvatten, sektionsskiss 
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DOKUMENT ID:  
SIDAN: 2 AV 4 

 

Detta avtal om exploatering av Rindö hamn dp 408 i Vaxholms Stad, framöver benämnt 
Avtalet, har träffats mellan  
 

 
1. Vasallen Vaxholm Exploatering AB, org nr 556800-9343, Box 244, 701 44 Örebro, 

nedan kallat Exploatören 
2. Roslagsvatten AB, 556142-2394, Sågvägen 2, 184 86 Åkersberga  

 

§ 1 Bakgrund  
Kommunen och Exploatören har den 6 oktober 2014 undertecknat ett planeringsavtal rörande 
reglering av principerna för upprättande av detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3, 
Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, nedan kallad Detaljplanen. 
 
Exploatören äger fastigheten Rindö 3:382 som omfattas av Detaljplanen. 
 
Exploatören och Vaxholmsvatten, dotterbolag till Roslagsvatten och VA-huvudman i 
Vaxholms stad, kommer att teckna ett VA-exploateringsavtal, VA-exploateringsavtalet, bilaga 
1, för att klargöra hur VA ska genomföras för exploateringsfastigheten och reglera fördelning 
av kostnads- och genomförandeansvar för Exploateringsfastigheten nödvändig VA-utbyggnad. 
VA-exploateringsavtalet ligger som grund för detta avtal. 
 

§ 2 Förutsättningar, giltighet  
Detta avtal är endast giltigt under förutsättning att följande villkor uppfylls;  
att  kommunfullmäktige, genom beslut som vinner laga kraft, antar Detaljplanen i huvudsaklig 

överensstämmelse med förslaget,  
att  exploateringsavtal har tecknats mellan Exploatören och Vaxholms stad avseende 

genomförande av bebyggelse mm enligt detaljplan 408 och att kommunfullmäktige, 
genom beslut som vinner laga kraft, godkänner detsamma  

att Vaxholmsvatten före kommunfullmäktiges beslut om antagande av Detaljplanen, 
godkänner VA-exploateringsavtalet genom att underteckna densamma 

att  Roslagsvatten före kommunfullmäktiges beslut om antagande av Detaljplanen, godkänner 
Avtalet genom att underteckna densamma.  

 
Uppfylls ej ovanstående förutsättningar skall ingen av parterna vara ersättnings- eller skade-
ståndskyldig gentemot de andra parterna med undantag för Exploatörens skyldighet att ersätta 
Roslagsvatten för upparbetade och fakturerade kostnader i enlighet med § 5 Tidplan för det fall 
Exploatören begär att Roslagsvatten ska påbörja arbetet innan detaljplanen vunnit laga kraft. 
 

§ 3 Omfattning och syfte 
Väg och VA ska byggas inom del av fastigheten Rindö 3:382 för den på samma fastighet 
planerade exploateringen. Syftet med avtalet är att klargöra ansvar och finansiering för 
utbyggnaden av allmänt VA. Detta avtal gäller till dess att alla åtgärder enligt avtalet har blivit 
utförda och överenskommelse om slutuppgörelse är undertecknad. 
 

§ 4 Organisation 
Exploatören tar fram och upprätthåller en för projektet aktuell organisationsplan. 
Roslagsvattens projektledare leder genomförandet av allmänt VA.  
 
Exploatören har samordningsansvar med eventuella övriga entreprenader och dess 
entreprenadgränser.  
 
Exploatören ska för projektet i enlighet med kraven i arbetsmiljölagen (AML) utse 
byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS P) samt 
byggarbetsmiljösamordnare utförande (BAS U). 
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DOKUMENT ID:  
SIDAN: 3 AV 4 

 

 
§ 5 Tidplan 
Exploatören ansvarar för tidssamordningen i projektet. Projektet förväntas färdigställas under 
2022-23. 
 
Exploatören ska enligt VA-exploateringsavtalet skriftligen påkalla anläggandet av de allmänna 
anläggningarna. Roslagsvatten utför arbete först från och med att detaljplanen vinner laga kraft 
om inte Exploatören begär att Roslagsvatten påbörjar arbetet utan hinder av lagakraftvunnen 
detaljplan.  
 
För det fall Exploatören begär att Roslagsvatten ska påbörja arbetet, utan hinder av 
lagakraftvunnen detaljplan, ska Exploatören ersätta Roslagsvatten för upparbetade och 
fakturerade kostnader oaktat om detaljplanen vinner laga kraft eller inte och oavsett när i tiden 
detta sker. Exploatören har också rätt att avbeställa arbetena om det står klart att detaljplanen 
inte kommer vinna laga kraft eller om detta drar ut på tiden, varpå kostnader regleras på 
motsvarande sätt som i första meningen.   
 

§ 6 Projektering 
Roslagsvatten ska tillsammans med Exploatören projektera för allmänt VA. Exploatören tar 
fram de utredningar och handlingar som krävs för projektets genomförande. Exploatören tar 
fram planritningar för exploateringen med höjdsättning av kommande ytor som ligger till grund 
för nivå schaktbotten VA-ledningar i enlighet med Roslagsvattens tekniska handbok, version 
200529. 
Utifrån Exploatörens projekteringshandlingar fastställer Roslagsvatten den allmänna VA-
anläggningen för exploateringen. 
 
Roslagsvatten ska ges rimlig tid för granskning av handlingar, normalt tre veckor från 
överlämnandet.  
 

§ 7 Utförande 
Exploatören ska, för att möjliggöra Roslagsvattens arbeten, avlämna ledningsområdet till 
Roslagsvatten med de egenskaper som framgår av projektering. 
 
Roslagsvatten utgår från färdig schaktbotten och utför läggning av allmänna VA-ledningar. I 
Roslagsvattens arbete ingår läggning till och med kringfyllning. Exploatören utför därefter 
resterade uppbyggnad till färdig yta, till exempel väg, GC-väg, parkeringsyta eller grönyta. 
 
Ansvarsfördelningen för genomförandet mellan Roslagsvatten och Exploatören framgår av 
bifogad schematisk bild, bilaga 7.1. Exploatören är införstådd i att även den del som 
Exploatören ansvarar för att genomföra enligt bilaga 7.1 krävs för att säkerställa ledningarnas 
skydd och funktion. 
 
Upplag 
Finns behov för Roslagsvatten att ha tillfällig byggetablering ska Exploatören medverka till en 
sådan upplåtelse inom exploateringsområdet eller i områdets omedelbara närhet.  
 

§ 8 Besiktningar  
Efter att Roslagsvattens arbete, enligt punkt 7, är klart görs en försyn av VA-anläggningen. I 
denna ingår funktionskontroll och en filmning. Utförs VA-arbetet i etapper görs försynen i 
anslutning till varje etapp. Slutbesiktning görs gemensamt med markarbeten inom 
exploateringen.  
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DOKUMENT ID:  
SIDAN: 4 AV 4 

 

Exploatören kallar Roslagsvatten till besiktning av entreprenaden. I samband med 
slutbesiktningen utförs en ny filmning av den allmänna VA-anläggningen. Ansvarsförhållanden 
framgår av VA-exploateringsavtalet, §6.  
 

§ 9 Relationshandlingar 
Exploatören ska upprätta relationshandlingar/underlag till relationshandlingar och senast i 
samband med anmälan till slutbesiktning översända dessa handlingar i den form som anges i 
Roslagsvattens tekniska handbok. 
 

§ 10 Garantiåtaganden 
Exploatören ansvarar gentemot Roslagsvatten för garantier i samma omfattning som 
Exploatörens entreprenör står garantier gentemot Exploatören. Roslagsvatten åtar sig att 
bevaka uppkomna garantiärenden och snarast möjligt anmäla dessa till Exploatören för 
reglering med upphandlad entreprenör. Exploatören kallar Roslagsvatten till garantibesiktning. 
 

§ 11 Ekonomi  
Exploatören fakturerar Roslagsvatten alla kostnader som härrör från framtagande av 
schaktbotten för allmänt VA. Avstämning av fakturaunderlag ska ske mellan Parterna innan 
fakturering. 
 

§ 12 Slutuppgörelse 
När åtgärderna enligt detta avtal är färdigställda ska överenskommelse om slutuppgörelse 
upprättas för slutlig reglering av Parternas åtaganden enligt detta avtal. 
 

§ 13 Överlåtelse  
Detta avtal får inte utan Roslagsvattens skriftliga godkännande överlåtas på annan part. 
 

§ 14 Tvistelösning  
Tvist gällande tolkning eller tillämpning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol, såvida inte 
parterna kommer överens om annat.  
 
Uppkommer tvist med Exploatörens entreprenör ska åtgärder vidtas i samråd med 
Roslagsvatten. 
 

----------------------------------------------- 
 
 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
Åkersberga 2021-    Vaxholm 2021-  
 
 
………………………………   ………………………………  
Christian Wiklund    Leif Rytter  
VD, Roslagsvatten AB    VD, Vasallen Vaxholm Exploatering AB  
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Mot bakgrund av att Roslagsvatten AB ska anlägga vatten- och avloppsledningar i del av [område] för 

[huvudmannen]s räkning, tecknas härmed följande avtal mellan ägaren av fastigheten [beteckning] i 

[kommun], [namn fastighetsägare], nedan benämnd Fastighetsägaren, och [huvudmannen], nedan 

benämnd Ledningsägaren, i anslutning till pågående ledningsrättsförrättning hos Lantmäteriet med 

ärendenummer [ärendenummer]. 

Markupplåtelseavtal och överenskommelse om ledningsrätt 

 

Parter 

Fastighetsägare/upplåtare:    pers.nr: 

Adress   

    

   

Berörd fastighet:   ,nedan kallad Fastigheten 

 

Ledningsägare: [huvudmannen]  org.nr: 

1. Ledningsrätt 

1.1  De, i detta avtal, överenskomna rättigheterna avseende allmänna VA-ledningar med 

tillhörande anordningar inom fastigheten i enlighet med bifogad ledningsrättskarta 

(Bilaga 1) daterade xxxx-xx-xx, ska gälla till förmån för Vaxholmsvatten AB. 

2. Upplåtelseförklaring 

2.1  Fastighetsägaren tillåter härmed ledningsägaren att nyttja det utrymme av fastigheten 

enligt vad som anges nedan under punkt 3 och 4.  

3. Ändamål för upplåtelsen 

3.1 Området får användas för anläggande och bibehållande, tillsyn, underhåll och 

förnyelse av VA-anläggningarna med tillhörande anordningar som behövs för vatten- 

och avloppsnätets funktion. 

3.2  Efter det att ledningarna anlagts ska placeringen av varje ledning märkas ut på en 

situationskarta som skickas till fastighetsägarna efter avslutat anläggningsarbete. 

3.3 Ledningsrättshavararen äger rätt att låta någon annan dra fram och använda 

ytterligare ledningar inom det upplåtna utrymmet i enlighet med lag om åtgärder för 

utbyggnad av bredbandsnät.  

4. Utrymme som upplåts 

4.1  Ledningsområde för VA-anläggningarna och dess sträckning finns på bifogad ritning i 

Bilaga 1 daterad XX-YY-ZZ (Y m ledning, grön markering). På bifogad ledningsrättskarta 
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framgår även eventuella tillhörande anordningar så som till exempel 

avstängningsventiler och brandposter. 

4.2  För att anlägga, underhålla, och reparera ledningarna upplåts ett 8 meter brett 

område. 

5. Anläggande och underhåll 

5.1  Ledningsägaren äger rätt att vid anläggandet använda ett arbetsområde om maximalt 

15 meters bredd (här ingår ledningsrättsområdet med 8 m), bredare arbetsområde än 

vad som behövs för arbetet får inte användas. 

Ledningsägaren är informerad om att det framför den befintliga Grenadjärsvillan finns 

en ek som enligt detaljplanen (N1) ska bevaras och att emellan dessa kan inte 8 m 

ledningsrätt erhållas.  

5.2  Vid anläggande och underhåll av anläggningen har ledningsägaren rätt att ta väg över 

fastigheten samt att ta bort träd, byggnation och andra föremål som är till hinder för 

anläggningen och dess underhåll eller innebär fara för anläggningens säkerhet. 

Eventuell ved från träd tillfaller fastighetsägaren som ansvarar för omhändertagande. 

Buskage och sly avtransporteras av ledningsägaren om inte fastighetsägaren inte 

begär att själv ansvara för omhändertagande. Ledningsägaren ska iaktta de 

försiktighetsmått för skydd av vegetation som föreskrivs i detaljplan.  

5.3  Ledningsägaren ska efter utförda ledningsarbeten samt vid underhåll av ledningar 

inom fastigheten återställa markens ytskikt till närmast ursprungligt skick efter 

anläggnings- och underhållsarbeten på ledningarna. Ersättning för byggnation samt 

träd och buskar som placerats inom ledningsrättsområdet eller i anslutning till detta 

på ett sätt som försvårar underhåll utges dock inte. Merkostnader som orsakas 

Ledningsägaren på grund av sådan byggnation och plantering bärs av fastighetsägaren.  

I möjligaste mån återplanteras buskar som behöver flyttas, om Ledningsägaren 

bedömer att dessas placering inte påverkar ledningen. 

Ledningsägaren äger rätt att på eget initiativ avlägsna föremål som kan skada 

ledningarna eller försvåra deras tillsyn, underhåll och förnyelse.  

Övriga skador ersätts enligt gängse regler för vållande.  

6. Övriga föreskrifter för ledningsägaren 

6.1  Ledningsägaren ska utöva de befogenheter som följer med ledningsrätten så att 

berörd fastighet inte betungas mer än nödvändigt. Bland annat ska ledning i 

jordbruksmark förläggas så att normal brukning kan ske och inte försvåras. 

6.2  Vid behov ska ledningsägaren kostnadsfritt upplysa om, eller märka ut, ledningarnas 

placering. Ledningsägaren ska även lämna nödvändiga skyddsföreskrifter eller utföra 

lämpliga skyddsåtgärder åt fastighetsägaren när arbeten behöver utföras i ledningens 
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närhet. Skyldigheten gäller endast i samband med arbeten som hör samman med 

pågående och tillåten markanvändning. 

7. Fastighetsägarens skyldigheter 

7.1 Inom ledningsrättsområdet får ej anläggas eller uppföras byggnad eller större 

anläggning, upplag, murar staket eller liknande. Det är inte heller tillåtet att fylla upp 

marken, plantera och hålla träd och buskar eller vidta åtgärder som kan skada 

ledningarna eller försvåra deras tillsyn, underhåll och förnyelse. Ledningsägaren äger 

rätt att på eget initiativ avlägsna föremål enligt ovan eller föremål som kan skada 

ledningarna eller försvåra deras tillsyn, underhåll och förnyelse. Sådan åtgärd sker på 

fastighetsägarens bekostnad.  

 Vid tillfälligt eller permanent behov för verksamheten inom fastigheten eller annan 

anledning till att nyttja ledningsrättsområdet ska alltid skriftligt medgivande inhämtas 

av ledningsrättsinnehavaren. 

7.2  Punkt 7.1  gäller även arrendator/nyttjanderättshavare. 

7.3  Fastighetsägaren är skyldig att, innan rättigheten inskrivits, vid överlåtelse av berörd 

fastighet göra förbehåll gentemot ny ägare att innehållet i detta avtal ska fortsätta att 

gälla.  

 Fastighetsägaren är skyldig att, även efter rättigheten inskrivits, vid överlåtelse av 

berörd fastighet informera ny ägare om ledningsrätten.  

8. Besiktning 

8.1 Innan arbetena påbörjas ska ett gemensamt platsbesök genomföras (och 

dokumenteras) av de områden som kommer att beröras av anläggningsarbetena. 

Fastighetsägaren ska vid besöket, om möjligt, visa var dräneringssystem finns samt av 

vilken typ de är. Information om dräneringssystem ska, om möjligt, dokumenteras och 

biläggas protokollet för besöket. Fastighetsägaren ska även lämna annan information 

av betydelse för Ledningsägaren.  

8.2            Slutbesiktning av arbets- och ledningsområde görs efter avslutat anläggningsarbete 

och anläggningen driftsatts. Noteras fel ska dessa efter åtgärdande efterbesiktas.  

9. Ersättning 

9.1  För rätten att anlägga och bibehålla ledningarna i enlighet med detta avtal utgår en 

engångsersättning om 0 kronor. 

10. Särskilda åtaganden 

10.1  Om ledningsägaren inte längre avser att använda del av ledning är ledningsägaren 

skyldig att ansöka om och bekosta att ledningsrättsbeslutet upphävs. Om 

fastighetsägaren vill, ska ledningsägaren avlägsna synliga delar av ledningen ovanför 
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mark och ventilbetäckningar ned till 0,5 meter under jord. Befintlig underjordiskt 

förlagd ledning ägs sedan av fastighetsägaren. 

11. Medgivande – Ledningsrättsförrättning 

11.1  Ledningsägaren ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning enligt 

ledningsrättslagen. Detta avtal är efter förrättning alltjämt gällande mellan parterna i 

tillämpliga delar.  

11.2  Denna överenskommelse är bindande och ska läggas till grund för ledningsrätten och 

då betraktas som överenskommelse enligt 14 § första stycket ledningsrättslagen. 

12. Tillträde 

12.1  Fastighetsägaren medger tillträde till fastigheten då detta avtal har undertecknats av 

båda parterna. 

12.2 Ledningsägaren förbinder sig att till Fastighetsägaren anmäla arbeten och 

underhållsåtgärder i god tid före arbetets genomförande. Sådan anmälan skall då ske 

så fort det är möjligt. Alla arbeten skall utföras skyndsamt utan onödigt stillestånd och 

i möjligaste mål skall besiktning av området ske innan arbetet påbörjas.  

 Akuta arbeten får alltid påbörjas utan föranmälan 

13. Behandling av personuppgifter  

13.1 Personuppgifter som lämnas till Ledningsägaren i samband med tecknande av detta 

avtal eller senare under avtalsförhållandet kommer att registreras och behandlas av 

Roslagsvatten AB i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet på ett 

ändamålsenligt sätt, såsom avgiftsaviseringar, förhandlingar, information och andra 

åtgärder som hör till den löpande förvaltningen och för att Ledningsägaren skall kunna 

fullgöra en rättslig skyldighet. Ledningsägaren kommer inte behandla 

personuppgifterna. Det är därmed Roslagsvatten som är personuppgiftsansvarig.  

Även personuppgifter som inhämtas från annan än fastighetsägaren kan komma att 

registreras. Det kan också förekomma att personuppgifter för angivet ändamål 

registreras hos entreprenör som utför arbete på kommunens uppdrag samt hos andra 

företag och organisationer som kommunen samarbetar med i och för sin förvaltning. 

Enligt gällande lagstiftning har varje registrerad rätt att få information och rättelse av 

de personuppgifter som registrerats. Ansökan om detta skall göras till Roslagsvatten 

AB. 
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______________________________________________________________________ 

Detta avtal är upprättat i tre likadana exemplar varav parterna tagit ett var och 

lantmäterimyndigheten har fått ett exemplar. 

 

Ort datum ort datum 

 

Underskrift Underskrift 

 

 

Fastighetsägare Vaxholmsvatten AB 

  Christian Wiklund, VD 
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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund  

Vasallen ska omvandla Rindö hamn och regementet KA1/Amf 1 till bostäder och hotell med 
konferensanläggning. Arbeten har påbörjats i området som består av nio delområden, A1 – 
A9. 

Vasallen har gett Geosigma AB i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för delområdena 
A1 och A4, samt att föreslå lösning för eventuella översvämningsproblem i delområdena. 
Det aktuella planområdet kan ses på översiktskartan i Figur 1-1. Vasallen ska omvandla 
befintliga byggnader i området och även bygga nya hus inom vissa delområden. Visionen är 
att skapa en modern och levande skärgårdsmiljö med en mix av boende, arbete och fritid. 
För att möjliggöra detta behöver Vasallen därför utreda om fastigheterna kan hantera det 
dagvatten som tillrinner och bildas och hur det kan omhändertas. 

1.2 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid 
regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och 
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering av ett tidigare grönområde leder 
till större areal av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka 
konsekvenser detta har på dagvattensituationen.  

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar 
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i 
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna utredning är att klargöra vilka konsekvenser den avsedda exploateringen 
kan ha för dagvattenflöden från planområdet och hur detta kan påverka övriga delar av 
planområdet och dess recipienter.  

Den planerade exploateringen av Rindö hamn innebär att det kommer att bli en 
omfördelning av de hårdgjorda ytorna. Valet av beläggningsmaterial på ytorna i planområdet 
avgör om dagvattenflödet från planområdet kommer att minska eller öka efter 
exploateringen. En anslutning till det befintliga dagvattensystemet medför en ökad 
flödesbelastning på dagvattensystemet som kan leda till bräddning av obehandlat dagvatten. 
Det är ur det perspektivet viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom tak och 
parkering, tas omhand inom området i den utsträckning det är möjligt. 

Utredningen syftar också till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera eventuella 
erforderliga LOD-anläggningar. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, 
dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad.  
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Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Vaxholms Stads riktlinjer för 
dagvattenhantering och utgångspunkten är att dagvattenflödena och 
föroreningsbelastningarna ska minskas efter exploateringen.  

 

Figur 1-1. Översiktskarta där delområdena A1 och A4 är markerade med vitstreckade 
polygoner. 
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2 Material och metoder 

2.1 Material och datainsamling 

Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland 
annat: 

• Grundkarta med höjddata (erhållet från beställare) 

• Ledningskartor (erhållet från beställare) 

• SGU, Jordarts- och jorddjupskarta framtagna med SGUs kartgenerator 

• VA-Plan för Vaxholms Stad, Vaxholms Stad, 2014. 

2.2 Platsbesök i planområdet 

Ett platsbesök genomfördes den 8 maj 2015. Delområde A1 ligger i en dalgång omgärdat av 
höjder i öster och väster och väg 274 i norr. I söder mynnar dalgången ut i en sluttning ner 
mot Rindö hamn. Genom delområde A1 skär en vattendelare (Figur 3-3), vilket gör att 
delområdets norra del avvattnas norrut och delområdets södra del söderut. Vattnet från 
delområdets norra del infiltrerar naturligt genom gräs- och översilningsytor, se figur 2-1.  

 

Figur 2-1. Gräsområde väster om delområde A1 där dagvatten kan infiltrera. 

Delområde A4 består i dag av mark med tunna moränjordlager och blandskog. Delområdet 
är idag till större delen obebyggt förutom Grenadjärsvillan som ligger i delområdets centrala 
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delar med en grusad anslutningsväg som skär genom delområdet (Figur 2-2). Större delen av 
delområdet sluttar söderut ner mot havet. 

 

Figur 2-2. Område A4 med vägen som leder till grenadjärsvillan som ska bevaras. 

2.3 Flödesberäkningar 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella 

metoden enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 

återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 
och dimensionerande regnintensitet. Dimensionerande dagvattenflöden från respektive 
markanvändning beräknas för ett 20-årsregn, enlig riktlinjerna från Svenskt Vatten P110.  

Beräkningarna enligt ekvation 2 görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, enligt 

ekvation 9.1 i samma publikation (justerad i rättelsedokument från Svenskt Vatten): 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
85

00
a7

c6
-5

c5
8-

43
a7

-9
c6

f-
2f

bc
c0

bc
de

07



 

Grapnummer 

15074 

Uppdragsnummer 

605209 

Version 

1.2 

 

   

  Sidan 9 (32) 

 

𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛) ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 +
𝐾2∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛)
) (Ekvation 2) 

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets 

rinntid och K är den tillåtna specifika avtappningen från området (l/s∙hared). För att 

kompensera för att avtappningen från magasinet inte är maximal annat än vid maximal 

reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen K med en faktor 2/3. 

V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktigheter och intensiteter, vilket innebär 

att sambandet tar höjd för vilken typ av regn (korta regn med högre intensitet eller långa 

regn med lägre intensitet) som bidrar med störst volym vatten som behöver fördröjas. 

2.4 Föroreningsberäkningar 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet baseras på schablonhalter som har 

hämtats från modellverktyget StormTac. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för 

olika forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer 

av markanvändningsområden (Alm m fl., 2010). Halterna av olika ämnen kan momentant 

dock variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Planområdets förutsättningar  

De två delområdena A1 och A4 omfattar totalt drygt 6 hektar och ligger i Rindö hamn på 
Rindö i Vaxholm med Solöfjärden och Trälhavet som närmaste havsområde, se Figur 1-1. För 
flödesberäkningar och magasinsvolymer ingår även de befintliga byggnaderna, men 
eftersom befintliga byggnader har ett fungerande dagvattensystem redovisas dessa endast 
översiktligt. 

3.1 Bebyggelse och infrastruktur 

3.1.1 Delområde A1 – Befintlig 

Delområde A1 består av en grusväg med omkringliggande naturmark och avgränsas av 
Rindövägen i söder och väg 274 i norr. I öster ligger ett mindre skogsområde och i väster 
våtmarken som i dagsläget delvis fungerar som uppläggningsplats för massor under 
byggtiden (se kapitel 2.2). Längre västerut ligger en höjd med en sluttning ner mot 
våtmarken. Sammantaget har delområde A1 låg hårdgörningsgrad. 

3.1.2 Delområde A4 – Befintlig 

Delområdet består uteslutande av naturmark, förutom en villa i områdets centrala delar 
samt en grusväg som leder fram till villan. Marken lutar ner mot havet och består till stor del 
utav skog. 

3.1.3 Delområde A1 – Planerad 

För delområde A1 planeras en anslutningsväg som ersätter den befintliga grusvägen. I övrigt 
ska delområdet inte genomgå några större förändringar, se Figur 3-1. Den exakta 
vägutbredningen var vid författandet av denna utredning inte helt färdigställd. Som grund 
för beräkningarna har ett antagande om en 8 meter bred asfaltväg som löper genom hela 
delområdet använts samt en 3 m bred GC-väg som löper längs med asfaltvägen.  

3.1.4 Delområde A4 – Planerad 

I delområde A4 planeras ett nytt villaområde med cirka 21 villor och en ny vägslinga. 
Grenadjärsvillan i delområdets centrala del bevaras med respektavstånd till nytillkommande 
villor se Figur 3-1. 
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Figur 3-1. Förslag till markanvändning för delområde A1 och A4 från detaljplan upprättad 
2017-01-03 reviderad: 2017-01-25, Dp 408. Cykelvägen utgör en smal remsa som inte är 
möjlig att urskilja i figuren. 

 

3.2 Topografi 

Planområdet är lätt kuperat med en nivåskillnad som varierar mellan +14,5 meter vid 
vägområdet i norr (inom A1) och +29 meter i den nordvästra änden av A4. Inom de södra 
delarna av delområde A1 sluttar terrängen brant mot havet i söder. Inom delområde A1 
lutar terrängen generellt mot norr, men det går idag en vattendelare genom planområden 
och de sydliga delarna lutar istället söderut, Figur 3-2. Det finns i nuläget inga tydliga 
lågpunkter eller instängda områden inom planområdet som kommer att orsaka problem 
avseende dagvattenhanteringen. 

Det finns ett förslag på höjdsättning av markytan och därmed en ungefärlig 
grundläggningsnivå för bostäderna i planområdet. Fyllnadsjord skall schaktas bort och då bör 
man i planeringen se till att den blivande höjdsättningen i området underlättar 
dagvattenhanteringen, liksom att man väljer lämplig ny fyllnadsjord med bra porositet. 
Koordinatsystemet som används i planområdet är SWEREF 99 18 00 och RH 2000 används 
som höjdsystem. 

3.2.1 Avrinning 

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Avrinningen per 
ytenhet är ett mått på vattentillgången i området. Storleken på avrinningen beror av 
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nederbördsmängden, samt av hur mycket vatten som magasineras i området eller avgår till 
atmosfären genom avdunstning. Avrinningen varierar mycket mellan olika årstider, vilket till 
stor del beror på hur nederbörden magasineras – i mark- och grundvatten eller i form av 
snö. I södra Sverige faller mindre andel av nederbörden som snö. Snösmältningen kan ske 
under flera perioder, vilket tillsammans med regn kan ge hög avrinning vintertid. I södra 
Sverige är avrinningen låg under sommaren på grund av hög avdunstning. Årsavrinningen 
kan variera kraftigt från ett år till ett annat, vilket främst beror på att nederbörden kan 
variera mycket mellan åren. Under perioden 1961-2005 var medelavrinningen i Sverige för 
det våtaste året (2000) cirka 17 liter/sekund · km² och för det torraste året (1976) cirka 8 
liter/sekund · km². 

För en given yta eller sträcka i ett område kan man bestämma det landområde som bidrar 
med yt- och/eller grundvatten till ytan/sträckan. Detta landområde kallas för 
avrinningsområde. Ett avrinningsområde begränsas av en vattendelare som skiljer ett 
avrinningsområde från ett annat.  Avrinningsområdet för ytvatten kan bland annat 
bestämmas med hjälp av topografin. Där man har tunna lager av morän eller blandjordarter 
följer vanligtvis grundvattenytan topografin ganska väl och den topografiska vattendelaren 
är en hygglig approximation även för grundvattendelaren. 

Figur 3-3 visar en generaliserad bild över hur potentiellt ytvatten i planområdet skulle röra 
sig i terrängen under förutsättning att det inte fanns några avskärmande diken eller andra 
hinder.  

Det finns en vattendelare inom planområdet som skär genom delområde A1. Den 
huvudsakliga flödesriktningen för ytvatten och grundvatten i A1 bedöms vara från söder mot 
nordväst där ytvattnet samlas upp i ett gräsområde nordväst om planområdet där det 
infiltrerar. Tidigare har det funnits en trumma för vidare avvattning längs Byviksvägen norrut 
under Oskar-Fredriksborgsvägen, men denna trumma har pluggats för att boende längre 
nedströms upplevt tidvis höga dagvattenflöden. Söder om vattendelaren avvattnas området 
mot sydost som också är den huvudsakliga strömningsriktningen för delområde A4 där 
dagvattnet mynnar i Solöfjärdens ytvattenförekomst. 
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Figur 3-2. Topografi i delområde A1 och A4 (vitstreckade polygoner) med omgivningar. 
Höjdkurvor (grå linjer), vattendelare (blå linje) och ungefärliga flödesriktningar (ljusblå pilar) 
för ytvatten och grundvatten, om grundvattenytan följer markytans topografi. 

3.3 Geologi 

3.3.1 Grundvatten 

Grundvattenytan varierar naturligt under året, men också mellan olika år, beroende på bland 
annat nederbörd och temperatur. 

När det gäller grundvattnets flödesriktningar finns inga data som kan verifiera denna, eller 
var en eventuell grundvattendelare går. Grundvattendelaren behöver inte följa 
ytvattendelaren. Eftersom det i området är kuperad terräng med ett tunt lager morän på 
berg kan grundvattenytan antas följa terrängen relativt väl och grundvattendelaren ligger då 
i närheten av ytvattendelaren. 

Det finns inga grundvattenrör installerade i området, vilket gör det svårt att avgöra på vilken 
nivå grundvattenytan ligger, speciellt eftersom det är ett kuperat område. 

För att få kunskap om grundvattennivåerna behöver grundvattenrör installeras och mätas 
kontinuerligt under minst en hydrologisk cykel, alltså ett års tid. 

3.3.2 Jordarter 

Enligt SGUs jordartskarta består jordarterna i planområdet främst av postglacial lera och 
sandig morän med mindre områden av berg i dagen på höjderna, se Figur 3-4.  
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Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan 
avta vid ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten 
sättas lika med jordens mättade hydrauliska konduktivitet, KS. I sandiga eller grusiga jordar, 
som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta sig att mättade eller nära 
mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att jordens infiltrationskapacitet 
inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med dimensionerande intensitet. För att 
marken inte ska översvämmas måste markens infiltrationskapacitet vara så stor att den kan 
hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1 nedan anges generella infiltrationskapaciteter 
för olika svenska typjordar. 

 

  

Figur 3-4. Jordarter enligt SGUs jordartskarta i skala 1:25 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

 

Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska typjordar (Svenskt Vatten P105, 2011) 

Jordtyp Infiltrationskapacitet 
(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 

 

Det finns ingen geoteknisk utredning utförd i området och därför är SGUs jorddjupskarta den 
enda information som finns att tillgå för att uppskatta jorddjupet till berg i området. Enligt 
SGUs jorddjupskarta varierar jorddjupen i området mellan 0 – 10 meter, Figur 3-5. 
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Figur 3-5. Jorddjup enlig SGUs jorddjupskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

3.4 Dagvattenhantering – Befintlig 

Dagvattenflödet sker idag utan fördröjning till slutna ledningar för vidare transport till 
dagvattnets recipient, Solöfjärden och Trälhavet. För de befintliga byggnaderna är 
takdagvattnet kopplat direkt till det lokala dagvattensystemet. 

3.5 Recipienter 

Solöfjärden och Trälhavet klassas som mindre känslig recipient av Vaxholms Stad med 
utgångspunkt från vattenstatusen i VISS. 

Det finns ett behov av fördröjning och rening av dagvattnet i området till följd av den tänkta 
exploateringen för att inte överbelasta dagvattensystemet och för att inte öka 
föroreningsbelastningen på recipienten. Målet är att minska både föroreningsbelastningen 
samt belastningen på befintligt dagvattennät. Fördröjningen och reningen av dagvattnet, 
innan det når recipienten, uppnås genom bland annat sedimentation, fastsättning av 
föroreningar på partiklar och växters upptag av näringsämnen. 

3.6 Vaxholms Stads riktlinjer för dagvattenhantering 

Vaxholms Stad har utarbetat riktlinjer för dagvattenhanteringen i kommunen med syftet att 
ha en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och att dagvattenhanteringen inte förhindrar 
recipientens möjligheter att hålla god status.  

Riktlinjer: 

• Lokalt omhändertagande (LOD) på de enskilda fastigheterna.  

• Fördröjning nära källan. 
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• Trög avledning mot recipient via bäckar och diken samt om det bedöms som 
nödvändigt en samlad fördröjning innan recipienten.  

• Bibehålla eller skapa sekundära avrinningsvägar vid extrema regn. 

• Vid all dagvattenhantering är det viktigt att undvika situationer där avledningen kan 
ge upphov till olägenheter för närliggande fastigheter samt ökad skredrisk pga. 
vattenmättad i skredkänsliga områden. 

• Reningsåtgärder ska helst utföras vid källan. 

• Kraftigt förorenat dagvatten ska, så långt som möjligt, inte blandas med mindre 
förorenat dagvatten. 

• I samband med tillfällig verksamhet som byggverksamhet, bergborrning och liknande 
verksamheter kan förorenat dag- spol- och processvatten med högt slaminnehåll 
behöva avledas från arbetsområdet. Åtgärder behöver vidtas för att ledningar och 
recipienter inte ska skadas. 

• Vid planering av nya områden ska, om möjligt, öppna dagvattenlösningar prioriteras. 
Dessa bör utformas på sådant vis att de utgör ett positivt inslag i bebyggelsen. 
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4 Beräkningar 

4.1 Flöden och fördröjningsmagasin 

För beräkningar av dagvattenflödet före exploateringen har ortofoto använts för att beräkna 
markanvändningens uppskattade arealer. De uppskattade arealerna för 
dagvattenflödesberäkningarna efter exploateringen är framtagna efter det förslag till 
detaljplan som framtagits av stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm för den tilltänkta 
exploateringen och framtida markanvändningen. Arealerna visar inte den exakta 
ytfördelningen av markanvändningen utan ska ses som en fingervisning för vilka effekter den 
ändrade markanvändningen kan medföra. 

Avrinningskoefficienten för naturmark har för både delområde A1 och A4 satts i den högre 
änden av det normala intervallet för naturmarksavrinning. Detta är gjort för att ta hänsyn till 
att naturmarken i båda fallen innehåller en del ytor som delvis är att betrakta som 
hårdgjorda, exempelvis grusade vägar, berghällar och en liten andel takytor som idag leds ut 
över den omgivande naturmarken. 

För delområde A1 har rinntiden beräknats till 20 min för den befintliga markanvändningen 
och 10 minuter för den planerade markanvändningen, vilket gör att regnintensiteten för ett 
dimensionerande 20-årsregn blir 190 l/s∙ha respektive 287 l/s∙ha. 

För delområde A4 har rinntiden beräknats till 20 min för den befintliga markanvändningen, 
vilket gör att regnintensiteten för ett dimensionerande 20-årsregn blir 190 l/s∙ha. För den 
planerade markanvändningen har rinntiden beräknats till 10 minuter, vilket gör att 
regnintensiteten för ett dimensionerande 20-årsregn blir 287 l/s∙ha. 

4.1.1 Delområde A1 

Uppskattade arealer för markanvändningen för område A1 presenteras i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Uppskattade arealer för olika markanvändning som bidrar med dagvatten till område A1 före och 
efter exploatering 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area före 
exploatering 
(hektar) 

Area efter 
exploatering (hektar) 

Grusväg 0,4 0,200 - 

Naturmark 0,1 0,574 0,424 

Asfaltväg 0,8 - 0,250 

GC-väg 0,8 - 0,100 

Totalt:  0,774 0,774 

Dimensionerande dagvattenflöden från respektive markanvändning för ett 20-årsregn, 
redovisas i Tabell 4-2. 

Dagvattenflödet från exploateringsområdets ytor före exploatering uppgår till 26,1 
liter/sekund för 20-årsregn med 20 minuters varaktighet. Dagvattenflödet från 
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exploateringsområdets ytor efter exploatering uppgår till 115,5 liter/sekund för ett 20-
årsregn inräknat en klimatfaktor på 1,25 (25 %) samt en varaktighet på 10 minuter. Små 
förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet, därför bör de 
redovisade flödena främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den 
nya markanvändningen. Den framtida markanvändningen inom delområde A1 är beräknad 
på att en 8 m bred asfalterad vägbana löper genom hela delområdet samt en 3 m bred GC-
väg som löper längs med asfaltvägen. 

För att fördröja ett 20-årsregn till den grad att avtappningen från området inte överstiger 
avtappningen innan exploateringen krävs en fördröjningsvolym på 65 m3. 

Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering vid dimensionerande flöde för 20-årsregn. 
Nederbördsintensiteten har satts till 190 liter/s·ha för befintlig markanvändning och 287 l/s∙ha för planerad 
markanvändning 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

(-) 

Dagvattenflöde före 
exploatering (l/s) 

Dagvattenflöde 
efter exploatering 

(l/s) 

Grusväg 0,4 15,2 - 

Naturmark 0,1 10,9 15,07 

Väg 0,8 - 71,8 

GC-väg 0,8 - 28,7 

Summa:  26,1 115,5 (inkl. 
klimatfaktor 1,25) 

 

Genom delområde A1 löper en vattendelare vilket innebär att ca 55 % av delområdet A1:s 
totala dagvattenflöde rinner norrut och 45 % söderut. Detta resulterar i ett dagvattenflöde 
på 63,5 l/s som rinner norrut och 52,0 l/s som rinner söderut. För att fördröja dagvattnet 
som rinner norrut så att flödena minskas jämfört med de nuvarande nivåerna krävs en 
utjämningsvolym på 36 m3 inom den norra delen av delområdet och en utjämningsvolym på 
29 m3 inom den södra delen av delområdet.  

4.1.2 Delområde A4 

Delområdets cirka 5,1 hektar som ligger på land består idag nästan uteslutande av kuperad 
skogsmark, vilket genererar ett dagvattenflöde på cirka 97,5 liter/sekund. När delområdet är 
utbyggt kommer cirka 2,0 hektar av delområdet ha omvandlats till villakvarter, vilket 
tillsammans med övriga delar av delområdet (väg, grusväg och cykelväg) generera ett 
dagvattenflöde på cirka 387 liter/sekund för ett 20-årsregn inklusive en klimatfaktor på 1,25 
(25 %). Förändringen av markanvändningen i delområdet skapar alltså en ökning av 
dagvattenflödet med 397 %.  

För att fördröja flödet så att det inte överstiger befintligt dagvattenflöde behövs ett 
fördröjningsmagasin på 204 m3. Eftersom majoriteten av dagvattnet från område A4 släpps 
direkt till recipienten blir främst föroreningsbelastningen den styrande faktorn för vilka 
dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla stadens och länsstyrelsens krav. Den andel av 
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delområde A4 som omfattar vattenområdet har inte använts i beräkningar då dessa inte 
bidrar till dagvattenbildningen.  

 

Tabell 4-3. Uppskattade arealer för olika markanvändning som bidrar med dagvatten till område A4 före och 
efter exploatering. *Vattenområdet inom delområdet har ej använts i beräkningarna då detta ej bidrar till 
dagvattenbildningen 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

(-) 

Area före 
exploatering 

(ha) 

Area efter 
exploatering 

(ha) 

Villabebyggelse 0,25 0 2,01 

Naturmark 0,10 5,1 2,7 

Grusväg 0,40 0 0,02 

Väg 0,80 0 0,32 

Cykelväg 0,80 0 0,05 

Vatten* 1 0,5 0,5 

Totalt:  5,6 5,6 

 

Tabell 4-4. Beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering vid dimensionerande flöde för 20-årsregn. 
Nederbördsintensiteten har satts till 190 liter/s·ha för befintlig markanvändning och 287 l/s∙ha för planerad 
markanvändning 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 
(-) 

Dagvattenflöde 
före exploatering 
(l/s) 

Dagvattenflöde 
efter exploatering 
(l/s) 

Villabebyggelse 0,25 - 181,2 

Naturmark 0,1 97,5 97,6 

Grusväg 0,40 - 2,9 

Väg 0,80 - 91,8 

Cykelväg 0,80 - 13,0 

Summa:  97,5  386,5 
(klimatfaktor 1,25) 

4.2 Föroreningsbelastning 

Solöfjärden och Trälhavet räknas som mindre känsliga för föroreningar av Vaxholms Stad. I 
Tabell 4-5 presenteras en jämförelse mellan den befintliga föroreningsbelastningen samt 
den planerade föroreningsbelastningen för delområde A1 och i Tabell 4-6 presenteras 
samma jämförelse för delområde A4. Schablonhalterna indikerar att samtliga studerade 
ämnen riskerar att öka till följd av den planerade markanvändningen jämfört med den 
befintliga. För att säkerställa att föroreningsbelastningen inte ökar efter planerad 
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markanvändning föreslås en rad förbättrande åtgärder. Effekterna av dessa presenteras i 
tabellerna under rubriken ”Efter rening”. Dessa åtgärder finns beskrivna under avsnitt 5. 

Inom delområde A1 uppnås en lägre årlig belastning efter föreslagna reningsåtgärder för 
samtliga studerade ämnen. Inom delområde A4 uppnås en lägre årlig belastning för samtliga 
studerade ämnen förutom kvicksilver och olja. Om föroreningsbelastningen från 
planområdet studeras i sin helhet istället för uppdelat i delområden minskar den årliga 
belastningen även för kvicksilver, se Tabell 4-7. 

Anledningen till att den årliga oljebelastningen från delområde A4 beräknas öka även efter 
föreslagna reningsåtgärder beror på att den lägsta möjliga utloppshalten från den föreslagna 
lösningsåtgärden uppnås, vilket visar att dagvattnet redan innan föreslagen rening är att 
betrakta som relativt rent. Detta resulterar i en låg beräknad reduktion av olja (ca 30 %). Då 
den lägsta möjliga utloppshalten i StormTac har hög osäkerhet jämfört med de föreslagna 
åtgärdernas förmåga att reducera olja från dagvatten bedöms funktionen för lägsta möjliga 
utloppshalt ge en missvisande bild över åtgärdernas förmåga att reducera olja från 
dagvattnet. Det är rimligt att förvänta sig att även dagvatten som, likt det från det aktuella 
området, är relativt rent likväl kan renas ytterligare i de föreslagna anläggningarna (som 
möjliggör rening genom bland annat filtrering, växtupptag, biologisk nedbrytning, infiltration 
m.m.).  Om funktionen för lägsta möjliga utloppshalt i StormTac slås av erhålls en 
oljereduktion på 95 %. För att uppnå en reduktion som innebär att den årliga belastningen 
av olja från planområdet minskas krävs en reduktion på ca 50 %, vilket bedöms vara möjligt 
att uppnå med föreslagna lösningar. 
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Tabell 4-5. Föroreningsbelastning i dagvatten från delområde A1 för befintlig och planerad  
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac v.18.3.2. 
Föroreningsbelastningen jämförs med den befintliga. Röd = halten ökar jämfört med befintlig markanvändning, 
Grön = halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. * innebär att minsta möjliga utloppshalt för 
reningsåtgärden uppnås 

Ämne 

Föroreningsbelastning delområde A1 

Befintlig Planerad Efter rening 

µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

Fosfor 110 0,22 110 0,28 21 0,054* 

Kväve 1 400 2,8 1 600 4,2 480 1,20* 

Bly 2,9 0,0058 3,0 0,0078 0,15 0,00039* 

Koppar 15 0,029 17 0,045 3,7 0,0096* 

Zink 16 0,032 16 0,043 3,9 0,010* 

Kadmium 0,20 0,00041 0,23 0,00060 0,072 0,00019* 

Krom 4,7 0,0093 5,6 0,014 2,0 0,0051* 

Nickel 4,1 0,0082 4,4 0,011 1,5 0,0039* 

Kvicksilver 0,045 0,000089 0,052 0,00013 0,016 0,000040* 

Suspenderad 

substans 
47 000 93 43 000 110 3 000 7,8* 

Olja (µg/l) 460 0,92 570 1,5 200 0,52* 

PAH (µg/l) 0,063 0,00013 0,078 0,00020 0,023 0,000060* 

Benso(a)pyren 0,0075 0,000015 0,0083 0,000022 0,0029 0,0000075* 

Tabell 4-6. Föroreningsbelastning i dagvatten från delområde A4 för befintlig och planerad  
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac v.18.3.2. 
Föroreningsbelastningen jämförs med den befintliga. Röd = halten ökar jämfört med befintlig markanvändning, 
Grön = halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. * innebär att minsta möjliga utloppshalt för 
reningsåtgärden uppnås. Mörkgrön färg markerar belastning då funktionen ”minsta möjliga utloppshalt” är 
avstängd i StormTac  

Ämne 

Föroreningsbelastning delområde A4 

Befintlig Planerad Efter rening 

µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

Fosfor 78 0,61 110 1,2 22 0,23 

Kväve 790 6,2 1 300 13 310 3,3* 

Bly 2,8 0,022 3,8 0,040 0,44 0,0046 

Koppar 7,5 0,059 13 0,14 3,3 0,035* 

Zink 17 0,14 36 0,38 3,9 0,041* 

Kadmium 0,15 0,0012 0,18 0,0019 0,072 0,00075* 

Krom 1,7 0,014 2,9 0,030 1,00 0,010* 

Nickel 2,3 0,018 3,6 0,038 1,5 0,016* 

Kvicksilver 0,0055 0,000043 0,020 0,00021 0,0062 0,000065 

Suspenderad 

substans 
17 000 140 30 000 310 3 000 31* 

Olja (µg/l) 130 1,1 290 3,0 200 2,1* 0,15 

PAH (µg/l) 0,047 0,00037 0,41 0,0043 0,023 0,00024* 

Benso(a)pyren 0,0047 0,000037 0,0089 0,000093 0,0029 0,000030* 
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Tabell 4-7. Föroreningsbelastning i dagvatten från hela planområdet för befintlig och planerad  
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac v.18.3.2. 
Föroreningsbelastningen jämförs med den befintliga. Röd = halten ökar jämfört med befintlig markanvändning, 
Grön = halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. * innebär att minsta möjliga utloppshalt för 
reningsåtgärden uppnås. Mörkgrön färg markerar belastning då funktionen ”minsta möjliga utloppshalt” är 
avstängd i StormTac 

Ämne 

Föroreningsbelastning hela planområdet 

Befintlig Planerad Efter rening 

µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

Fosfor 847 0,83 110 1,5 22 0,29 

Kväve 922 9,1 1 300 17 339 4,5* 

Bly 2,9 0,028 3,6 0,047 0,39 0,0050 

Koppar 9,0 0,088 14 0,18 3,4 0,044* 

Zink 17 0,17 32 0,42 3,9 0,051* 

Kadmium 0,16 0,0016 0,19 0,0024 0,072 0,00094* 

Krom 2,3 0,023 3,4 0,044 1,1 0,016* 

Nickel 2,7 0,026 3,7 0,049 1,5 0,020* 

Kvicksilver 0,013 0,00013 0,026 0,00034 0,0077 0,00011 

Suspenderad 

substans 
23 367 230 33 000 430 3 000 39* 

Olja (µg/l) 201 2,0 350 4,5 200 2,6* 0,45 

PAH (µg/l) 0,051 0,00050 0,35 0,0045 0,023 0,00030* 

Benso(a)pyren 0,0053 0,000052 0,0088 0,00011 0,0029 0,000038* 

 

4.2.1 Recipienter – Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Dagvattensystemet och den naturliga avrinningen från utredningsområdet avrinner till 
Solöfjärden och Trälhavets vattenförekomster, se Figur 4-1 och Figur 4-2. 

Enligt länsstyrelsens VattenInformationsSystem i Sverige, VISS (2018) 
(www.viss.lansstyrelsen.se) har Solöfjärden och Trälhavet måttlig ekologisk status på grund 
av problem med näringsämnen. Solöfjärden uppnår god kemisk ytvattenstatus (utan överallt 
överskridande ämnen) medan Trälhavet ej uppnår god kemisk status (utan överallt 
överskridande ämnen) på grund av tributyltennföreningar som hittats i sediment. 
Solöfjärden och Trälhavet har fastslagits ha måttlig ekologisk status men har föreslagits 
uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Eftersom det inte anses ekonomiskt eller 
tekniskt rimligt att åtgärda problemen med övergödning innan 2021 har tidsfristen för att 
åtgärda problemen med höga halter näringsämnen satts till 2027. Trälhavet har tidsfristen 
att åtgärda problemen med den ej goda kemiska statusen till 2027. 
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Figur 4-1. Solöfjärdens vattenförekomst (www.viss.lansstyrelsen.se). 

 

 

Figur 4-2. Trälhavets vattenförekomst (www.viss.lansstyrelsen.se). 
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5 Förslag på framtida dagvattenhantering 

5.1 Delområde A1 

Den föreslagna förändringen av markanvändning kommer att medföra något ökade 
dagvattenflöden. Ökningen beror främst på den planerade vägen och GC-vägen vilket leder 
till ökade mängder hårdgjord yta i kombination med det beräknade framtida klimatet vilket 
innebär mer regn. Dagvattnet i både norra och södra delen om vattendelaren samlas upp i 
öppna svackdiken längs den nya anslutningsvägen, vilket leder till rening och fördröjning av 
dagvattnet jämfört med bortledning i dagvattenledningar. 

Dagvattnet från den planerade vägytan leds till öppna svackdiken som löper längs vägen. 
Svackdikena ger både rening och fördröjning av dagvattnet.  

Behovet för att fördröja ett 20-årsregn uppgår till 65 m3. Den maximala avrinningen från 
delområde A1 blir lägre jämfört med den befintliga situationen med implementering av 
svackdiken. 

Föreslagna åtgärder i punktform: 

• Dagvatten i delområdets södra del leds söderut till öppna svackdiken för fördröjning 
och rening. 

• Dagvatten i delområdets norra del leds till öppna svackdiken längs vägen för 
fördröjning och rening. 

• Det är viktigt att i ett tidigt skede planera höjdsättningen för delområdet så att 
dagvattenhanteringen kan fungera. Vägar och tomtmark höjdsätts så att dagvatten 
kan transporteras till föreslagna lösningar 

• Minimering av användningen av avrinningshinder som till exempel kantsten mellan 
vägområdet och svackdiken. 

I flödes- och föroreningsberäkningarna har det antagits att den nya markanvändningen 
kommer bestå av en 8 m bred asfalterad väg (enligt en körspårsanalys av WSP ska gatan vara 
7,5-8 m) som löper genom hela delområdet samt en 3 m bred GC-väg som löper längs med 
vägen.  

5.1.1 Hantering av eventuella översvämningsrisker i delområde A1 

För att minimera risken för att dagvatten från delområde A1 skall påverka områden 
nedströms delområde A1 på ett negativt sätt – genom översvämning – föreslås svackdikena 
underlagras av makadam för att skapa ytterligare en utjämningsvolym förutom dikenas 
reglervolym. För att fördröja delområde A1:s dagvatten så att flödena inte ökar på grund av 
den nya utformningen krävs 65 m3 magasineringskapacitet vid ett 20-årsregn. Förslagsvis 
anläggs svackdiken på en eller båda sidor om den planerade vägen vilket resulterar i ett eller 
två ca 310 m långa diken. Svackdikena föreslås vara 2 m breda med ett snittdjup på 20 cm. 
Detta i kombination med 30 cm djup, 50 cm bred, underliggande makadam skapar, om diken 
anläggs på båda sidor om vägen, en utjämningsvolym på 152 m3 som vida överstiger den 
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erforderliga utjämningsvolymen på 65 m3. Även med enbart svackdike på ena sidan av vägen 
överstigs alltså den erforderliga volymen. 

Det är därför möjligt att anpassa dikeslösningen efter de platsspecifika förutsättningarna så 
länge volymen uppgår till 65 m3 och allt vägdagvatten passerar genom svackdiket för rening. 
Exempelvis kan vägbanan enkelskevas, d.v.s. luta åt samma håll, eller så kan ett vanligt dike 
anläggas på ena sidan och anslutas till svackdiket via trummor under vägen, så att även det 
dagvatten som rinner till det vanliga diket renas i svackdiket. Det viktiga är att allt dagvatten 
avleds via svackdike och att den erforderliga volymen på 65 m3 uppnås. 

Figur 5-1 visar en bild på hur svackdikena kan utformas. Kupolbrunnar bör också anläggas i 
dikessluttningen för att överskottsvatten snabbt ska kunna ledas ned till den underliggande 
makadamen vid kraftiga regn, för att säkerställa att hela volymen kan utnyttjas.   

 

Figur 5-1. Sektionsbild över svackdike. Bilden är inte skalenlig och vägytan kan, om så önskas, 
enkelskevas för att allt dagvatten ska avrinna direkt mot svackdiket.  

5.2 Delområde A4 

Större delen av delområde A4 består av tunna jordlager på berg och de tillkommande 
byggnaderna kommer antagligen att anläggas på berg. Detta medför att naturlig infiltration 
till grundvattnet inte är enkelt, eftersom det inte kommer att finnas ett sammanhängande 
grundvattenmagasin i jordlagren i området. Eftersom det inte finns några naturliga ytor för 
infiltration av dagvatten och ytorna där dagvatten kan fördröjas är begränsade föreslås att 
dagvattnet översilas inom tomtmarken via utkastare. Eventuellt överskottsvatten samlas 
sedan upp i svackdiken längs planerade anslutningsvägar i området. Efter uppsamlingen i 
delområdets svackdiken tillåts dagvattnet sedan att översilas över naturmarken som sluttar 
ner mot vattnet i den södra delen av området. Svackdiken ger både en fördröjning och 
rening av dagvattnet, vilket även översilningen ner mot recipienten Solöfjärden samt inom 
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tomtmarken åstadkommer. Detta minskar dagvattnets eventuellt negativa påverkan på 
recipienten Solöfjärden. I Figur 5-1 visas ett exempel på hur ett svackdike kan utformas. 

Om ett svackdike med 1 m bredd anläggs på båda sidor om den planerade vägen med ett 
snittdjup på 20 cm skapas en utjämningsvolym på 152 m2. För att säkerställa att den 
erforderliga utjämningsvolymen uppfylls bör svackdikena anläggas med 40 cm djupt, 60 cm 
brett, underliggande makadam. Detta skapar en total utjämningsvolym på 207 m3, vilket är 
mer än den erforderliga utjämningsvolymen på 204 m3. I likhet med delområde A1 kan 
lösningen anpassas efter de platsspecifika förhållandena, exempelvis genom att ett vanligt  
vägdike anläggs på ena sidan vägbanan och förses med trummor som leder över dagvattnet 
till svackdiket för rening och fördröjning. Det viktiga är att den erforderliga volymen uppnås 
och att dagvattnet passerar svackdiket för att erforderlig rening ska uppnås. 

Det sydöstra hörnet av delområde A4 sluttar ner mot Grenadjärsvägen i öster vilket medför 
att dagvattnet i denna del av delområdet inte kan avledas samma väg som i övriga 
delområdet. Dagvattnet som bildas här föreslås fördröjas inom tomtmarken genom att 
skapa ett underliggande makadamlager under tomtmarken. För att omhänderta dagvattnet 
som bildas inom denna tomt krävs ca 4 m3 fördröjning för att inte skapa ökade flöden 
jämfört med dagens situation. Detta löses förslagsvis genom att dagvattnet som bildas inom 
denna tomtmark fördröjs i grov makadam med 30 % porositet, som underlagrar 
tomtmarken. För att uppnå fördröjning av 4 m3 dagvatten krävs 50 m2 makadam med ett 
djup på 30 cm. 

Föreslagna åtgärder i punktform: 

• Dagvattnet inom delområdet översilas grönytorna inom tomtmarken via utkastare. 

• Eventuellt överskottsvatten från tomtmarken samlas upp i svackdiken längs den 
planerade vägen inom området. För fastigheterna längs i söder tillåts dagvattnet 
istället översila mot naturmarken i söder. 

• Efter svackdiket tillåts överskottsdagvatten översilas över naturmarken ner mot 
Solöfjärden. Vid mindre regn kommer sannolikt vattnet infiltrera längs vägen och 
enbart små mängder nå fram till översilningen. Detta är dock avhängigt av 
infiltrationskapaciteten i det naturliga materialet under svackdikena. Eventuellt kan 
en mindre bäckfåra med erosionsskydd istället anläggas i sluttningen för att styra 
vattenflödet. 

• Vissa fastigheter i den sydöstra delen av bebyggelsen kommer höjdmässigt inte 
kunna avledas mot översiltningsstråken. Exakt vilka fastigheter som berörs beror 
dock av slutgiltig höjdsättning av området. Dagvatten från dessa fastigheter föreslås 
omhändertas i ett underjordiskt makadammagasin. En lämplig placering av detta kan 
vara i planområdets östligaste del. 

• Svackdikesbredden bör utformas med minst 1 m bredd på båda sidor om vägen. 
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Figur 5-2. Flödesriktningar (blå pilar) för dagvatten inom delområde A4. De röda pilarna 
representerar flödesriktningarna på väg och i föreslagna svackdiken.  

5.3 Extremregn 

Vid extrema regn, så som ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden där planområdets 
dagvattenlösningar inte kommer att vara tillräckliga för att omhänderta allt dagvatten. Det 
är viktigt att planera höjdsättningen för hela området så att dagvatten kan transporteras via 
sekundära avrinningsvägar vidare ut på närliggande lokalgator, och att lågpunkter där 
dagvatten kan ansamlas undviks. Höjdsättningen av planområdet bör planeras för att klara 
hanteringen av extremregn, genom att om föreslagna svackdiken bräddar rinner 
överskottsvattnet ut på vägarna för vidare transport mot recipienten. Denna lösning medför 
att risken för skador på hus och grundläggning kan minskas. En enkel skiss på höjdsättning av 
byggnader ses i Figur 5-4. 
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Figur 5-3. Höjdsättningsförslag. Bild platsspecifikt anpassad från förlaga i Svenskt vattens 
publikation P105.  

5.3.1 100-årsregn 

Dagvattenflödena som uppkommer vid ett 100-årsregn redovisas i Tabell 5-1.  

Tabell 5-1. Dagvattenflöden vid 100-årsregn. Klimatfaktor ansatt för planerad markanvändning 

Delområde Flöde befintlig markanvändning 
(100-årsregn, 20 min varaktighet) 

Flöde planerad markanvändning 
(100-årsregn, 10 min varaktighet) 

A1 44 197 

A4 166 659 

 

Om villorna inom delområde A4 höjdsätts på ett korrekt sätt, så att vatten kan avrinna via de 
sekundära avrinningsvägarna (lokalgatan och naturmark) utan att vatten blir stående mot 
husen, bedöms planområdet klara av ett 100-årsregn. Inom de centrala delarna av 
villaområdet kan skålformade avledningsytor underlätta vattenavledningen som kan uppstå 
vid ett 100-årsregn, se Figur 5-4 och Figur 5-5. Alternativt kan villatomterna höjdsättas så att 
dagvattnet avrinner ner mot sluttningen i söder utan att ställa sig mot husfasaderna. 
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Figur 5-4. Förslag på placering av skålformade avledningsytor (svarta streck).  
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Figur 5-5. Exempelbild på skålformad avledningsyta som föreslås anläggas enligt Figur 5-4.  

5.4 Slutsats 

Beräkningarna av de dimensionerande flödena visar att de planerade förändringarna inom 
planområdet kommer medföra ökade dagvattenflöden. Med föreslagna lösningsalternativ 
för dagvattenhanteringen beräknas dagvattnet fördröjas så att flödena kommer att minska 
jämfört med den befintliga situationen. De reningsalternativ som presenteras beräknas rena 
dagvattnet så att föroreningsbelastningen på recipienterna Trälhavet och Solöfjärden 
minskas efter planerad exploatering. Enligt beräkningarna i StormTac kommer den årliga 
belastningen minska för alla studerade ämnen utom olja, där reningseffekten i modellen 
minskats till 30 % på grund av modellens lägsta möjliga utloppshalt. 

Den låga reningseffekten bedöms vara missvisande eftersom modellens lägsta möjliga 
utloppshalter har stora osäkerheter och baseras på mätningar som i huvudsak gjorts i 
områden med mer förorenat dagvatten än vad som är fallet i det aktuella området. Om 
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funktionen stängs av ger modellen istället en oljereduktion på 95 %. Detta är inte rimligt att 
förvänta sig en så stor minskning från de mycket låga nivåer av oljeförorening som beräknas i 
dagvattnet, men reningseffekten bedöms sannolikt komma att åtminstone överstiga 50 %, 
vilket är den nivå som krävs för att den årliga belastningen inte ska öka jämfört med idag. 

Planerad exploatering, med implementering av föreslagna dagvattenåtgärder, kan därför 
sammantaget ses som en förbättrande åtgärd för recipienterna samt en positivt bidragande 
faktor för att miljökvalitetsnormerna kan uppnås. För näringsämnen, som är den avgörande 
faktorn för recipienternas ekologiska status, beräknas exploateringen ge en markant 
minskad belastning jämfört med dagsläget. 

Vid extrema regn som 100-årsregn kommer stora mängder vatten falla över området på kort 
tid. Det är därför viktigt att byggnaderna höjdsätts så att de inte riskerar att skadas av 
översvämningar. 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

 

 

 

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Lokalgata

GATA

ParkstråkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tekniska anläggningar

E

Plantering

N

1

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Öppet vattenW

1

Brygga

W

2

Mark och vegetation

träd

1

Träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller egendom får

fällas och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av samma art, samma

funktion eller som är naturligt förekommande inom planområdet och som har ett stam-

omfång på minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark. Se även Ändrad lovplikt.,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden

q-skydd

1

Solgrottans utbredning och utformning ska bevaras,  4 kap. 8 §

Rivningsförbud

r-förbud

1

Solgrottan får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

varsam

1

Solgrottans material och proportioner ska vara lika ursprunglig. Planbeskrivningen anger

specifika egenskaper och värden för varje solgrotta,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 m

2

. För fastigheter med f

2

-bestämmelse

utgör största byggnadsarea totalt 150 m

2

 varav 120 m

2

 får utgöra bostad och

komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska

tillåten nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad

,  4 kap. 11 §

1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 m

2

. För fastigheter med f

2

-bestämmelse

utgör största byggnadsarea totalt 150 m

2

 varav 120 m

2

 får utgöra bostad och

komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska

tillåten nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad

,  4 kap. 11

§ 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 60 m

2

. Bestämmelsen gäller endast för

fastighet betecknas BC

1

K

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+35.00

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 750 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

2

Minsta fastighetsstorlek är 700 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

3

Minsta fastighetsstorlek är 850 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

4

Minsta fastighetsstorlek är 625 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering

Huvudbyggnad får placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns med undantag för bestämmelsen f

1

. Komplement-

byggnad får placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns men inte närmare än 4,5 m från fastighetsgräns mot allmän

plats och kvartersväg

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

3

Trots bestämmelse q1 får köksentrén på den västra fasaden av Grenadjärsvillan förses

med balkong. Fasadändringar i form av öppnande av fönster och balkongdörr får utföras.

På västra delen av verandan får ny entré öppnas upp. se illustration nr.1,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

1

Marken får inte hårdgöras

b

2

Minst 40% av marken ska vara genomsläpplig,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Endast 40 % av markytan får hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Takdagvatten ska infilteras inom fastigheten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n

1

Träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller egendom får

fällas och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av samma art, samma

funktion eller som är naturligt förekommande inom planområdet och som har ett stam-

omfång på minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark. Se även Ändrad lovplikt.

n

3

Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

10%

Största lutning är 00 % (pilen pekar uppåt),  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden

q

1

Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap 13 §. Ursprungliga detaljer såsom

fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar och fönster samt taklandskapet med skorstenar och

takkupor ska bevaras. Fasader ska vara putsade och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit

kulör lika ursprunglig på regementsbyggnaderna. Taktäckning ska vara rött enkupigt

lertegel med plåtskoningar i svartmålad skivtäckt plåt. Vid ett byte av fönster ska fönster till

form, material, indelning, glasning och proportioner vara lika ursprungliga. Brandskadad

byggnad ska återställas exteriört. Totalförstörd byggnad får ersättas med ny byggnad och

uppföras i puts och motsvarande volym som befintlig byggnad,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

2

Fasader ska vara klädda med puts och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör enligt

NCS-skalan Y20R. Nyans; svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet (/intensitet) mellan

20-40,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

3

Trädgårdsanläggningens utformning med terrasser och trappor ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

k

1

Taktäckning ska vara av rött enkupigt lertegel med plåtskoningar i svartmålad skivtäckt

plåt,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

2

Ursprungliga detaljer såsom fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar samt taklandskapet med

skorstenar och takkupor bör bibehållas till sin utformning i nationalromantisk stil. Vid ett

fönsterbyte bör fönster till form, proportioner, hängning, indelning, material och glasning

vara lika ursprungliga,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

m

1

Skålformad avledningsyta ska anläggas.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Utökad lovplikt för komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, att bygga högst två takkupor

samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Marklov krävs för fällning av träd med en stamomkrets på 1 meter på en höjd av cirka 1 meter över mark inom

kvartersmark,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Markreservat

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g

Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Fastighetsindelning och genomförande

Områdets indelning i fastigheter,  4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Strandskydd

a

2 Strandskydd är upphävt.,  4 kap. 17 §

ILLUSTRATION

Naturstig

Bostäder, café, butik, hantverk, galleri, restaurang, kontor
BC

1

K

Väg på kvartersmark. Vägen ska vara framkomlig för bilar, cyklar, räddningstjänst och

sophantering, 4 kap 16 § 1

kvartersväg

00-00

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Gäller ej takkupor. Ej brutet sadeltak,

4 kap 11 § 1

Takkupor får utgöra max 30% av fasadliv. Maxbredd per takkupa är 2,4 m,  4 kap 16 § 1

Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 m

2

 med undantag för e

3

. Komplementbyggnad får uppföras

med en högsta nockhöjd på 4 m, 

4 kap 11 § 1

f

1

                                       Huvudbyggnad får inte placeras närmare än 3,0 m från fastighetsgräns,

f

2

                                       Se e1 och e2-bestämmelserna, 

Byggnader, med undantag för Grenadjärsvillan, ska färgsättas med mörka, dova kulörer enligt NCS-skalan.

Nyans; svarthet över NCS4500 (45-85), Kulörthet(/intensitet) under 30 (05-30). Kulörer i brun, grön, grå. Materialval

på ny bebyggelse ska bidra till områdets karaktär som naturmark.Fasadmateral ska till största del utgöras av trä,

kompositskivor, plåt med inslag av naturmaterial som sten och trä i detaljer och uttryck. Tak får färgsättas i grått,

brunt eller svart, NCS 1500N eller mörkare. Byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i

takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur. Tomtplatsavgränsningar ska färgsättas i

samma färgskala som huvudbyggnader. Gäller endast byggnadsverk, 4 kap 16 § 1
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 av marken ska vara tillgänglig för fördröjning av dagvatten

,  4 kap 10 §

Byggnader och tomter ska utformas och terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och natur-

förutsättningar för att minimera sprängning. Högsta tillåtna höjd på stödmur är 0,6 m och plank 1,2 m,  4 kap 16 § 1

Parkering ska ordnas inom egen fastighet,  4 kap 13 § 2

Fastighetsbildningen ska ske i huvudsak enligt illustration 3

,  

4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Område med användning BC

1

K ska omfatta en fastighet

,  4 kap. 18 § 2 st 1 p.

Illustrationstext

skog

Bostäder. Endast enbostadshus med en lägenhet per fastighet. Högst en

friliggande huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet.
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NYTT UTSEENDE
NY BALKONG ÖVER KÖKSENTRÉN
NY TRAPPA OCH VERANDAENTRÉ
ÅTERSTÄLLANDE AV FÖNSTER TILL ORIGINAL TYP

BEFINTLIGT UTSEENDE

NYTT UTSEENDE
NY BALKONG ÖVER KÖKSENTRÉN
NY TRAPPA OCH VERANDAENTRÉ
ÅTERSTÄLLANDE AV FÖNSTER TILL ORIGINAL TYP

BEFINTLIGT UTSEENDE

14.68

13.46

18.38

21.92

23.67

25.2

24.38

18.28

18.4

17.53

20.12

23.66

25.64

28.87

30.11

29.48

3:382

3:396

3:416

3:380

3:415

3:1

3:385

2:140

3:1

3:1

3:298

3:157

R

i

n

d

ö

v

ä

g

e

n

G

r

e

n

a

d

j

ä

r

s

v

ä

g

e

n

7

9

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

7

1
7

1

7

1

7

2

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

2

3

2

7

27

2
7

2

7

2

7

2

7

2

7

2
9

2

9

4

6

8

1

2

1

6

1
6

1

6

1

6

1

8

1
8

1

8

2
4

2

4

2

4

2
4

2
4

1

4

1
4

1

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

6

2

6

2

6

2
6

2

6

2
8

28

2

8

2
8

2

8

2

8

5

1

5

1

5

1

5

1

5

2
5

2
5

2

5

2

5

2
5

2

5

1

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

8

2

8

30

30

X=6586400

X=6586500

1

8

24,4

24,1

23,8

23,8

24,6

24,8

24,9

24,7

24,6

24,7

24,5

24,5

24,5

24,5

24,4

2

0

1

6

2
6

2
5

Y
=

1
7
4
2

0
0

Y
=

1
7
4
3

0
0

r

1

q

1

f

1

n

2

träd

1

träd

1

träd

1

träd

1

BC

1

K

m

1

+26

+27

+25

+24

+17,5

+26

a

1

B

1

NATUR

E

q

2

k

2

k

1

GATA

q-skydd

1

W

2

a

2

varsam

1

a

1

n

3

N

1

N

A

T

U

R

W

1

B

1

B

1

B

1

B

1

skog

skog

skog

skog

naturstig

n

a

t

u

r

s

t

i

g

trappa

g
å
n
g
v
ä
g

r-förbud

1

varsam

1

q-skydd

1

r-förbud

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

b

1

f

3

P

A

R

K

g

k

v

a

r

t

e

r

s

v

ä

g

g

NATUR

NATUR

3:391

2:140

0187-13/14.1

0187-13/14.1

0187-13/14.1

0187-13/14.1

0187-13/14.1

0187-13/14.1

0187-13/14.1

0187-13/14.1

0187-13/14.1

0187-13/14.1

Lövträd / barrträd

20.69

20.36

17.63

14.71

14.03

14.68

13.46

18.38

21.92

23.67

25.2

24.38

18.28

18.4

17.53

20.12

23.66

25.64

28.87

30.11

29.48

14.51

15.14

15.16

16.39

16.57

16.26

13.00

13.64

18.18

18.48

17.94

18.31

19.03

16.11

15.08

15.36

14.67

15.04

17.56

16.01

13.55

13.03

14.90

16.95

3:382

3:382

3:396

3:416

3:1

3:380

RINDÖ

3:415

3:1

3:172

3:385

2:140

3:1

3:1

3:378

3:298

3:213

3:128

3:157

3:415

R

i

n

d

ö

v

ä

g

e

n

G

r

e

n

a

d

j

ä

r

s

v

ä

g

e

n

R

i

n

d

ö

v

ä

g

e

n

S

o

l

d

a

t

g

r

ä

n

d

S

o

l

d

a

t

g

r

ä

n

d

O

s

k

a

r

-

F

r

e

d

r

i

k

s

b

o

r

g

s

v

ä

g

e

n

B

y

v

i

k

s

v

ä

g

e

n

B

y

v

i

k

s

v

ä

g

e

n

TECKENFÖRKLARING

Fastighetsgräns

Traktgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Staket, räcke

Mur, stödmur

Slänt

Trappa

Väg

Gångstig

Nivåkurvor

Strandlinje

Rutnätspunkt

Grundkartan upprättad 2015-11-11 av

Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad.

Uppdaterad 2020-05-13

Koordinatsystem

Plan: SWEREF99 18 00

Höjd: RH2000

Kartbilden är fullständig endast inom planområdet.

Kartingenjör: Anders Gustafsson

2
5

26

RINDÖ 3:380

Kantsten

Rättighet

Belysningsstolpe/Te-Elstolpe

Gatuhöjd/Markhöjd

Byggnader, Fasadlinjer redovisade

Gränspunkt/Brytpunkt

18.11

3

3

3

3

1

1

1

1

7

7

7

7

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

1
1

1

3

1

3

1

3

1
3

1
3

1

9

1
9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

19

1

9

1

7

1

7

1

7

1

7

1
7

1

7

1

7

1

7

1
7

1
7

1
9

1

9

1
9

1

9

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
1

2
3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2
3

1
7

1
7

1

7

17

2

7

27

2
7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2
9

2

9

2

9

2

2

2

2

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

8

8

8

8

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1
6

1

6

1

6

1
6

1

6

1
6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

8

1

8

1
8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1
8

1

8

1

8

1
8

2
2

2

2

2

2

2
4

2

4

2

4

2
4

2
4

2
4

24

2

4

1

4

1

4

1

4

1

4

14

14

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

6

2

6

2

6

2

6

2
6

2

6

2

6

2
8

28

2

8

2
8

2

8

2

8

2

8

5

5

5

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

15

1
5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

15

2
5

2
5

2

5

2

5

2
5

2

5

25

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

20

2

0

1

5

1

5

1

6

1

4

1

7

1

7

1

7

1

7

2

8

2

8

30

30

X=6586200

X=6586300

X=6586400

X=6586500

X=6586600

X=6586700

X=6586800

Y
=

1
7
4
2
0
0

X=6586600

1

8

1

7

1

6

24,4

24,1

23,8

23,8

24,6

24,8

24,9

24,7

24,6

24,7

24,5

24,5

24,5

24,5

24,4

2

0

1

6

2

6

2
5

0187-13/14.1

u

g

u

BC

1

K

u

b

1

a

1

a

1

a

1

a

1

a

1

b

3

q

3

g

G

A

T

A

d

3

d

1

d

1

d

1

d

1

d

2

d

2

d

4

7-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

20-30

7-30

+35.00

+34.50

+31.00

+35.00

+34.50

+31.00

+30.00

+29.00

+30.00

+28.50

+26.00

20-30

+34.50

20-30

+30.00

+32.00

gu

b

4

e

1

b

3

e

1

b

4

b

3

b

3

b

4

e

1

e

1

b

3

b

4

b

3

b

4

e

1

b

3

b

4

e

1

e

2

b

3

b

4

b

4

e

1

b

3

a

1

a

1

a

1

b

4

+35.00

b

2

b

4

e

3

1

0

%

b

2

b

2

gu

gu

R
a

s
t
e

r
b

i
l
d

e
r
:

100 meter9080706040 503020100

Stadsbyggnadsförvaltningen

Vaxholms stad, Stockholms län

Detaljplan för

Genomförandetid

Upprättad

ANTAGANDESHANDLING

Förslag till 

Rindö hamn etapp 3

Grenadjären inom Oskar Fredriksborg

Dp 408

2017-01-03

Kristina Henschen

Planchef

Isabelle Eriksson

Planhandläggare

Reviderad 2020-11-24

Illustration nr.1

Grenadjärsvillan- 

ombyggnad och renovering

Skala:  1:200

Skala:  1:200

Illustration 3

SKALA: 1:1000        (A1) 

SKALA: 1:2000        (A1) 

Illustrerad fastighetsgräns

UPPLYSNING

Planen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

BESLUT

Uppdrag           KSPU § 25/2014-04-09

Antagande       KSPU § x/20xx-xx-xx 

Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser 

- Planbeskrivning 

- Gestaltningsprogram

Illustration nr.2

Laga kraft        20xx-xx-xx 
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Timpriser vid externa arbeten 
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Post: 185 83 Vaxholm 
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Telefon: 08-541 708 00 
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Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 5302-9435 

Bilaga 8a, Skydd av n1-träd under byggtiden 
Denna bilaga reglerar hur n1-träd på plankartan (bilaga 1 till Avtalet) ska skyddas under 
byggtiden.  

Skador på träd är omöjliga att reparera men möjliga att förebygga! 

 
 
Skyddet för träd ska därför sättas upp före byggstart, underhållas under hela byggtiden och 
tas bort senast till slutbesiktningen. Hänsyn ska tas till trädets stam och grenar samt till 
rotsystemet. 
 
Kompakteras marken i trädets rotzon påverkas trädets livskraft, dess förankring och 
stabilitet. En kompakterad mark leder till syrefattiga förhållanden som ger rotdöd. Tyvärr 
visar sig skador på rotsystemet först efter flera år genom att trädet får dålig tillväxt, delar 
av trädkronan dör eller att trädet utan tydlig förvarning faller och då riskerar att skada både 
människor och närstående byggnader mm. 
 
- Ytor för byggetablering, upplag etc stäms av med ansvarig. Ytor intill träd 
samtplanteringsytor med buskar eller perenner får aldrig tas i anspråk utan 
överenskommelse. 
 
- Grupper av träd, berghällar samt naturmark ska skyddas genom sammanhängande 
inhägnad. 
 
- Enstaka träd skyddas med stadigt stängsel, 2m högt, placerat 1m från trädkronans yttre 
utbredning, dock minst 3m från stam. 
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Rapport 
 
 

2 av 2

- Upplag och trafik får inte förekomma inom inhägnat område. 
 
- Vid behov av trafik och/eller upplag i rotzoner ska avlastning ske exempelvis med 
skyddsplåtar eller geotextil (bruksklass N2) samt minst 200mm makadam 16-65mm. 
 
- Schakt i rotzon ska göras för hand eller med vacumsug. Schakten ska hållas fuktig och 
framgrävda rötter täckas med fuktig duk under hela tiden arbetet pågår för att förhindra 
uttorkning. 
 
- Rötter som måste kapas vid schakter skall beskäras med sekatör eller beskärningssåg. Om 
rötter grövre än 5cm i diameter ska det utföras fackmannamässigt. 
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Bilaga 8b, Skydd av träd1 
 

Denna bilaga reglerar hur träd med bestämmelsen träd1 på plankartan (bilaga 1 till Avtalet) ska 
skyddas. 

 
§ 1. VILLKOR FÖR START AV EXPLOATERINGSARBETEN 

Innan några arbeten som kan skada befintlig mark och vegetation startar skall besiktning genomföras 
samt skyddsåtgärder vidtas enligt följande. 

§ 2. INVENTERING 

Exploatören och Kommunen skall tillsammans med oberoende besiktningsman, som bekostas av 
Exploatören, gemensamt utföra besiktning av träd, vegetation, berg, mark och motsvarande natur 
inom och i anslutning till kvartersmarken i Planområdet i de delar som påverkas av exploateringen. 
Besiktning skall ske i samband med undertecknande av Avtalet, dock inte under perioden oktober-
april. Exploatören skall i god tid kalla till besiktningen. Vid besiktningen skall markens och 
vegetationens status och bevarandevärde fastställas. När detta skett skall en kartbilaga som 
beskriver vad som skall skyddas, upprättas i två exemplar och undertecknas av båda parter. 
Exploatören ansvarar för framtagande av protokoll med tillhörande bilder. 

§ 3. BESKÄRNING AV SKYDDSVÄRDA TRÄD 

Av framkomlighetsskäl kan det i vissa fall vara nödvändigt att genomföra beskärning av befintliga 
träd, särskilt träd märkta som träd1 i Plankartan (bilaga 1 till Avtalet). 

Bedömning och beskärningsåtgärder skall alltid genomföras av ISA certifierad arborist samt 
ombesörjas och bekostas av Exploatören. Exploateringsenheten på Vaxholms stad ska informeras om 
planerade åtgärder.  

§ 4. SKYDD AV MARKOMRÅDE 

Ett minst 1,8 m högt stängsel ska upprättas i gräns mot markområde som skall skyddas enligt § 2 
INVENTERING under tiden arbeten pågår vid markområdena i fråga. Tillfälliga anordningar för skydd 
skall tas bort inför tidpunkt för överlämning.  

Byggtrafik, anordnande av upplag, eldning och dylikt får inte förekomma så att skada uppstår på eller 
i närhet av markyta och vegetation som skall skyddas.  

Plankinklädnad kan även behöva utföras på träd som skall bevaras inom det inhägnade området då 
man kan befara skador på träd till exempel vid sprängningsarbeten. 

§ 5. SKYDD AV JORDSKIKT 

Exploatören äger inte rätt att utan skriftligt medgivande nyttja Kommunens mark för upplag eller 
annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. Om allmän plats behöver nyttjas ska 
separat avtal upprättas som reglerar bland annat skydd av jordskikt.  
§ 6. SKYDD AV ENSTAKA TRÄD - TRÄDSKYDDSOMRÅDE 

Träden märkta som träd1 i Plankartan (bilaga 1 till Avtalet) ska skyddas från skador i form av 
jordkompaktering samt skador på stam, rötter och grenverk genom inrättande av ett 
trädskyddsområde. 
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Träd inom trädskyddsområde skall kläs in med plank till minst tre meters höjd, där så är möjligt med 
hänsyn till grenverk. Mellan plank (min 45 x 95 mm) och trädstam läggs remsor av bildäck eller annat 
eftergivligt material för att förhindra skavskador på trädets bark. Plankorna skall fästas samman med 
stålvajer som lindas kring konstruktionen. Inklädning skall utföras så att även trädens rothalsar 
skyddas. Spikning i träd får inte ske. 

Trädens rötter skall skyddas genom att avgränsa ett trädskyddsområde runt trädet med staket eller 
liknande. Trädskyddsområdet skall vara minst 2 meter utanför kronans ytterkant, men helst 15 
gånger stammens diameter. Om det trädskyddsområdet är mindre än 15 gånger stammens diameter 
bör extra hänsyn tas till rötterna vid grävning. Om detta krav inte kan tillgodoses, skall följande 
skyddsåtgärder vidtas: 

a) Skyddskonstruktioner som möjliggör att träden bevaras samtidigt som viss byggnation sker 
inom trädskyddsområdet skall anordnas1. 

b) Skyddsområdet skall kompenseras på annat håll, vilket medför att det totala 
trädskyddsområdet förblir detsamma. Detta kan exempelvis möjliggöras genom 
markvitalisering2 och/eller utökat rotskyddsområde på sidor som ej påverkas av 
byggnationen. 

c) Förbättringar vidtas i det kvarvarande trädskyddsområdet för att på så sätt skapa bättre 
förutsättningar för trädet. Exempelvis genom markvitalisering34. 

d) Eller annan lösning som skriftligen godkänns av Kommunen. 

Inom trädskyddsområdet får ingen grävning, körning med tunga fordon, upplägg av massor, 
uppställning av bodar eller arbetsmaskiner ske 

Allt intrång i trädskyddsområdet, exempelvis genom schaktning för infrastruktur, är skadligt och skall 
undvikas. Alternativa metoder till schakter skall utredas, som t.ex. borrning, vakuumschakt eller 
brokonstruktioner5. 

Grövre rötter bör så långt som det är möjligt inte skadas vid grävning, framförallt om de är tjockare 
än 5 cm. Ett sätt att undvika skada på rötterna är att handgräva runt dem. Rötter som måste kapas, 
skall beskäras med beskärningssåg eller sekatör. 

Rötter som friläggs skall alltid hållas fuktiga och vattnas tills återfyllning skett. Vid längre stillestånd, 
mer än en timme med fritt exponerade trädrötter, skall rötterna täckas för att behålla fuktigheten. 
Täckningen skall göras med presenning, plast, geotextil, säckväv eller likvärdigt material. 
Täckningsmaterialet skall avlägsnas före återfyllning av för ändamålet lämpligt substrat, vilket skall 
ske så snart som möjligt. 

Om trafik behöver gå i närheten av träd så en trädskyddszon om minst 15 gånger trädstammens 
diameter inte kan uppnås, kan plattor eller annan avlastande markbeläggning placeras ut för att 
minska risken för kompaktering. Där marken i anslutning till bevarade träd skall användas för tyngre 
transporter eller upplag ska skydd6 för trädens rotzon anordnas. 150 mm makadam 16-65 eller 
samkross 0-65 ska påföras. Ytan ska tätas med 30 mm samkross 0-30. 

 
1 Skyddskonstruktioner, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2018:02 
2 Markvitalisering, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2018:02 
3 Arbeten vid rotzonen, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2018:02 
4 Skyddskonstruktioner, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2018:02 
5 Arbeten vid rotzonen, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2018:02 
6 Skyddskonstruktioner, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2018:02 
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Förändringar av marknivå i anslutning till dessa träd skall utföras på ett sådant sätt att trädets 
fortlevnad så långt som möjligt tryggas. Erforderlig permanent fyllning runt sådana träd skall utföras 
enligt typritning i Anläggnings AMA 10. 

Skyddsåtgärder skall godkännas av Kommunen. 

§ 7. ÅTGÄRDER VID SKADA PÅ VEGETATION 

Skada som trots vidtagna skyddsåtgärder uppkommer på mark eller vegetation, som skall bevaras 
enligt § 2, § 3, § 4, § 5 och § 6 ovan, skall omgående anmälas till Kommunen för beslut om vilka 
åtgärder som skall vidtas samt om tidpunkt för utförande. Kommunen ska kompenseras för skada.  
Kompensationen skall i första hand efterlikna den ursprungliga markens och vegetationens 
ursprungliga karaktär. I andra hand skall kompensationsåtgärden fylla motsvarande funktion som det 
som har skadats eller förstörts.  

Eventuell ansökan om strandskyddsdispens och all administration kring detta ombesörjs och 
bekostas av Exploatören. 

Avbrutna grenar sågas av vid närmaste oskadade förgrening. Snittytan ska göras jämn och utan 
tappar eller fläkskador. 

Exploatören är dock inte skyldig att kompensera för skadat träd eller vegetation om inventeringen i § 
2 INVENTERING visat att träd och vegetation utgör fara för liv eller egendom. 

§ 8. SLUTBESIKTNING 

Så snart slutrensning är utförd skall slutbesiktning ske av träd och markområden. Dessa villkor 
upphör att gälla för slutbesiktigade och godkända områden. 

§ 9. ANSVAR 

Gentemot Kommunen svarar Exploatören för sina entreprenörers eventuella överträdelser av dessa 
villkor.
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Bilaga 9, Tidsplan, till exploateringsavtal för Dp 408 Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Aktivitet Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 
Byggande GATA       
Byggande villor      
Byggande allmänna anläggningar        
Iordningställande PARK och NATUR       
Slutbesiktning nya byggnader inklusive komplementbyggnader       
Slutbesiktning Exploateringsanläggningar       
Tillträdesdag/överlåtelse       
Ändring Grenadjärsvillan       
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PM - Grenadjären genomförande bygg [2021-10-25] 
 

Bakgrund 
Ett kvarter med villor ska byggas i anslutning till den s k Grenadjärsvillan inom Rindö 

hamn på östra Rindö. Villorna kan beroende av deras respektive placering inom kvarteret 

komma att utföras i ett plan, i två plan eller i ett plan plus suterrängplan. Inom kvarteret 

ska även en väg på kvartersmark anläggas och från kvarteret upp till länsväg 274 ska en 

ny väg anläggas. I direkt anslutning till bostadskvarteret kommer natur- och parkmark 

bibehållas och rustas upp.  

Byggnaders utförande 
Villorna kommer att utföras som fristående hus med möjlighet till komplementbyggnad 

för garage, carport eller förråd. Grenadjärsvillan centralt placerad i området kommer att 

rustas upp med strävan att återinta sitt ursprungliga utseende. För villornas design samt 

tak- och fasadmaterial osv hänvisas till detaljplanens bestämmelser samt dess 

gestaltningsprogram. 

Genomförande 
Buller och markmiljö 

Projektet kommer att iaktta de riktvärden för buller från byggarbetsplatser som tagits fram 

av Naturvårdsverket, se NFS 2004:15.Ytterligare provtagning med hänsyn till eventuella 

markmiljöföroreningar kommer att ske i samråd med SRMH, då schaktningsarbetet 

utföres. Kontrollprogram för hantering av länshållningsvatten upprättas inför start av 

schaktningsarbetet i samråd med SRMH. 

Sprängning 

Sprängning kommer att behöva utföras såväl för husgrunder som för servisledningar i 

kvarteret och särskild försiktighet och omsorg ska iakttas avseende säkerhet och 

störningar. Erforderliga riskanalyser, besiktningar, vibrationsmätningar och avstängningar 

till skydd för personer och egendom ingår i det arbetet. Information till boende i 

närområdet ska lämnas i god tid före sprängningsarbeten genomförs. Erforderliga 

polistillstånd kommer att inhämtas i god tid innan sprängningsarbetet påbörjas. 
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Transporter 

Byggtrafiken ska i första hand använda den befintliga grusväg som sträcker sig från 

Byviksvägen intill länsväg 274 (Oskar Fredriksborgsvägen) i norr ned till Rindövägen vid 

dess korsning med Västra Kasernvägen, i söder, och vidare in på Grenadjärsvägen och 

fram till kvarteret. Vid anläggande av den nya anslutningsvägen som ingår i detaljplanen 

och som till stor del i sträckning sammanfaller med grusvägen, kommer periodvis inte 

grusvägen att kunna nyttjas. Då ska byggtrafiken till kvarteret istället ske från länsväg 274 

in på Rindövägen vid dess anslutning i närheten av Solövägen, och in på Grenadjärsvägen 

och fram till kvarteret för att så långt möjligt undvika byggtrafik förbi Rindö Skola. 

Byggetablering 

Byggetablering i form av bodar, containers och upplag ordnas i första hand inom kvarteret 

och vid sista delens färdigställande på mark utanför kvarteret men i anslutning till 

planområdet, på mark tillhörig exploatören, kommunen eller annan markägare efter 

skriftlig överenskommelse om lämplig plats. Arbetsplatsen kommer att säkerställas och 

skyltas för att minimera risk för tredjeman. 

Skydd av berghällar, vegetation och värdefulla träd 

Träd som i plankartan är utmärkta med "n1" eller "träd₁" kommer att skyddas och bevaras 

under byggtiden. Etablering eller upplagsyta ska undvikas i närheten av ovan nämnda 

träd. 

Information till boende 

De boende i närområdet samt företag, skola och andra berörda ska ges information om 

kommande störningar eller begränsningar i framkomlighet. Även Föreningen Rindöborna 

är en viktig part att informera om projektets framskridande, för att skapa goda 

förutsättningar för en väl fungerande kommunikation om projektet. Vid eventuella 

avspärrningar och ändrad trafikföring ska dialog samt inhämtande av tillstånd ske hos 

kommunens tekniska enhet.  

Byggnadsetapper 
Byggordning 

Eftersom projektet är relativt begränsat till omfattning är strävan att kunna genomföra 

såväl den nya anslutningsvägen, lokalgatan med va-nät, de nya villorna och ombyggnaden 

och renoveringen av Grenadjärsvillan som ett i tid sammanhållet gemensamt projekt. 
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Beroende av försäljningstakt för villorna kan dessa dock komma att byggas i etapper. 

Naturpromenaden och solgrottorna 

I enlighet med bestämmelserna för planen ska två av de s k solgrottorna vid 

naturpromenaden mot Solöfjärden rustas upp. Målsättningen är att kunna hålla 

naturpromenaden öppen under sådana arbeten och med så lite störningar som möjligt i 

anslutning till naturpromenaden. Eventuella upplag för arbetes framdrift får enbart ske på 

skriftligen anvisad plats. 

Samtliga områden nedanför slänten i naturmarken inkluderat naturpromenaden kommer 

att spärras av i samband med sprängning. Behovet av avspärrning föreligger enbart vid 

spräng- och schaktarbeten för dito, under övriga arbetsmoment kan avspärrningen hävas.
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Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, DP 408 
Leveransanvisningar för inmätningar 

Bilaga 11

 

Bilaga 11, Leveransanvisningar för inmätningar 

 

1. Syfte  
Denna anvisning är objektanpassad och reglerar inmätningar som ska levereras till Vaxholms stad 
(Kommunen). 

2. Leverans 
Ska tas fram av Exploatören och levereras till Kommunen senast tre veckor efter slutbesiktning av 
byggnader och enskilda anläggningar inom kvartersmark samt allmän platsmark och övriga 
anläggningar. 
 

3. Omfattning 
Samtliga inmätningar ska levereras i koordinatsystemet SWEREF99 18 00 och höjdsystemet RH2000.  

Samtliga nya och aktuella objekt ska koordinatsättas och anges med x, y, z koordinater.  

Inmätning ska ske av nya anläggningar, dessutom ska befintliga objekt som behålls och har direkt 
samband med nya anläggningar mätas in. 

Exploatören ska senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar och byggnader 
inom kvartersmark skicka in detaljmätning, relationshandlingar och lägeskontroller omfattande 
samtliga förekommande detaljer. Exempel på vad som redovisas är byggnader (utvändigt), gång- och 
cykelbanor, trappor, vägkanter och parkeringsplatser.  

Objekt som tas bort ska rapporteras om till Kommunen.  

Mätningar av följande objekt ska ske enligt den senaste versionen av lantmäteriets mätanvisningar 
(HMK): 

Objekt  Objektsform 

BY-Altaner (över 1,2 meter) linje 

BY-Skärmtak Yta 

BY-Trappa till byggnad linje 

BY-Ramp till bygggnad linje 

HY-Mindre vattendrag-Bäck linje 

HY-Mindre vattendrag-Dike linje 

HI-Markhöjd (Punkter var 10 meter) punkt 

KO-Vägkant linje 

KO-Vägkant-Bro linje 

KO-Vägkant-Gångstig linje 

KO-Vägkant-Gångväg linje 
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Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, DP 408 
Leveransanvisningar för inmätningar 

Bilaga 11

KO-Vägkant-Räcke linje 

KO-Vägkant-Väg inne på tomt (10 meter) linje 

KO-Vägkant-Vägkant - asfalt linje 

KO-Vägkant-Vägkant - grus linje 

KO-Vägkant-Vägkant - kantsten linje 

KO-Vägkant-Vägområde linje 

KO-Vägkant-Vägtrumma linje 

KO-Vägmitt-Gångstig (mittlinje) linje 

MD-Mur linje / yta om breddare än 20 cm 

MD-Staket linje 

MD-Stödmur linje / yta om breddare än 20 cm 

MD-Trappa (fristående) Yta 

MD-Ramp (fristående) Yta 

MD-Slänt linje 

MD-Släntfot linje 

MD-Släntkrön linje 

TE-EL-elstolpe punkt 

TE-EL-Belysningsstolpe punkt 

Lekyta  

Fiberledningar  

Nockhöjd på alla byggnader  
 

4. Format 
Samtliga filer ska levereras i formatet PDF samt DWG, innefattande lagerlista, och objekten ska 
namnges tydligt. All måttsättning ska anges i meter med två decimaler. 

Behövlig mätdata härrörande ledningar ska även rapporteras till Ledningskollen (Post- och 
telestyrelsen).
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1 Objekt 

 Inledning 
MEC AB har på uppdrag av Vasallen AB och Tornstaden Projektutveckling AB utfört en 
geoteknisk värdering av området omkring den så kallade Grenadjärsvillan väster av det tidigare 
kasernområdet på Rindö. Området ligger i direkt anslutning till det nyutvecklade kasernområdet 
vid Rindö hamn och är omgivet av skogsmark. Direkt söder om området förekommer ett stup 
som lutar ned mot stranden som är ca. 100m söderut. Rindövägen avgränsar planområdet mot 
nordväst och Grenadjärsvägen mot nordost. 
 
Av Figur 1 nedan framgår ungefärlig utbredning för exploateringsområdet. 
 

 
 

Figur 1 Den röda rektangeln visar ungefärligt område för planlagd nybyggnation av villaområde. 
(Källa: www.eniro.se). 

 Blivande anläggning 
På den aktuella fastigheten planerar Tornstaden AB uppföra flera villabostäder som en del i ett 
större projekt som avser utveckling av Rindö hamn- och kasernområdet. 

2 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori 

Syftet med denna översiktliga undersökning är att värdera de bergtekniska förutsättningarna vid 
bergschakt för den aktuella fastigheten samt bedömma möjliga riskscenarios och förebyggande 
åtgärder vid grundläggning inom området.  
 
Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och 
Säkerhetsklass 2 (SK2).  

3 Underlag 

 Tidigare utförda undersökningar 
Tidigare geotekniska utredningar är kända inom det aktuella området. En översiktlig geologisk 
kartering har utförts av Tyrens år 2006 “Översiktlig geologisk kartering gällande KA1:s 
regementsområde på Rindö, Vaxholms kommun”. Därutöver har en geoteknisk undersökning 
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genomförts av Tyrens. Rapporten sammanställer informationen i ett Geotekniskt PM; ”Del av 
Rindö 3:255 Rindö Hamn, Östra delen Geoteknisk undersökning PM Geoteknik”, daterad till 
2011-07-08. 
 
En markteknisk undersökningsrapport, MUR, samt ett projekterings PM är framtaget för 
området öster om det aktuella exploateringsområdet. Rapporterna är framtagna av WSP och 
benämns som ”Geoteknisk undersökning för ny VA och gata i Rindö hamn, Vaxholms 
kommun”, daterade till 2016-10-21. 

4 Befintliga förhållanden 

 Topografi och ytbeskaffenhet 
Topografin varierar påtagligt inom området. Markytan kan generellt indelas i sex olika 
områdeskategorier. Se Figur 2 och Figur 3. 
 

 
Figur 2: 1 Exploateringsområde för villaområdet inom röd färgmarkering, 2 slänt mot vägen inom rosa 
färgmarkering, 3 klippblock inom blå färgmarkering, 4 slänt med block inom gult område och 5 slänt mot 
stranden med brun färg (Källa Flygfoto: eniro.se) 
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Figur 3: Topografiska kategorier markerade på detaljplan för exploateringsområdet: 1 villaområdet inom 
röd färgmarkering, 2 slänt mot vägen inom rosa färgmarkering, 3 klippblock inom blå färgmarkering, 4 slänt 
med block inom gult område och 5 slänt mot stranden med brun färg 

4.1.1 Område 1 - villaområdet 
De planerade villorna kommer att anläggas inom varierande terräng. Ytan stiger något med 
maximalt ca 5 m höjdskillnaden från infarten till fastigheten i öster mot nordväst. Höjdskillnader 
varierar huvudsakligen mellan 2 och 3 m. Det finns enstaka större block inom området. På flera 
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platser förekommer berg i dagen. Jordlagerdjup varierar och är enligt okulärbesiktning inte 
djupare än ca 0–3 m. Enligt geologisk kartering består jordlager av moränmaterial av finkornigt 
material, men kan även innehålla block.  
 

 
Figur 4: Typisk ytbeskaffenhet inom exploateringsområdet med enstaka block och ett mindre höjdparti i 
bakgrunden. 

4.1.2  Område 2 - slänt mot vägen 
I det nordliga hörnet återfinns en slänt med ca. 25% lutning ned mot vägen. Här förekommer ett 
tunnare jordlager, se Figur 5.  
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Figur 5 Slänt mot vägen i norra hörnet 

4.1.3 Område 3 - bergsslänter 
I den västliga delen av området sluttar den plana ytan mot söder i form av ett antal branta till 
vertikala klippor med upp till ca 4 meters höjd.  
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Figur 6: Klippor med mindre block som kan falla ut 

4.1.4  Område 4 - slänt med block 
Nedanför bergsformationen i syd mot slänten förekommer sträckor med runda blockformationer 
som löper parallellt till strandlinjen, se Figur 5. 
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Figur 7: Slänt nedanför bergsslänten är fylld av relativt runda block 

4.1.5  Område 5 - slänt mot stranden 
Längre ned mot stranden blir området flackare. På stranden förekommer stenblock, i övrigt 
förefaller jordmaterialet bestå av mestadels sand. En stor del av stranden har upp till nästan 2 
m höga stenmurar som är kända som solgrottorna.  
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Figur 8: Strandkanten med sand och block. I mitten syns en del av en naturstensmur 

 Befintliga anläggningar och konstruktioner 
Undersökningsområdet ligger väster om kasernområdet vid Rindö hamn. Det finns en villa 
Grenadjärsvillan, som i dagsläget är utrymd. Från Grenadjärsvägen i öster löper en lokal 
grusväg från Grenadjärsvägen fram till villan. Norr om området löper Rindövägen. Båda 
vägarna har bebyggelse i form av en- och flerbostadshus på motstående sida om vägarna från 
exploateringsområdet.  

5 Värdering av observationer 

Den okulära besiktningen har utförts utan tidigare kunskap om områdets bergtekniska 
egenskaper. Inga uppgifter om stupning eller strykning har noterats eller uppmätts. 
Okulärbesiktningen har resulterat i en generell uppfattning om att sprickbildningar är av 
karaktären så att liten risk för blockutfall och stabilitetsbrott föreligger vid mindre ytliga 
bergsschakter, såsom plansprängning av berg med höjdsättning av hus enligt nuvarande 
naturlig marknivå. Observationerna styrker att området har god stabilitet utifrån ett spräng- och 
schaktningsperspektiv. I senare skede skall lösa massor schaktas ur och bergtekniker rådfrågas 
i samband med besiktning och värdering av bergets egenskaper. 

5.1.1 Område 1 - villaområdet 
Några av blocken i området är troligtvis att framstå som hinder för byggnader och anläggningar. 
Block kan med fördel avlägsnas tillfälligt för att eventuellt återföras till området mot slutet av 
byggnadsfasen. Det tunna jordlagret kan schaktas ur och ersättas med krossmaterial vid 
grundläggning av hus.  
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Sprängning kommer troligtvis att vara en nödvändighet för att anlägga rör och ledningar i mark 
samt för att erhålla en plan yta vid grundläggning för husbyggnation.  
Bergets hållfasthet har bedömts vara bra nog med avseende på stabilitet vid pålastning av mark 
med byggnader och fordon.  

5.1.2 Område 2 – slänt mot vägen  
Vid förekommande sprängning skall hänsyn tas till att undvika att bergsmaterial rullar ned mot 
korsningen mellan Rindövägen och Grenadjärsvägen. Under pågående sprängning skall 
vägarna spärras av. Åtgången är inte nödvändig efter utförd sprängning. Sprickinventering skall 
göras för att undvika större blockutfall.  

5.1.3 Område 3 - bergsslänter 
För att bedöma risken för blockutfall vid förekommande sprängning behövs en undersökning av 
spricksystemet som innefattar sprick och förskastningssystem, orientering av sprickytor samt en 
värdering av spricksstabiliteten. Om det behöves ett staket eller varningsskylt bör utredas efter 
en detaljerad studie. 

5.1.4  Område 4 - slänt med block  
De flesta blocken förefaller ligga stabilt, dock upplevs enskilda block kunna vika under 
belastning. Mossa skapar en hal yta vilket ökar risken för att halka ned i håligheter mellan 
blocken. Vibrationer vid sprängning kan få flera eller enskilda block i rullning. 

5.1.5  Område 5 - slänt mot stranden  
Här finns inga större risker jämfört med vanlig plan öppen mark. 
Stabiliteten för väggarna till solgrottorna skall dock värderas, speciellt i samband med 
sprängning. Dessa bör hanteras separat i en riskområdesinventering med utvärderade 
påverkansradier och toleransnivåer avseende vibrationer. Eventuell erosionsproblematiken har 
inte värderats.  

6 Slutsatser och rekommendationer 

Området är enligt denna översiktliga bedömning av karaktären med relativt låg eller måttlig risk 
ur ett bergtekniskt perspektiv. Fall och halkrisken uppfattas som normalrisk och bör inte 
särskiljas eller behandlas som särskild risk då området utgörs av naturmark med skogskaraktär. 
 
Samtliga områden nedanför slänter skall spärras av i samband med sprängning inom 
exploateringsområdet. Söderut skall avspärrningen sträcka sig till strandkanten och övergången 
mot vatten för att undvika eventuell landstigning. Norrut skall slänterna som vetter mot 
Rindövägen åt nordväst samt Grenadjärsvägen mot nordost säkras på motsvarande sätt. 
Besiktning av riskområden skall utföras före och direkt efter sprängning, speciellt innan 
avspärrningar kan hävas. Behov för avspärrningar föreligger enbart under spräng- och 
schaktarbeten, under övriga ingående arbetsmoment kan avspärrningarna hävas. Detta skall 
ingå i kontrollprogram. 
 
För att få en mer detaljerad bedömning av risken för sten och block som löper risk att falla ned 
från slänterna behövs mer detaljerad undersökning som innefattar sprickorientering. Denna 
bedömning skall baseras på föreslagen höjdsättning för husen. Därefter kan en bedömning 
göras om eventuella behov av bergsäkring med bultning eller annan lämplig metod är 
nödvändig. 
 
Det rekommenderas att jordlagerdjup till berg och jordart undersöks för att få en bättre bild av 
förekommande jorddjup samt bergprofil uppe på platån samt i förekommande slänter. 
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Med avseende på framtida klimatförändringar bedöms inte riskerna för ras och skred öka. Det 
förutsätter att hänsyn tages till dagvattenutredning och att den följs för att undvika risker för 
skred och erosion med hänsyn taget till ett framtida blötare klimat. 
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Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, Dp 408 - Antagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:  

Granskningsutlåtandet för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408 
godkänns. 

Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, antas. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar 
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen 
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad. 

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges 
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Isabelle Eriksson 
Kommunekolog 
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norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden.  

Planförslaget låg ute på samråd under våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25. Därefter 
reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 enligt 
beslut KSPU § 25/2019-05-22. Under perioden 4 juni - 29 juni 2020 skedde en andra gransknings av 
planförslaget enligt beslut KSPU § 15/2020-05-27. Under den andra granskningen inkom totalt 18 
yttranden inkommit varav fyra från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.  

Bakgrund 
Vasallen Vaxholm AB inkom 2014-02-20 med en begäran om planläggning av den sydvästra delen av 
fastigheten Rindö 3:378, i syfte att möjliggöra avstyckningar och omvandling till bostäder. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KSPU §25/2014-04-09 i uppdrag att påbörja arbete med 
detaljplanering för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg. Ett förslag till detaljplan 
arbetades fram och samråd genomfördes våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25  

Därefter reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 
enligt beslut KSPU § 25/2019-05-22. Inkomna yttranden och väsentliga förändringar av planförslaget 
medförde att en andra granskning skedde under perioden 4 juni - 29 juni 2020 enligt beslut KSPU § 
15/2020-05-27. 

Ärendebeskrivning 
I översiktsplanen för Vaxholm, Vaxholms 2030, (antagen av KF 2013-12-16) redovisas aktuellt 
planområde som planerad bebyggelseutveckling.  

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges 
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den 
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden.  

Grenadjären ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om 
villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som 
omfattar hela Rindö hamn inom Oskar Fredriksborg. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 
3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av 
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planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten 
Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.  

Planbestämmelserna i förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till uppförande av 21 småhus i en 
gruppering kring Grenadjärsvillan. Grenadjärsvillan föreslås få en bred användning som tillåter bostäder, 
café, butik, hantverk, galleri, restaurang och kontor för att komplettera övrig verksamhet inom Rindö 
hamn-området. Byggnaden är kulturhistoriskt särskilt värdefull och det kulturhistoriska värdet kommer 
att bevaras i planen genom anpassningar i placering och utformning av ny bebyggelse samt att områdets 
gestaltning regleras i ett gestaltningsprogram. Fastighetsindelningen styrs genom bestämmelse om 
minsta tillåtna fastighetsstorlek. Grenadjärsvillan skyddas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
Detaljplanen ger möjlighet till rörelse och rekreation i området, att en standardhöjning av naturstigen 
genomförs samt att en brygga för allmänheten tillgängliggörs. Detaljplanen möjliggör även en ny 
anslutningsväg mellan Rindövägen och Byviksvägen som ska utgöra en alternativ infart och utfart för 
boende inom Rindö hamn-området   

Efter den andra granskningen har förslaget till detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg justerats. De största förändringarna som skett är att området med bestämmelse 
GATA norr om kvartersmarken har ökat för att rymma gång- och cykelväg, flera bestämmelser om 
tillåten byggnadsarea har förtydligats samt bestämmelser om gatuhöjd har ersatts av största tillåtna 
lutning på vägen. 

Bedömning 
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens, Vaxholm 2030, intentioner för området och det 
planprogram som upprättats för Rindö hamn. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att projektet inte innebär en betydande miljöpåverkan och att det 
därför inte finns behov av att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 

Måluppfyllelse 
Detaljplaneringen för området ska uppnå följande mål: 

Livsmiljö: Detaljplanen medför att Rindö hamn förstärks med ytterligare 21 bostäder och att underlaget 
för kollektivtrafik, verksamheter och service förbättras. Den nya anslutningsvägen kommer delvis att 
avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och cykelväg. 

Kvalitet: Detaljplanen tillåter verksamheter i Grenadjärsvillan vilket bidrar till en levande skärgårdsmiljö. 
Dagvattenlösningar bidrar till att förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna förbättras. 
Allmänhetens tillträde till och genom området säkerställs och naturstigen får en standardhöjning. 

Ekonomi: Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar investeringar 
i kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Storleken på bostäderna 
ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar underlaget för den lokala skolan. 

Finansiering 
Vasallen Exploatering AB/Tornstaden ansvarar för samtliga kostnader avseende utredningar som krävs 
för planläggning samt för utbyggnad av bostäder och allmän plats. Detaljplanen medför efter 
genomförandet en ökad driftkostnad på uppskattningsvis 290 000 kr årligen för allmän plats. 
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Förslagets konsekvenser 
Detaljplanen medger uppförande av småhus på mark som tidigare utgjorts av natur vilket medför 
konsekvenser. Vattenflöden och föroreningar kommer att öka om inte åtgärder enligt framtagen 
dagvattenutredning genomförs. Att naturmark tas i anspråk för ny bebyggelse påverkar områdets 
karaktär och ekologiska funktion. Den nya bebyggelsen kommer att påverka Grenadjärsvillan men 
påverkan mildras av att bebyggelsen begränsas i utformning och omfattning. 

Vid utformning av planförslaget har målsättningen varit att i möjligaste mån bevara områdets karaktär, 
ekologiska funktion och kulturvärden i form av Grenadjärsvillan med tillhörande trädgård. Förslaget är 
utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt med hänvisning till den tänkta 
exploateringsgraden. Sammantaget bedöms planförslaget innebära att naturvärden och kulturvärden 
försvagas. Konsekvenserna bedöms vara acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och 
enskilda intressen. 

Detaljplanen innebär en förbättring av möjligheterna till rörelse och rekreation i området. Möjlighet till 
rörelse och rekreation i området säkerställs, en standardhöjning av naturstigen genomförs samt att 
detaljplanen möjliggör en brygga för allmänheten. I den norra delen medför det breda vägområdet att 
en GC-väg kan inrymmas vilket knyter ihop Rindö hamn med norra Rindö.  

En annan konsekvens av planförslaget är att antalet bofasta på Rindö kommer att öka vilket kan 
medföra att trafikbelastningen ökar. Det är dock inte enbart är negativt. En ökning kan innebära att 
trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar i kollektivtrafik, färjetrafik, 
vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. 

Handlingar i ärendet 
1. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 

408 – Antagande, 2021-10-26 
2. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-10-26 
3. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-

10-26 
4. Granskningsutlåtande 2 Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2021-10-26 
5. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Planhandlingar 

Till denna detaljplan hör:   

 Plankarta med bestämmelser 
 Planbeskrivning 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 
 Granskningsutlåtande 2 
 Gestaltningsprogram 

Följande handlingar utgör underlag till detaljplanen: 

 Behovsbedömning, 2020-05-10 
 Dagvattenutredning, Geosigma, 2018-09-28 
 Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning – Rindö hamn etapp 3, Wilund 

arkitekter & antikvarier AB, 2020-05-15 
 Solgrottorna på Rindö - Antikvarisk inventering, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 

(avser solgrotta 1-25), 2018-10-18 
 Solgrottorna på Rindö – Antikvarisk inventering, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 

(avser solgrotta 26-33), 2019-02-20 
 Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning vid eventuell rivning av solgrottor inom olika 

värdenivåer, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 2019-05-02 
 Geotekniskt utlåtande, Multi Ethnic Consulting (MEC), 2019-01-25 
 Trafikutredning, ny anslutningsväg på Rindö, ÅF, 2019-04-12 
 Miljöteknisk markundersökning, MMU Grenadjären, Liljemark Consulting AB, 2019-

12-13 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att: 

 Bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad. 
 

 Möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i Grenadjärsvillan. 
 

 Möjliggöra bostadsbebyggelse inom området kring Grenadjärsvillan.  
 

 Möjliggöra en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via 
Byviksvägen.  
 

 Den nya bebyggelsen ska harmonisera med omkringliggande naturmark och framhäva 
Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera färgsättningen, gestaltning och 
placering av den tillkommande bebyggelsen. 
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 Främja en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, LOD, nära 
utsläppskällan inom planområdet. Det innebär minskade dagvattenflöden och 
minskade utsläpp av föroreningar, vilket bidrar till att förbättra förutsättningarna för 
att MKN för recipienten kan uppnås.  
 

 Säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv. 
 

 Bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor mellan Rindö hamn 
och västra Rindö för eklevande arter och arter knutna till äldre tallar.  

 
 Framhäva områdets småskalighet och reglera gaturummets gestaltning. Bebyggelse 

och tomter ska utformas och anpassas så att områdets karaktär med 
hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. För att ytterligare ta hänsyn till 
områdets karaktär begränsas lovfria åtgärder. 

Förenlighet med miljöbalken 

Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens 3:e kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vattenresurser samt 5:e kapitel avseende 
miljökvalitetsnormer. Detaljplanen medger bebyggelse i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Det innebär att den nya bebyggelsen lätt kan tillgodogöra sig befintlig 
infrastruktur och service, samt att området är lätt att kollektivtrafikförsörja. Området ingår i 
riksintresset för kulturmiljövård längs inseglingsleden till Stockholm – se vidare under rubriken 
Riksintresse. Den nya bebyggelsen ska anpassas i karaktär, utformning och placering för att 
minska inverkan på befintliga kulturmiljövärden.  

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap. 
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om 
kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda 
människors hälsa eller miljön.  

Vattenmyndigheten beslutade den 16 december 2016 om ny förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden 2017-2021, enligt 5 kap 1 § 
miljöbalken och 4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. Vattenförekomsterna Trälhavet och Solöfjärden är huvudsakliga recipienter för 
planområdet. Deras ekologiska status vid senaste klassningen är måttlig och den kemiska 
statusen, utan överallt överskridande ämnen, uppnår ej god.  

Miljökvalitetsnormen för båda vattenförekomster har satts till god ekologisk status med 
tidsfrist till år 2027. Undantaget är lämnat till följd av vattenmyndighetens bedömning, att god 
ekologisk status inte kan uppnås till 2021, p.g.a. att över 60 % av den totala tillförseln av 
näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst, behöver 
emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. De 
huvudsakliga miljöproblemen är övergödning och miljögifter.  
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Den kemiska statusen uppnår ej god i båda vattenförekomsterna även med undantag för 
överallt överskridande ämnen. Undantaget gäller bromerad difenyleter (PBDE) samt 
kvicksilver och kvicksilverföreningar. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt 
omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet 
beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda. De 
nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE (december 2015) får dock inte öka. Trälhavet och 
Solöfjärden uppnår inte god kemisk ytvattenstatus främst på grund av höga halter av 
tributyltennföreningar i sediment. I Trälhavet är även halterna av PFOS 
(Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater) högre än tillåtet. Belastningsminskande åtgärder 
bör därför sättas in till båda vattenförekomsterna.  

Beräkningar av dimensionerade flöden visar att exploateringen inom planområdet kommer att 
medföra ökade dagvattenflöden. Med föreslagna alternativ till dagvattenhantering beräknas 
dagvattnet fördröjas så att flödena kommer att minska i jämförelse med befintlig situation.  
De föreslagna dagvattenlösningarna beräknas rena dagvattnet så att föroreningsbelastningen 
på recipienterna Trälhavet och Solöfjärden minskar efter planerad exploatering. Planerad 
exploatering, med implementering av föreslagna dagvattenåtgärder, kan därför ses som en 
förbättrande åtgärd för recipienterna samt en positivt bidragande faktor till att 
miljökvalitetsnormerna uppnås. Dagvattenhanteringen styrs genom kravställande på 
exploatörer genom avtal, planbestämmelser och kommunens egna åtaganden. 

Enligt Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbud är luftkvaliteten i Vaxholm god och inga 
miljökvalitetsnormer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis 
begränsad trafik i stadskärnan. Planförslaget medför ingen påverkan på gällande 
luftkvalitetsnormer och ligger i kollektivtrafiknära läge vilket ger möjlighet till kollektivt 
resande i viss mån.  

Plandata 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet är beläget på sydöstra delen av Rindö och avgränsas i norr av Oskar-
Fredrikborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. Med bil tar det ca 15 min in till Vaxholms 
centrum på Vaxön inklusive tid på färjan. In till Stockholm city tar det ca 45 min med bil och 90 
min med kollektiva färdmedel på väg. Hösten 2020 startade en ny pendelbåtlinje från 
Vaxholm till Stockholm som tar resenärer från Vaxholm till Strömkajen på 55 minuter. 
Färjeförbindelse finns även mot Värmdö kommun via Oxdjupet. 

Detaljplanen är uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den föregående delen omfattar en 
ny vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen medan den södra delen möjliggör 
småhusbebyggelse kring den äldre Grenadjärsvillan. Att planen delats upp i två delar har skett 
med hänvisning till gränsdragningen för gällande detaljplan, dp 394 Rindö hamn etapp 1, som 
löper mellan dessa två områden idag.  Arealen för planområdet är ca 71 200 m2, varav 12 300 
m2 utgör vattenområde. 
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Figur 1 - Planområdet ligger inom den vita ringmarkeringen. 

Marken inom planområdet omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga 
företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av planområdet vid den norra 
respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av 
Vaxholms stad.  

  

Figur 2 – Röd markering anger planområdets lokalisering i kommunen. 
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Tidigare ställningstagande 

Riksintresse 
Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet – 
Lindalssundet (AB 51, 58). Riksintresset omfattar ett stort område kring farleden in till 
Stockholm, inklusive den alternativa sjöpassagen via Oxdjupet. Utanför Rindö går den 
riksintresseklassade farleden 541, från Saltsjön via Oxdjupet in till Stockholms hamn. 

Uttryck för riksintresset kan beskrivas som den brokiga skärgårdsmiljö som finns idag med en 
blandad struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och bebyggelsegrupper som speglar 
skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser, sjöfart och varuleveranser till Stockholm samt 
områdets militära historia. Riksintressets särprägel kan tolkas som samspelet mellan dels 
skärgårdsbefolkningens vardagsmiljö, dels den vackra farleden in till Stockholm samt den 
militära närvaron för att skydda inloppet till huvudstaden. 

Upplevelsen av militär närvaro är följaktligen central och tillägg ska göras med respekt för 
befintlig miljö. Planområdet innefattar bland annat den så kallade Grenadjärsvillan som 
fungerat som en bostad för grenadjärregementets chef när området hade en militär närvaro. 
Efter att grenadjärregementet på platsen lagts ned har byggnaden kommit att användas som 
mäss. Med sin omgivande park, höglänta topografiska placering och utsikt över vattnet är 
byggnaden ett tydligt exempel på högborgligt boende från 1900-talets början som vittnar om 
områdets militära historia. 

Vaxholm ingår i Stockholms läns kust- och kulturvärden (4 kap 1-2 §§ MB) Bestämmelserna 
avser såväl den yttersta skärgården som tätbebyggda områden ända in i centrala Stockholm. 
Avsikten med riksintresset är inte att hindra utveckling i området som helhet utan att de stora 
natur- och kulturvärdena ska tas tillvara. Bedömningar ska göras utifrån en helhetssyn på 
områdenas värden och ska inte främst se till enstaka miljöer. Detta riksintresse ska inte utgöra 
hinder för tätortsutveckling. 

Översiktsplan 
I översiktsplan för Vaxholm, ”Vaxholm 2030”, redovisas aktuellt område som del av planerad 
bebyggelseutveckling tillsammans med övriga delar av Rindö hamn. Rindö hamn pekas ut som 
ett område som helt eller delvis bör omfattas av detaljplaner med kulturmiljöbestämmelser 
där kulturmiljön består av främst militärhistorisk bebyggelse och anläggningar. 

Kulturmiljö 
Kommunens unika identitet ska främjas genom att bevara och utveckla kulturmiljöerna. De är 
en viktig tillgång med potential att utveckla Vaxholm till en attraktiv stads- och boendemiljö. 
Vissa byggnader och områden bör även uppmärksammas och lyftas fram som besöksmål.  

De riktlinjer som tagits fram för planering av kulturmiljöer handlar om att: 

- Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.  
- För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska 

skyddas genom bl.a. bestämmelser i detaljplaner. 
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- Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och 
utvecklingen av byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen. 

- Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt 
beaktas. 

- Områden med militärhistoriska byggnader och anläggningar, sommarnöjesbebyggelse 
och skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas. 
 

Särskilda rekommendationer för hur planbestämmelser kan utformas har även tagits fram:  

- Bebyggelsereglerande planbestämmelser för byggnader med stora kulturvärden. 
Ändringar för t.ex. grundmurar, fasader, tak, fönster och räcken utformas varsamt så 
att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tillvaratas. 
Tillbyggnader kan underordnas huvudbyggnader. 

- Lokalisering av ny bebyggelse anpassas till omgivande terräng och landskap. 
- Bevarande av fastighetsindelning och tomtstorlekar för att t.ex. bibehålla en karaktär 

med stora tomter.  
- Bevarande av vägnät och gatustruktur som starkt bidrar till ett områdes karaktär. 
- Bevarande av jordbruks- och kulturlandskap med bestämmelser som t.ex. inte medger 

byggnation. 

Vatten- och skärgårdsmiljö 
Vatten- och skärgårdsmiljön är en del av Vaxholms identitet och attraktivitet. Friska och 
hållbart nyttjade marina miljöer och värden utgör en grund för Vaxholms framtida utveckling. 
Kommunen bör verka för fler promenadstråk och strandpromenader som sträcker sig längs 
kommunens olika öar. 

De riktlinjer som har tagits fram för vatten- och skärgårdsmiljön handlar om att: 

- Bevara och utveckla god tillgänglighet till allmänna stränder och vattenområden med 
stöd av strandskyddet. 

- Bevara, utveckla och värna ett rikt växt- och djurliv vid strand- och vattenområden. 
- Verka för att Vaxholm ska bli en av de främsta destinationerna i Stockholms skärgård. 
- Verka för att utveckling och aktiviteter kring vatten bidrar till ett friskt Östersjön. 

Trafik och kommunikationer 
Attraktiva kommunikationer på land och vatten gör att Vaxholm kan erbjuda bostäder och 
arbetsplatser i attraktiv stads- och bebyggelsemiljö. Trafikmiljön i Vaxholm ska bidra till 
hållbara resor och transporter där restid, minskad miljöbelastning, framkomlighet och 
trafiksäkerhet är viktiga aspekter. Kollektivtrafik och möjlighet till cykling är en självklar del av 
resandet i ett hållbart samhälle och ska prioriteras.  

De riktlinjer som tagits fram för planering av trafik- och kommunikationer handlar om att: 

- Trafikmiljön ska utformas så att den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga 
trafikanter. 

- Bostäder och arbetsplatser ska planeras i kollektivtrafiknära lägen för att förbättra 
möjligheterna att resa med kollektiva transportmedel. 

- Planering av bebyggelseområden ska ge förutsättningar för ett väl utvecklat gång- och 
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cykelvägnät som binder ihop kommunens områden, viktiga målpunkter, bytespunkter 
och andra kommuner.  

Detaljplan och måldokument 
Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen 
anges användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, 
reningsverk m.m. I den norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig 
skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för framtiden. Detaljplanen anger att vid 
komplettering av bebyggelsen ska bl.a. färgsättningen följa det program som hör till 
detaljplanen. Likaså anges vilka byggnader som ej får förvanskas etc. Grenadjärsvillan är dock 
ej utpekad. 

Strandskyddsförordnande råder i den södra delen av planområdet.  

Planprocessen och förfarande 
Kommunstyrelsen beslutade under § 30/2008-04-03 att uppdra åt 
Stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram för AMF 1-området. 
Samtidigt beslutades också att Rindö hamn ska gälla som områdesnamn. Rindö hamn ingår 
som en del i orten Oskar-Fredriksborg. Kommunstyrelsen beslutade under § 154/2008-12-11 
att samråda om programförslaget. Programsamråd genomfördes under våren 2009 och 
framförda synpunkter sammanställdes i en programsamrådsredogörelse.  

Kommunstyrelsen godkände programförslaget den 11 juni 2009 och programmet utgör 
riktlinje för detaljplanearbetet.  I programmet ingår Grenadjärsvillan i delområde 1 som anger 
att området är lämpligt för bebyggelse i form av omkring 30 småhus i gruppering kring 
Grenadjärsvillan. Området skulle på så sätt kunna knyta an det villaområde som ligger väster 
om planområdet samtidigt som det knyter an till det militära arvet genom ett bevarande av 
den existerande villan. Genom denna detaljplan kommer de antal bostäder, ca. 450, som 
anges som förslag i programmet för Rindö hamn att överstigas. Dock har antalet föreslagna 
bostäder inom planområdet reducerats. 

381



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
11 av 57

11 

 

Figur 3 – Karta ur planprogrammet för Rindö hamn 

Den del av planområdet som anslutningsvägen föreslås gå igenom ingår i delområde 10 och 
11. Programmet föreskriver att lämplig användning för dessa vore verksamhetsområde 
respektive bostad och vårdboende. Dessa syften är dock ej aktuella för planarbetet utan 
enbart vägen har studerats. 

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Med anledning av att 
planarbetet huvudsakligen utförts efter 2015 och att samråd hölls först 2017 tillämpas PBL i 
sin lydelse efter 1 januari 2015.  

Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och det betydande intresset för allmänheten, 
handläggs planen med utökat förfarande (det som tidigare utgjorde normalt förfarande enligt 
PBL (2010:900) i sin lydelse innan 1 januari 2015).  

Miljöbedömning 
Följande bedömning utgår från att detaljplanen har påbörjats före den 1 januari 2018 och 
innebär att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för handläggningen och bedömningen enligt 
PBL (Övergångsbestämmelser PBL 2017:965). 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en miljöbedömning när en 
detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, 
behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens 
genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om en verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken 
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kräver tillstånd eller om planen förutsätter verksamhet enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 2, 3 och 4 antas planen alltid medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan 
innebära att bedömningarna måste omvärderas. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt 
enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905 ifall behov föreligger att göra en 
miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.  

Behovsbedömningen har haft en checklista med kriterierna i MKB förordningen bilaga 4 som 
utgångspunkt. I alla planer och program ska miljöaspekter integreras så att hållbar utveckling 
främjas (MKB förordning, bilaga 4). Planen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer därmed inte att upprättas. Värden och risker för 
olika miljöaspekter har identifierats och beskrivits samt positiva och negativa effekter 
tydliggjorts.  

Motiveringen till bedömningen är att planförslaget innebär omvandling av ett område som 
delvis är ianspråktaget genom Grenadjärsvillan i den södra delen. I den norra delen finns idag 
redan en anslutningsväg mellan Rindövägen och Byviksvägen vars underhåll är eftersatt och 
där framkomligheten är mindre god – denna ersätts i viss mån av den nya vägdragningen som 
skapar större framkomlighet för motortrafik samt gång- och cykeltrafik. Området har bedömts 
lämplig för exploatering i de övergripande måldokument som tagits fram och verkar i enlighet 
med dessa. Genomförandet bedöms inte innebära någon sådan betydande påverkan på 
miljön som fordrar upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. 
Tillkommande bebyggelse ska utformas på så sätt att Grenadjärsvillan fortfarande behåller sin 
solitära och markerande roll i landskapet. Bebyggelsens utformning och utbredning har 
begränsats så att Grenadjärsvillan även i fortsättningen kommer vara den högsta och 
dominera i vyn från Solöfjärden. Antalet nya fastigheter med bostad har begränsats till 21 för 
att begränsa inverkan på Grenadjärsvillans kulturvärden. Planläggningen är positiv för 
allmänheten med hänsyn till tillgänglighet till stranden och genom att stora delar planläggs 
som naturmark. Tillgången till en brygga för allmänheten säkerställas. Området omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården. I detaljplaneprocessen studeras särskilt eventuell påverkan 
på riksintresset, se sidan 8.  

Förutsättningar 

Bakgrund 
Rindö är en av Vaxholms större öar belägen mellan Värmdö och Vaxön. På Rindö pågår en 
förändring från fritidshusbebyggelse till ökat permanentboende. Förändringen sker främst i 
Rindö hamn-området som tidigare varit militärt område, ett område som även inkluderar 
planområdet. 

Historik  
Stockholms kustförsvar har sedan Stockholm grundades flyttats allt längre ut i skärgården. Två 
strategiskt viktiga punkter som befästes var Vaxholm respektive Oxdjupet där farlederna löper 
samman. Befästningarna förstärktes successivt under 1800-talet efter förlusten av Finland år 
1809. Under slutet av 1800-talet byggdes den så kallade Vaxholmslinjen. Utbyggnaden av 
denna linje med mindre och större batterier ledde till att regementet KA 1 byggdes. De 
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tydligaste kvarvarande exemplen på befästningar är Fredriksborg (färdigt år 1735), Vaxholms 
kastell (år 1863), Rindö redutt (år 1864), Oskar-Fredriksborg (år 1877) och Byviksfortet (år 
1900). 

År 1903 - 1910 lät Arméförvaltningen sätta upp två regementen i anslutning till befästningen 
Oskar-Fredriksborg. Dessa var Kungliga Vaxholms kustartilleriregemente KA 1 och Vaxholms 
grenadjärregemente I 26. Enligt 1925 års försvarsbeslut lades befästningarna Oskar-
Fredriksborg och Rindö redutt ned.  

År 2000 döptes regementet, KA 1 om till amfibieregementet, AMF 1, då delar ur kustartilleriet 
omvandlades till Amfibiekåren. År 2004 fattades beslut om flytt av AMF 1 från Rindö till Berga.  

Under år 2005 köpte det statliga företaget Vasallen AMF 1:s inhägnade delar av dåvarande 
ägaren Fortifikationsverket. Även området strax norr om regementet samt Grenadjärsvillan, 
den före detta överstebostaden, med omgivande mark ingick i köpet. Övriga områden som 
försvaret använde ägs av Vaxholms stad och av privatpersoner.  

Under år 2006 utarbetade Vasallen en vision för hur området kan omvandlas. Visionen syftar 
till att området ska bli en levande skärgårdsmiljö med balans mellan boende, arbete och fritid.  

Natur 

Växt- och djurliv 
En översiktlig naturinventering och landskapsanalys för Vasallens område genomfördes år 
2006 av WSP i samband med framtagandet av planprogrammet för Rindö hamn. 
Inventeringen visar att det finns värden som bör bevaras eller som kan tillvaratas vid framtida 
utveckling av området. Det gäller både landskapsbild och naturvärden se Figur 4. 
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Figur 4 - Inventering av gröna värden och landskapsanalys gjord av WSP år 2006. 

Områden av särskild betydelse för naturmiljön bedöms vara hällmarkstallskog och 
skogsklädda höjder med tämligen opåverkad skog. Värdefull är även tallskog eller blandskog 
av tall med hög andel ek och områden med stora gamla ekar eller andra solitärträd, men även 
andra ovanliga eller för platsen typiska arter som fruktträd, ädelgran och klippt vide. 
Sammanhängande stora skogsområden finns huvudsakligen norr och väster om 
programområdet. Inom området finns inga kända rödlistade arter.  

Områden av särskild betydelse för landskapsbilden är skogsklädda markanta höjder som 
dominerar över omgivningarna och de skogsklädda branta strandsluttningarna som formar 
landskapet från sjösidan.  

Planprogrammet anger att föreslagen användning ska utgå från varje delområdes specifika 
förutsättningar i form av befintlig bebyggelse, kulturmiljövärden, naturvärden m.m. 
Bebyggelsen kan förtätas men karaktären av ”hus i parkmiljö” ska behållas. Sambanden 
mellan områdets olika delar och övriga Rindö utvecklas. Siktstråken kan utgöra stomme i 
områdets framtida miljö. 

En bedömning av värdefulla träd inom planområdet gjordes år 2014 av Vaxholms stads 
kommunekolog. Bedömningen var att området hyser natur-, kultur- och rekreativa värden. 
Vad gäller naturvärden kring och norr om Grenadjärsvillan bör hällmarkskaraktären och 
topografin bevaras i möjligaste mån. Skogen runt Grenadjärsvillan har natur- och 
rekreationsvärden men har tidigare sannolikt haft ett annat utseende med högre andel gran. 
Förekomsten av enar vittnar även om att landskapet längre tillbaka i tiden varit mer öppet 
vilket kan bekräftas med historiska kartor.  
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Runt Grenadjärsvillan bör ekar bevaras i syfte att upprätthålla en spridningskorridor för 
eklevande arter från regementsområdets grova ekar. Norr om Grenadjärsvillan bör främst 
tallar och ekar bevaras och vid genomförandet bör det tas extra hänsyn till träd som kan 
bevaras. Det är även viktigt att byggnader terränganpassas med hänsyn till markens befintliga 
topografi och naturförutsättningar för att karaktären i området ska bevaras. Äldre träd och 
befintlig vegetation har stor betydelse för biologisk mångfald och ekossystemtjänster. Inom 
planområdet har träden en stor betydelse för landskapsbilden och bidrar till att ta ner skalan 
på den nya bebyggelsen. Byggnads- och anläggningsarbeten bör utföras så att skador på mark 
och vegetation så långt som möjligt undviks. 

Geotekniska förhållanden 
Konsultbolaget Tyréns tog år 2006 fram en översiktlig geologisk kartering av Rindö hamn på 
uppdrag av markägaren Vasallen Vaxholm AB. Karteringen anger att planområdet till största 
del består av morän samt berg i dagen. Marken i området innebär i huvudsak goda 
grundläggningsförhållanden med undantag de fyllningsområden som finns utpekade i 
området.  

I den södra delen finns en kraftig brant som varierar mellan +1,0 till + 29,0 m över nollplanet 
där den planerade bebyggelsen är placerade på mellan +22 till +27 m. Beroende på 
byggnadernas placering och grundläggningsnivå kan det komma att krävas bergsprängning.       

Figur 5 - Utdrag ur geologisk karta för Rindö hamn 
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Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna i planområdet främst av postglacial lera och 
sandig morän med mindre områden av berg i dagen på höjderna, se Figur 6. Jorddjupen 
varierar mellan 0-10 m i området.  

Enligt ett geotekniskt utlåtande från MEC, utfört 2018, bedöms jordlagerdjupet variera mellan 
0–3 m enligt okulär besiktning. Bergets hållfasthet har bedömts vara bra nog med avseende 
på stabilitet vid pålastning av mark med byggnader och fordon. Området är enligt den 
översiktliga bedömningen av karaktären med relativt låg eller måttlig risk ur ett bergtekniskt 
perspektiv. 

Figur 6 - Jordarter enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000 från SGU:s kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

Förorenad mark  
Det finns ingen indikation på att det förekommer några markföroreningar inom planområdet. 
Enligt en miljöteknisk markundersökning (2019-12-13) har inga förhöjda halter av metaller och 
PAH:er registrerats. Samtliga prover visade föroreningshalter under Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). För att utesluta eventuella föroreningar är det 
viktigt att ytterligare provtagning med avseende på markföroreningar sker i samband med ny 
exploatering med bostäder. Det bedöms i nuläget inte krävas några saneringsåtgärder inför 
kommande byggnationer. Eventuella överskottsmassor bedöms även kunna användas fritt 
inom området. 

Kulturmiljö 

Byggnadskultur och gestaltning 
Hela den södra delen samt delar av den norra delen av planområdet omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. 

År 2007 utarbetades en kulturmiljöinventering för det tidigare regementsområdet som ingår i 
Rindö hamn. Värdet bedömdes främst ligga i helhetsmiljön. Merparten av de kulturhistoriskt 
intressanta byggnaderna inventerades översiktligt såväl exteriört som interiört och 
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redovisades i inventeringen. Bedömningen löd att inom aktuellt planområde finns den äldre 
Grenadjärsvillan som haft en historisk funktion för den tidigare regementschefen och ligger 
avsides till den övriga bebyggelsen i Rindö hamn. Byggnaden ligger tillbakaskjuten på en övre 
platå med en omgivande terrasserad trädgårdsanläggning.  

I den norra delen söder om Byviksvägen finns en äldre större förrådsbyggnad som delvis 
används av företaget Öckerö Maritime Center. Byggnaden omnämns ej i den inventering som 
gjorts i området i ett led att kartlägga områdets bebyggelseutveckling. Vägdragningen i 
planförslaget har anpassats så att byggnaden kan bevaras. 

 
Figur 7 - Äldre vykort som visar chefsbostaden vid I 26 med ursprunglig verandaglasning 
med jugendfönster och öppnare växtlighet på terrasserna. Notera fasadernas ljusa 
kulörer samt de björkar som medvetet har sparats kring villan. 

Wilund arkitekter och antikvarier AB har genomfört en antikvarisk granskning och 
konsekvensbeskrivning 2020-05-15 där det har utretts hur planförslaget påverkar miljön och 
utpekade kulturhistorisk värdefulla miljöer, vilka konsekvenser det har för förståelsen av 
riksintressets uttryck, samt hur planförslaget är anpassat till PBL:s varsamhetsparagrafer. 

Platsen som kulturmiljö 
Rindö var in på 1900-talet en skärgårdsö med huvudsakligen jordbruksmark. I öster närmast 
Vaxholm anlades tidigt militäranläggningar och kaserner som betjänade Vaxholms kastell.  

Vid skiften i slutet av 1800-talet hamnade en av gårdarna vid Petersberg. Vid Oxdjupet fanns 
sedan stormaktstiden ett mindre batteri i en bastion. Kring år 1900 inlöste kronan mark på 
Rindö, bland annat för uppförandet av regementsanläggningarna för KA 1 och I 26, 
Kustartilleriet och Vaxholms Grenadjärregemente. Regementet med sina kaserner och 
stabsbyggnader utgjorde en variant på de typritningar som utfördes av Erik Josephsson.  
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Den militära närvaron på ön med Rindö Redutt och Oskar Fredriksborg vid Oxdjupet och 
Vaxholms kastell vid Vaxholm påverkade ön. I förhållande till den tidigare bebyggelsen 
innebar regementena en förhållandevis hög exploatering och stor skala i landskapet. Det 
fanns dock andra större byggnader på Rindö vid denna tid, bland annat Rindöbadens 
hotellanläggning.  

Invid I 26 uppfördes en chefsvilla, den så kallade Grenadjärsvillan. Villan utgör ett exempel på 
en statligt tillhandahållen borgerlig bostadsmiljö, ett begrepp med vissa inneboende 
motsättningar. Villan är både formell och på många sätt lik kasernarkitekturen. Den ligger 
dock för sig själv, placerad i en parkmiljö med trädgårdsanläggningar och en veranda mot sjön. 
Den stora tomten hade säkert flera syften, dels skapade den en privat zon i förhållande till 
kasernområdet. Dels var placeringen vid sidan av regementsbyggnaderna ett sätt att skydda 
villan från angrepp.  

Beskrivning av Grenadjärsvillan 
Villan är uppförd i det tidiga 1900-talets nationalromantiskt påverkade jugendarkitektur. 
Byggnaden är uppförd i 1 ½ våning under ett brutet tak. Grunden består av huggna, passade 
gråstensblock och yttermurarna är av murat tegel. Fasaderna är slätputsade med diskret 
kvaderrusticerade hörnkedjor. Mot takfoten finns en profilerad gesims som även löper över 
hörnen och integreras med hörnkedjan. Mot söder finns en utbyggnad i form av en veranda 
och mot väster finns en utbyggnad i form av en farstukvist med köksentré. 

 
Figur 8 - Byggnadens nordfasad med grund av granit, putsade fasader med rusticerade 
hörnkedjor och i mittenentrén med kalkstensportal omgiven av en diskret 
bandrusticerad risalit. Över entrén en takkupa med putsad dekorgavel med 
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volutformade sidor. Taket har enkupigt lertegel samt svartmålade plåtdetaljer. I taket 
finns även fyra små takkupor med halvmånefönster. 

Fönster och dörrar 
Entrén är på norrsidan och nås via en rak stentrappa i granit omgiven av smidesräcken. Dörren 
är en pardörr med småspröjsad glasning med åtta rutor, omgiven av en diskret rusticerad 
risalit som innefattar enkel portal i kalksten. Ovan dörren finns ett överljusfönster. Ovanför 
entrédörren hänger också en egensinnigt formgiven lampa i en konsol av smide, lampan är av 
allt att döma ursprunglig.  

Köksentrén i väster är lik huvudentrén, omfattningen är dock enklare och dörren saknar 
överljusfönster. Man har dock kostat på köksentrén kalkstensomfattningar vid dörrens nedre 
del. En detalj som vittnar om hur man vinnlade sig om att militärens byggnader skulle vara 
enkla att sköta och vara praktiska och hållbara. 

Fönstren är mot väst, norr och öst treluftsfönster. Mot söder är det tvåluftsfönster. Fönstren 
är ganska långt indragna i fasadliv och är jugendtyp med ospröjsade bågar nedtill och 
småspröjsade övre fönsterlufter. 

 
Figur 9 - Villans östra fasad. Detta var den fasad man mötte när man kom från 
regementet. Fasaden är sparsmakat elegant med treluftsfönster i både bottenvåning 
och vind. 

På det nedre takfallet finns totalt fyra små fönsterkupor med vackert spröjsade 
halvmånefönster. I mittaxeln finns också två större takkupor åt norr och söder. Den södra är 
plåtklädd med ett modernare fönsterparti och den norra, som utgör fortsättning på entréns 
mittrisalit, är putsad med en dekorgavel med volutformade sidor. 
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Verandan hade ursprungligen välvda jugendfönster, dessa har dock bytts till fönster med rakt 
övre avslut och enklare indelning. På övervåningen är det ena gavelfönstret mot väster ändrat 
till ett perspektivfönster.  

 
Figur 10 - Villans västra gavel med köksentrén i en utbyggnad. Notera att även 
köksentrén fick kalkstensomfattningar i den nedre delen, ett elegant sätt att hindra 
att putsen skadades vid dörren. 

Tak 
Taket är brutet och täcks av ett enkupigt lertegel av strängpressad typ. Det nedre takfallet är 
svängt. Takkupor, skorstenar och gaveltäckningar är plåtklädda. Takavvattningen ombesörjs 
av hängrännor och stuprör av relativt modern typ med böjda krökar.  

Karaktärsdrag kulturhistoriska värdebärare 
Villan är, om man bortser från verandan mycket välbevarad i sin exteriör. Fasaduttryck är likt 
ursprunget och putsen sannolikt även ursprunglig bortsett från senare avfärgningar. Fönstren 
är ursprungliga och har höga kvalitéer såväl tekniskt som kulturhistoriskt. Det tegelklädda 
taket bevarar ett tidstypiskt uttryck även om läggningen har modifierats något jämfört med 
ursprunget. Verandan och farstukvisten är också viktiga värdebärare för huset även om 
verandan är kraftigt ombyggd. Den bevarade armaturen ovanför entrén är starkt 
karaktärsskapande och det får ses som tämligen anmärkningsvärt att en sådan detalj inte har 
bytts ut. 

Ovanstående beskrivna komponenter bidrar starkt till villans karaktär och det är angeläget att 
dess exteriör bevaras på detaljnivå. De enstaka fönster som har bytts i villan, undantaget 
verandan kan ses som årsringar och tillskott som inte har någon avgörande påverkan på 
byggnadens karaktär.  
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Ändringar, antikvariska iakttagelser  
Verandan har genomgått ganska påtagliga förändringar, samtliga fönster har bytts och den 
ursprungliga indelningen har därmed ändrats. Äldre bilder visar att stolparna mellan fönstren 
tidigare gick ned till sockelbrädan. Fönstren var indelade i tre lufter med småspröjsad 
segmentformad överluft. Balkongen hade ett träräcke och utgången hade ett annorlunda 
fönsterparti. Taket var från början täckt med enkupigt lertegel vilket liknande det nuvarande 
men med en något annorlunda kupning. Taklandskapet har förändrats genom att andelen 
plåttäckta ytor har ökat på bekostnad av teglet. 

 

Figur 11 - Villans sydfasad med verandan omgiven av två tvåluftsfönster. 
Fönsterstorlekarna anpassades alltså till väderstrecken. Verandans fönster är sekundära 
och förenklade, pelarna på verandan är dock huvudsakligen original. 

Trädgård och park 
En undersökning har gjorts på plats för att se förekomsten av äldre trädgårdslämningar. 
Ambitionen varatt försöka tolka det skogslandskap som omger byggnaden framförallt mot 
norr samt om villan har omgivits av någon typ av park. Vid tiden för villans uppförande var 
dels den nationalromantiska stilen populär, men bedömningen är att det närmast villan bör ha 
varit en trädgård i tysk stil. 

Undersökningarna visar få bevarade äldre trädgårdsväxter. Kanske kan en förklaring till detta 
vara att byggnaden har använts av officerare som har varit knutna till platsen en begränsad 
tid. 
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Sedan 1985 har byggnaden också varit Officersmäss. Även detta har förmodligen medfört att 
den äldre trädgården succesivt har förenklats. 

Figur 12 - Villans trädgård och vyn mot vattnet i söder. Bilden illustrerar mötet mellan den 
detaljerade trädgården närmast huset och naturmarken. Vyn mot fjärden och de nordiska 
träden och klipporna var viktiga komponenter i den nationalromantiska 
landskapsgestaltnigen. 

De mest iögonfallande komponenterna i trädgårdsanläggningen är den terrassering som finns 
på husets södra sida ner mot vattnet och den lilla rundeln på norrsidan. På terrassen växer en 
häck, troligen liguster som av stamdiametern att döma är tämligen gammal. 

Längs uppfartsvägen finns ett trädgårdsland ca. 10x10 m. Detta är omgärdat av ett dike och 
syns på ekonomiska kartan från 1952. 

Längre ner i rasbranten mot öster finns en kallmurad bank med en stig. Denna ser ut att vara 
ett påbörjat projekt som aldrig har avslutats.  

Öster om huset kan det ha legat en mindre fruktträdgård, här var marken dock 
ogenomtränglig. Det som talar för en trädgård är att marken är avplanad och att det finns en 
ganska tydlig gräns där naturen tar vid. Detta område är kraftigt slybevuxet, dock finns 
enstaka exemplar av nyponros och även ett litet fruktträd som tyvärr är i dåligt skick. Troligen 
var denna del av trädgården en klippt gräsmatta tidigare. Väster om byggnaden gick det 
ursprungligen en grusgång runt den övre terrassen.  
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Träd  
Runt byggnaden finns ett antal ekar, även tallar är ganska välrepresenterade. Det finns en viss 
förekomst av björk och enstaka enar. Intill byggnaden på den östra sidan finns också som ovan 
nämnts ett troligen dött fruktträd. På klippkanten sydväst om byggnaden finns typiska, 
småväxta skärgårdstallar som har etablerat sig nära nog direkt på berget. Tallvegetationen 
fortsätter norrut i området, men här rör det sig snarare om en skött och gallrad skog som 
visserligen har betydande natur och rekreationsvärden, men som förmodligen inte har haft 
detta utseende historiskt. På äldre bilder verkar området norr om villan snarare bestå av 
ganska vildvuxen skog med betydligt större förekomst av gran och björk. På samtliga sidor 
verkar trädgården ha övergått i naturmark relativt tidigt. Detta hör troligen samman med 
tidens nationalromantiska stämningar, där nordiska träd och karg natur ansågs spegla den 
svenska kulturen.  

Solgrottor 
På den södra stranden ligger ett antal solgrottor och solgrotteruiner samlade utmed en 
sträcka av ca. 500 m. Området med solgrottor går från den västra gränsen av fastigheten 
Rindö 3:382 och utanför planområdet österut mot den nuvarande fritidsbåtshamnen som 
tidigare var regementets hamn. Solgrottorna utgör en viktig komponent i kulturmiljön.  

 

Figur 13 - En av solgrottor utmed detaljplanens södra strand. 

En inventering av solgrottorna har utförts av Wilund arkitekter & antikvarier AB (Solgrottorna 
på Rindö - Antikvarisk inventering, 2018-10-18). Det är inte helt klarlagt när solgrottorna 
byggdes men troligen är den äldsta solgrottan uppförd kring 1907 eller något år senare. 
Solgrottan kan ses som en variant på kaffegrottan. Kaffegrottorna kom vid sekelskiftet år 1900 
och de blev på modet kring år 1920. Kaffegrottan i sin tur kan ses som en föregångare till 
bersån. Kaffegrottan byggdes ofta i en rund grop eller försänkning, gärna i en södervänd slänt. 
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I denna hade man picknick eller så rymdes ett trädgårdsbord där fika kunde avnjutas i lä. I lite 
mer ambitiösa trädgårdar var kaffegrottans väggar stenklädda terrassmurar försedda med 
planteringar, men det var också vanligt med enkla anläggningar som gömdes i naturen. 
Ideologiskt så hör kaffegrottorna hemma i den engelska parktraditionen och de ingick som 
överraskningar och promenadmål i mer ambitiösa trädgårdar.  

De flesta solgrottorna är uppförda så att de drar nytta av strandens lutning. En hästskoformad 
mur omringar en terrass på västra, norra och östra sidan. Mot vattnet i söder är de flesta 
solgrottorna öppna. Ingången är ofta utformad så att man går in mellan två murar, som i en 
liten gång innan man svänger in i solgrottan. Detta ger både vindskydd och insynsskydd. 
Terrassytan är i de flesta fallen grusad. Mot sjön är det ofta en strandskoning eller en förstärkt 
strandlinje som håller terrassytan på plats. I anslutning till solgrottan finns ofta rester av små 
trädgårdsanläggningar, många gånger belägna utmed den bakre muren där det var bra 
växtförhållanden. Vissa solgrottor har murade tillbehör i form av trappor eller eldstäder.  

Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt värde och kan sägas ingå som värdebärande 
delar i riksintresset för kulturmiljövården i form av försvarsanläggningar och uttryck för 
rekreationslivet i skärgården. De visar på spännvidden i tillvaron inom regementet men har 
även ett högt värde i sig själva, som kulturmiljöer. Solgrottorna har även trädgårdshistoriskt 
värde då de utgör en variant till kaffegrottorna. Under en senare period så verkar de ha 
fungerat som små koloniträdgårdar där användarna har passat på att i en liten skala anlägga 
trädgårdar med rabatter och planteringsytor. Det höga antalet solgrottor på en begränsad yta 
är troligen unikt, se Figur 14.  

 

Figur 14 - Röda punkter visar solgrottornas placering i Rindö hamn 
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Idag kan grottorna upplevas som mer eller mindre privatiserande med plastmöbler, grillar och 
lösa dekorationer. De solgrottorna inom planområdet med högst kulturhistoriskt värde 
bevaras och tillgängliggörs för allmänheten. Bevarade solgrottor ska renoveras och säkras från 
risk för skador samt rensas från material av privat karaktär. Kommunen ska i framtiden 
ansvara för underhåll av solgrottorna inom allmän plats.  

Fornlämningar 
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. 

Bebyggelseområden 
I planområdet finns inga befintliga bostäder, men det gränsar mot Rindö hamn-området i 
öster där det finns olika typer av bebyggelse för verksamheter och bostäder. Grenadjärsvillan 
används idag inte aktivt. Väster om området finns ett större villaområde som löper längs med 
Rindövägen. 

Strandskydd 
De delar av planområdet som berörs av strandskydd är markerade på Figur 15 nedan. För en 
del av kvartersmarken intill Grenadjärsvillan är strandskyddet idag upphävt i gällande 
detaljplan. När en ny detaljplan tas fram för ett område återinträder strandskyddet per 
automatik och upphävande måste prövas på nytt mot de nu gällande reglerna. 

Längs med strandkanten kommer befintlig naturstig genomgå en standardhöjning som 
förbättrar tillgängligheten. Utformning och anordning genom utformning och materialval ska 
ej påverka strandskyddets syften i sin helhet. 

 

Figur 15 - Kartbild över gällande strandskydd 2016-01-05 inom planområdets 
södra del. Strandskyddet gäller även 100 m ut i vattnet vilket markeringen ej visar.  
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Planförslag 

Förslag till ny bebyggelse  
I planprogrammet för Rindö hamn pekas den södra delen av planområdet ut som lämplig för 
småhusbebyggelse som knyter an villaområdet i väster med det militära arvet som finns i 
Rindö hamn i öster. Vid placering och utformning av ny bebyggelse ska kulturvärden särskilt 
beaktas då stora delar av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. 

Detaljplanen ger genom bestämmelser om minsta fastighetsstorlek (d1 och d2) förutsättning 
för uppförande av 21 småhus i en gruppering kring Grenadjärsvillan med bestämmelsen B1 - 
Bostäder. Endast enbostadshus med en lägenhet per fastighet. Högst en friliggande 
huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet. 

 

Figur 16 - Situationsplan för bebyggelsen runt Grenadjärsvillan (Kanozi arkitekter) 
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Ny bebyggelse omfattas av följande begränsningar: 

 Byggnadsarea (BYA),  
- Bestämmelsen e1 – anger att största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 

m2. För fastigheter med p2-bestämmelse utgör största byggnadsarea totalt 
150 m2 varav 120 m2 får utgöra bostad och komplementbyggnad får 
sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten 
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad. 

- Bestämmelsen e2 - anger att största byggnadsarea för huvudbyggnad är 150 
m2. För fastigheter med p2-bestämmelse utgör största byggnadsarea totalt 
180 m2 varav 150 m2 får utgöra bostad och komplementbyggnad får 
sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten 
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad. 

 Högsta tillåten nockhöjd. Tillåten nockhöjd varierar inom planområdet men ingen 
nock tillåts vara högre än tillåten nockhöjd för Grenadjärsvillans fastighet.   

 Takvinklar. Inom den största delen av planområdet tillåts en takvinkel mellan 20° och 
30°. Bestämmelsen gäller ej takkupor. Brutet sadeltak tillåts ej. För fastigheterna 
närmast öster och väster om Grenadjärsvillan tillåts en takvinkel mellan 7° och 30°. 

 Takkupor får utgöra max 30 % av fasadliv med en maxbredd per takkupa på 2,4 m. 
 Gestaltningsbestämmelser. Se avsnitt ”Gestaltning och färgsättning”. 

För att minska påverkan på kulturvärden och riksintresset begränsas bebyggelsen i större 
utsträckning för fastigheterna i nära anslutning till Grenadjärsvillan än på längre avstånd.  

Största tillåten byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 m2 med en nockhöjd på 4 m, med 
undantag för bestämmelsen e3, största byggnadsarea för komplementbyggnad är 60 m2, som 
endast gäller det norra skiftet av Grenadjärsvillans fastighet. Inom samma skifte tillåts endast 
komplementbyggnader genom bestämmelsen plusmark.  

Huvudbyggnader får placeras 4,5 m från fastighetsgräns med undantag för bestämmelsen p1. 
Komplementbyggnader får placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns men inte närmare än 4,5 
m från fastighetsgräns mot allmän plats och kvartersväg. Öster och väster om Grenadjärsvillan 
tillåts garage och carport att sammanbyggas med huvudbyggnad och räknas som 
komplementbyggnad genom bestämmelsen p2. Detta med anledning av att delar av området 
till följd av bevarande av siktlinjer och hänsyn till Grenadjärsvillan begränsas av prickmark. 
Bestämmelsen p1 gäller enbart Grenadjärsvillans fastighet och innebär att huvudbyggnad inte 
får placeras närmare än 3,0 m från fastighetsgräns. Bestämmelsen medför att befintlig 
byggnad, Grenadjärsvillan, får ett planenligt utgångsläge.  

Ny bebyggelse ska terränganpassas enligt den generella bestämmelsen: ”Byggnader ska 
utformas och terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och 
naturförutsättningar för att minimera sprängning. Högsta tillåtna höjd på stödmur är 0,6 m 
och plank 1,2 m.” Bestämmelsen möjliggör bevarande av planområdets ursprungliga karaktär 
med varierande topografi och minskar den nya bebyggelsens inverkan på kulturmiljön. 
Bestämmelsen om högsta höjd på stödmur och plank gäller inte lovfria åtgärder enligt PBL 9 
kap 4 § 1.  

398



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
28 av 57

28 

 

 

Figur 17 – Fotomontage av möjlig bebyggelse sett från fjärden (Kanozi arkitekter).  

Gestaltning och färgsättning  
Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga kulturmiljön och inspireras av Grenadjärsvillans 
stilelement i syfte att öka intrycket av harmoni och samspel i området.  

Färgsättningen på bebyggelsen runt Grenadjärsvillan regleras med bestämmelser i plankartan 
för att harmonisera med omgivande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära läge i 
landskapet. Detta innebär att alla fasadfärger ska ha en viss svärta, nyans och kulörthet. Detta 
regleras med en generell utformningsbestämmelse som lyder ”Byggnader, med undantag för 
Grenadjärsvillan, ska färgsättas med mörka, dova kulörer enligt NCS-skaIan. Nyans; svarthet 
över NCS4SOO (45-85). Kulörthet(/intensitet) under 30 (05-30). Kulörer i brun, grön, grå.”…’” 
Tomtplatsavgränsningar ska färgsättas i samma färgskala som huvudbyggnader. Gäller 
endast byggnadsverk.” Reglering av takens färgsättning sker genom bestämmelsen: ”Tak får 
färgsättas i grått, brunt eller svart, NCS 1500N eller mörkare.”  
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Figur 18 - Triangeln visar hur NCS-systemet är uppbyggt. Svärta enligt axeln till 
vänster och kulörthet enligt axeln i nederkant. Röd markering visar inom vilket 
spann för svärta och kulörthet som färger får vara på bebyggelsen. 

Bestämmelsen om materialval på ny bebyggelse, ”Fasadmateral ska till största del utgöras av 
trä, kompositskivor, plåt med inslag av naturmaterial som trä och sten i detaljer och 
uttryck”, ska bidra till områdets karaktär som naturmark. De ovan nämnda bestämmelserna 
bidrar till att ny bebyggelse inte konkurrerar med Grenadjärsvillan utan att villan fortfarande 
upplevs som solitär i sitt läge. Genom att begränsa färgsättningen och materialval bibehålls 
kontrastverkan mot Grenadjärsvillan. 

Bestämmelsen att ”byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets 
gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur.” är inte avsedd att hindra 
installation av energianläggningar, exempelvis solpaneler och solceller men ställer krav på att 
dessa ska vara väl anpassade till byggnadens övriga gestaltning. Detta för att undvika 
anläggningar som är alltför iögonfallande eller störande och på så sätt påverkar kulturmiljön i 
området.  

Kulörthet

Sv
är

ta
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Befintlig bebyggelse  
Grenadjärsvillan föreslås få en bred användning genom bestämmelsen BC1K – Bostäder, café, 
butik, hantverk, galleri, restaurang, kontor för att komplettera övrig verksamhet inom Rindö 
hamn-området. Användningen får inte förvanska Grenadjärsvillans kulturvärde. Byggnaden är 
kulturhistoriskt särskilt värdefull och en stor del av värdet ligger i dess solitära placering i 
landskapet och dess militära arv. Det kulturhistoriska värdet kommer att bevaras i planen 
genom anpassningar i placering av ny bebyggelse och att områdets gestaltning regleras i ett 
gestaltningsprogram. Grenadjärsvillan skyddas genom skyddsbestämmelse som förhindrar att 
fasaden förvanskas och byggnaden förses med ett rivningsförbud. För Grenadjärsvillan 
föreslås följande varsamhets- och skyddsbestämmelser:  

r1 - Byggnad får inte rivas. 

q1 – Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap 13 §. Ursprungliga detaljer såsom 
fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar och fönster samt taklandskapet med skorstenar och 
takkupor ska bevaras. Fasader ska vara putsade och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör 
lika ursprunglig på regementsbyggnaderna. Vid ett byte av fönster ska fönster till form, 
material, indelning, glasning och proportioner vara lika ursprungliga. Brandskadad byggnad 
ska återställas exteriört. Totalförstörd byggnad får ersättas med ny byggnad och uppföras i 
puts och motsvarande volym som befintlig byggnad. 

q2 - Fasader ska vara klädda med puts och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör enligt NCS-
skalan Y20R. Nyans; svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet (/intensitet) mellan 20-40. 

Kulören på Grenadjärsvillans fasad är gulvit kalkfärg, troligen pigmenterad med järnvitriol och 
bedömd som NCS 1510-Y20R alternativt 1515-Y20R. Äldre fotografier ger indikation på att 
byggnaden troligtvis haft en ljusare kulör varför en spann av kulörer tillåts, se Figur 19.  

 

Figur 19 – Exempel på NCS-kulörer inom tillåtet intervall för Grenadjärsvillan. 
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Vad gäller kulörer på detaljer ska:  

 Fönster färgsättas med linoljefärg, engelskt rött, dvs järnoxidpigment NCS 4050-Y80R 
 Vita detaljer, ex. verandan, med linoljefärg bruten med grönumbra eller kimrök och 

guldockra NCS 2005-Y  
 Metalldetaljer på grunden, typ kattluckor, färgsättas med NCS 3502-Y samt 
 Smidesdetaljer, typ räcken, med svart alkyd/isotrol varmsvart NCS 9002-Y 

 

Figur 20 -Tillåtna kulörer för detaljer på Grenadjärsvillan enligt NCS-skala. 

q3 - Trädgårdsanläggningens utformning med terrasser och trappor ska bevaras. 

Terrasseringen är en av de mest iögonfallande komponenterna i trädgårdsanläggningen och 
därför viktig att bevara som en del av Grenadjärsvillans sammanhängande helhet. 

k1 - Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel med plåtskoningar i svartmålad skivtäckt plåt. 

k2 - Ursprungliga detaljer såsom fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar samt taklandskapet med 
skorstenar och takkupor bör bibehållas till sin utformning i nationalromantisk stil. Vid ett 
fönsterbyte bör fönster till form, proportioner, hängning, indelning, material och glasning vara 
lika ursprungliga. 

Trots bestämmelser om skydd av ursprungliga fasaddetaljer tillåter bestämmelsen f1 enskilda 
specifika ändringar som att köksentrén på den västra fasaden på Grenadjärsvillan får förses 
med balkong. Fasadändringar i form av öppnande av fönster och balkongdörr får utföras. På 
västra delen av verandan får ny entré öppnas upp. Se illustration 1 på plankartan. 

En annan del av karaktären närmast Grenadjärsvillan är den grusade vägen som bevaras 
genom bestämmelsen b1 - marken får inte hårdgöras. Detta gynnar även förekomsten av 
skyddsvärda lavar på ekarna i området som är beroende av mineralerna som tillförs genom 
vägdamm från just grusvägar. 

För att skapa en distans och respektavstånd till Grenadjärsvillan och förstärka dess position 
som en solitär inom området har prickmark lagts ut kring byggnaden samt att nockhöjden för 
den nya bebyggelsen reglerats så att den inte överstiger villan. Två bredare ytor av parkmark 
planläggs öster och väster om Grenadjärsvillan vilket skapar ett respektavstånd och distans till 
kommande bebyggelse. Norr om Grenadjärsvillan skapas ett respektavstånd till ny bebyggelse 
genom reglering av fastighetens utbredning. Prickmark har även lagts in kring närliggande 
bebyggelse för att säkra upp siktlinjer från Grenadjärsvillan dels mot Solöfjärden men också 
det historiska stråket från Grenadjärsvägen och in i området mot villan. Norr om 
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Grenadjärsvillan bevaras vändslingan och planteringen genom bestämmelsen N1 - Plantering. 
För att stärka skyddet för planteringen samt naturmarken i den smala remsan av prickmark 
villafastighetens norra skifte används bestämmelsen n3 – Marken får inte användas för 
parkering. 

Utökad lovplikt gäller för åtgärder enligt PBL 9 kap 4 § 4a-c §§, vilket avser 
komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, att bygga högst två takkupor 
samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Detta innebär att det inte tillåts 
några så kallade Attefallsåtgärder utöver detaljplanens byggrätt. Den utökade lovplikten för 
åtgärder enligt PBL 9 kap 4 § 3 begränsar möjligheten till att friggebod endast tillåts uppföras 
utanför prickmark. Övriga lovfria åtgärder 9 kap 4 § 1-2 tillåts, exempelvis skärmtak samt 
möjligheten att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset.  

Den utökade lovplikten regleras med hänsyn till riksintresset, kulturvärden och planens syfte; 
områdets småskalighet ska framhävas, ny bebyggelse ska harmonisera med omkringliggande 
naturmark, Grenadjärsvillans solitära läge ska bevaras och den tillkommande bebyggelsen ska 
upplevas vara placerad i Grenadjärsvillans naturpark.  

Andra befintliga byggnadsverk inom planområdet är solgrottorna. De två kulturhistoriskt mest 
värdefulla solgrottorna skyddas genom bestämmelserna:  

q-skydd1  -  Solgrottans utbredning och utformning ska bevaras. 

varsam1 -  Solgrottans material och proportioner ska vara lika ursprunglig. Planbeskrivningen 
anger specifika egenskaper och värden för varje solgrotta. 

r-förbud1 - Solgrottor får inte rivas. 

Bestämmelserna innebär att solgrottornas karaktärsdrag vad gäller form och material ska 
bibehållas samt att utbredning och utformning skyddas. De skyddade solgrottorna beläggs 
även med rivningsförbud. Renovering/restaurering ska ske varsamt med material som 
traditionellt använts vid uppförandet.  

Den västra grottan som skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmelser är troligtvis den 
äldsta och byggdes i början av 1900-talet (se Figur 21). Solgrottan har ett högt kulturhistoriskt 
värde och är uppförd enligt samma mönster som kaffegrottorna vid sekelskiftet. Murverket 
består av större naturstenar som är kallmurade, med ett visst förband. Murningstekniken är 
professionell och arbetskrävande. Muren är relativt låg och bred och den inramar en plan 
markterrass. Terrassen har en lägre nivå som avgränsas med kantstenar mot vattnet, denna 
övergår i en liten extra solgrotta i väst. Murarna närmast vattnet och tillägget mot väst är 
senare tillkomna. Moderna påbyggnader i form av trästaket och nya planteringen kan 
eventuellt avlägsnas då de saknas kulturvärden. 
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Figur 21 - Den västra solgrottan med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser sedd från nordöst. 

Den skyddade solgrottan i öster (se Figur 22) är mindre och även den uppförd någon gång 
under tidigt 1900-tal. Solgrottan har en ingång via en svängd stig vid stranden i öster. Muren 
är på norra sidan utförd av större sten, medan sydsidan är i relativt små stenar, omväxlande 
krossade och naturligt formade. Troligtvis har solgrottan byggts till under åren. I muren finns i 
den östra delen ett antal inmurade betongrör, troligen har dessa använts för att hålla 
krukväxter. Innanför muren finns en grusad terrass belagd med ärtsingel samt en 
trädgårdsanläggning med växtmaterial av 1950/60-tals karaktär samt klematis. Ner mot 
vattnet avgränsas solgrottan av en strandförstärkning som mot terrassen skapar en låg mur. 

 

Figur 22 - Den östra solgrottan med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser sedd från väst. 
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Vegetation och topografi 
Området kring Grenadjärsvillan har en tydlig karaktär av en gles hällmarkstallskog med stor 
påverkan från mänsklig aktivitet. Trädslagsfördelningen har historiskt förändrats från barrskog 
med större inslag av gran till idag då området främst består av tall och ek. Trots 
förändringarna har området en viktig ekologisk funktion. För att bevara naturmarken och 
områdets karaktär skyddas vissa värdefulla karaktärsträd med bestämmelserna n1 och träd1– 
träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller egendom får fällas 
och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av samma art, samma funktion 
eller som är naturligt förekommande inom planområdet och som har ett stamomfång på 
minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark. 

Utöver n1 och träd1 finns råder det även marklovsplikt för trädfällning av träd med en 
stamomkrets över 1,0 m på en höjd av 1,3 m över mark inom kvartersmark. Detta för att 
ytterligare förstärka skyddet av skogskaraktären som inte enbart bevaras genom särskilt 
skyddade träd. Befintliga träd utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Vid prövning av 
marklov ska särskild bedömning genomföras där trädets betydelse för att sänka skalan på den 
nya bebyggelsen samt bidrag till områdets karaktär bedöms. Följande kriterier är vägledande 
vid bedömning av marklov: 

Trädet/-en ska utgöra en fara för liv eller egendom genom nedsatt vitalitet till följd av:  

- röta i stam eller rot 
- skada eller lutning 
- sjukdom som riskerar att spridas  

Alternativt att trädet/-en utgör hinder för:  

- anläggande av väg till bostad 
- uppförande av huvudbyggnad eller komplementbyggnad 
- anläggande av teknisk infrastruktur 

Bedömning ska göras av sakkunnig. 

Med den generella bestämmelsen om att byggnader och fastigheter ska utformas och 
terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och b3, om att endast 40 % av 
markytan får hårdgöras, bedöms påverkan på den befintliga naturmarken minska. Att 
begränsa andelen hårdgjord mark underlättar även dagvattenhanteringen i området. 
Ambitionen är att så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken ska bevaras även 
inom respektive fastighet. Som komplement till bevarande av karaktären i området förhindrar 
bestämmelsen om gatuhöjd över nollplan samt maximalt tillåten lutning på vägen 
möjligheterna att ändra markens nivå mer än nödvändigt, genom exempelvis sprängning. 

Service (offentlig och kommersiell) 
Inom planen möjliggörs det att bostad, café, butik, hantverk, galleri, restaurang eller kontor 
kan byggas i Grenadjärsvillan. Användningen café eller liknande kan anknyta till de mindre 
verksamheter som finns i den östliga delen av Rindö hamn. Möjlig verksamhet skulle kunna 
komplettera den service som finns i Rindö hamn idag. 
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Inom Rindö hamn finns bl.a. ostmakeri med servering, bryggeri, skola, marina, gym, 
utbildningslokaler, bed & breakfast, kanotuthyrning och en restaurang. Vid Rindö centrum 
finns närbutik och restaurang. Övrig service finns på Vaxön.  

Tillgänglighet 
Byggnader ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av plan- och bygglagen, PBL.  

Skyddsrum 
För närvarande är det inte aktuellt att ställa krav på skyddsrum i området. 

Friytor 

Grönområden och rekreation 
Inom Rindös centrala delar finns större sammanhållna naturområden som har stor betydelse 
för rekreation. Närheten till havet är även attraktivt för rekreation och friluftsliv. I 
detaljplanen för östra delen av Rindö hamn (dp 394) finns en allmänt tillgänglig naturstig längs 
vattnet. Planförslaget ger förutsättningar för en fortsatt användning av den befintliga stigen i 
den södra delen av planområdet. Genom användningen NATUR - Naturområde, med 
kommunalt huvudmannaskap säkras allmänhetens tillgång till naturstigen i framtiden. 
Naturstigen kommer enligt avtal att rustas upp genom en standardhöjning. Utöver detta 
förstärkts tillgängligheten till bryggan (W2) i den södra delen av planområdet.  

Runt Grenadjärsvillan säkras allmänhetens tillgång genom användningen PARK – Parkstråk 
som även sträcker sig ner längs med befintlig trappa fram till naturstigen. Detta område 
utgörs delvis av den trädgård som historiskt sett tillhört Grenadjärsvillan. N1 - Plantering finns 
norr om Grenadjärsvillan i den lilla rundeln som även den tidigare ingick i villans trädgård. 
Genom användningen PARK indikeras det att skötsel ska ske mer kontinuerligt än inom 
NATUR. Att området hålls öppet stärker intrycket av Grenadjärsvillans solitära läge samt 
främjar kulturvärdena inom området.   

Områden med beteckning NATUR ska skötas/förvaltas extensivt och utgörs främst av skog. 
NATUR ska bevaras som skogspartier med orörd natur alternativt extensivt skött skog och 
kunna upplevas som mer eller mindre orörd naturmark. Områdena ska vara allmänt 
tillgängliga men inga tillgänglighetshöjande åtgärder annat än vid naturstigen genomförs.  

Vattenområden 
I planområdet ingår ett vattenområde i den södra delen som innefattar en del av Solöfjärden. 
Planförslaget möjliggör en brygga (W2) för allmänheten för att stärka allmänhetens tillgång till 
platsen. Resterande vattenområde föreslås vara öppet vattenområde (W1).  
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Strandskydd 
Den föreslagna detaljplanen medför en ökning av strandskyddat område. Inom område W1 – 
Öppet vatten fortsätter strandskyddet att gälla och upphävs enbart för en brygga inom det 
utpekade vattenområdet (W2). Upphävandet av strandskyddet (se a2 på plankartan) börjar 
gälla först när den nya planen vinner laga kraft.  

Motiv för upphävande 
De särskilda skäl som ska ligga till grund för upphävande av strandskydd regleras i 7 kap 18 c-d 
§ MB. I prövningar av åtgärder mot strandskyddsbestämmelser ska också bestämmelserna om 
riksintresse bl.a. 4 kap. MB tillämpas och därav är också möjligheterna till undantag från dessa 
skäl av intresse i planen. Planområdet omfattas av riksintresset för kust och skärgård enligt 4 
kap. MB. I enlighet med detta får exploatering enbart ske om det exempelvis är i led med 
utvecklingen av den befintliga tätorten.  

Strandskyddet föreslås bli upphävt för bryggan. 

Skäl för upphävande av strandskyddet är följande: 

Platsen har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. (7 kap 18 c § MB p1). 

Bryggan inom vattenområde W2 är befintlig och är byggd på befintlig betonggrund. Bryggan 
har byggts ut så att säkerheten samt tillgången till stranden och vattnet har förbättrats för 
allmänheten. Förvaltningen gjorde år 2016, vid tidpunkten för utbyggnaden, bedömningen 
att dispens för bryggan inte krävdes. Detta eftersom det fanns rester från en befintlig brygga 
på platsen och den nya bryggan inte bedömdes ha en avhållande effekt för allmänheten, 
samtidigt som naturvärdena på platsen bedömdes som låga. 

Gator och trafik 
Enligt tidigare trafikutredningar i samband med framtagandet av en fördjupad översiktsplan 
för Rindö och Skarpö har det konstaterats att en rad utredningar och förbättringar behöver 
genomföras för att bibehålla en god kapacitet och bra framkomlighet längs med väg 274. 
Arbete pågår med att förbättra framkomligheten i många av de punkter som pekats ut som 
kapacitetsbegränsande.  

Användningsbestämmelsen GATA – Lokalgata används för den planerade anslutningsvägen 
och Rindövägen i enlighet med intilliggande detaljplan där gata främst är avsedd för 
fordonstrafik och gång- och cykeltrafik som har sitt mål vid Rindö hamns-området samt där 
kommunalt huvudmannaskap råder.  

Infarten till bebyggelsen inom planområdet är reglerad genom bestämmelsen kvartersväg. 
Vägen ska vara framkomlig för bilar, cyklar, räddningstjänst och sophantering. Genom 
bestämmelsen körbar förbindelse får inte anordnas säkerställs det att inga nya anslutningar 
mot Rindövägen tillskapas. 
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Biltrafik 
I den norra delen av planområdet, norr om Rindövägen, föreslås en ny anslutningsväg till 
Byviksvägen. Vägen ska enligt förslag dimensioneras för att två lastbilar/bussar ska kunna 
mötas med möjlighet till placering av en gång- och cykelväg(GC-väg) samt plantering 
däremellan, se Figur 23.  

Figur 23 - Typsektion som visar hur den framtida anslutningsvägen kan se ut. 

Vägen anläggs för att skapa en alternativ infart och utfart för boende inom Rindö hamn till väg 
274, Oskar-Fredriksborgsvägen. Den nya anslutningsvägen kommer främst att betjäna 
exploateringen inom Rindö hamn. Den kan även avlasta Rindövägen för de som bor på de 
östra delarna av Solövägen, om dock marginellt då befintlig anslutning mot väg 274 väster om 
Solövägen är genare mot det östra färjeläget. 

Vägdragningen agerar även som alternativ väg för kollektivtrafiken som idag åker via 
Rindövägen. Öster om planområdet, på Rindövägen, finns en mindre backe med kraftig 
lutning. Lutningen skapar siktproblematik och har vintertid utgjort problem för bussar som har 
det svårt att ta sig upp. Vid planeringen av den nya skolan, inom dp 400, som möjliggörs i 
anslutning till backens krön bedömdes det att det skulle utredas en alternativ körväg för 
bussar och bilar, via anslutningsvägen. Vägutformningen ska ske i enlighet med de skisser som 
Vasallen Vaxholm Exploatering AB tagit fram genom WSP, och som vidareutvecklats i 
trafikutredningen.  

Den nya anslutningsvägen bedöms förbättra trafikmiljön i närliggande områden. Kommunen 
bedömer att den trafikökning som nytillkommande bostäder inom aktuell detaljplan medför 
endast påverkar trafiken på omkringliggande vägnät i liten omfattning. Att den nya 
anslutningsvägen inte beräknas få mer trafik beror på skolans placering, se trafikutredningen. 
Då skolan är en viktig målpunkt för trafiken kommer Rindövägen fortsatt att bära stora delar 
av trafiken till/från skolan, eftersom den fortsatt kommer att vara den genaste och snabbaste 
vägen för de som bor i de östra delarna av Solövägen. 
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I korsningspunkten mellan anslutningsvägen och Rindövägen föreslås en 4-vägskorsning, att 
Rindövägen fortsatt är huvudled och att anslutningsvägar får väjningsplikt mot denna. 
Rindövägen har idag skyltad hastighet 50 km/h med en lokal sänkning till 30km/h vid skolan. 
Den nya anslutningsvägen föreslås få hastigheten 30 km/h med hänseende till att två lastbilar 
ska kunna mötas i den snävaste kurvan.  

I korsningen mellan anslutningsvägen och Rindövägen förordas att en mittrefug anläggs för att 
säkra upp för oskyddade trafikanter samt för att få en bättre trafikföring i korsningspunkten. 
Mittrefugens placering bör förskjutas västerut och delvis vara överkörningsbar för att kunna 
trafikeras av större fordon. För att underlätta för de större fordonen i korsningen utformas 
passagen över Rindövägen som en enkelsidig avsmalning, se Figur 24, som regleras med 
väjningsplikt mot mötande trafik. 

 

Figur 24 - Skissförslag på korsningen Rindövägen och anslutningsvägen med 
alternativ utformning på passagen över Rindövägen samt passage för gång- 
och cykelbana. 

Även i korsningen Byviksvägen och anslutningsvägen förordas en mittrefug. I korsningen är 
Byviksvägen huvudled och den nya anslutningsvägen har väjningsplikt mot denna. 
Körspårsanalyser visar att en helt överkörningsbar mittrefug kan anläggas alternativ att 
korsningen utformas utan refuger och istället målas upp, se Figur 25. 
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Figur 25 - Skissförslag på korsningen Byviksvägen och anslutningsvägen. 

I korsningen mellan Byviksvägen och väg 274 visar de körspårsanalyser som utförts att en 
större ombyggnation av korsningen mot väg 274 inte är nödvändig. Detta främst då 
trafikflödet i korsningspunkten enligt beräknade trafikflöden inte är så pass stort att 
kapacitetsproblem bedöms kunna uppstå. För att få en bättre trafikföring och tydlighet i 
korsningspunkten förordas en överkörningsbar mittrefug alternativt att endast måla upp 
korsningen och då komplettera dagens målning med spärrfält för att krympa korsningen.  

Gång- och cykelvägar 
En gång- och cykelväg (GC-väg) planeras intill anslutningsvägen. Gång- och cykelvägen ska 
ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen längs med Byviksvägen samt till en planerad 
gång- och cykelväg längs Rindövägen. Detaljplanen tar hänsyn till att Rindövägen kan behöva 
breddas något söderut för att ge utrymmen åt en ny gång- och cykelväg. Detaljplanen ger 
utrymme för säkra passager i korsningspunkter. 

Kollektivtrafik 
Rindö trafikeras av busslinje 688 mellan färjeläget i öst (Oskar-Fredriksborg) och färjeläget i 
väst (Rindö smedja) med en turtäthet på ca 30 min under högtrafik och under övrig tid 
ungefär en gång i timmen. Bussen trafikerar Rindövägen.  

Den nya anslutningsvägen möjliggör en alternativ färdväg för bussen från Rindövägen till väg 
274 via Byviksvägen och sedan vidare ner till slutstation vid färjeläget i öst. Används denna 
färdväg kan ett tidigare använt hållplatsläge längs med väg 274 innan cirkulationsplatsen åter 
tas i bruk som en alternativ avstigningsplats vid en ny skola, inom dp 400, på Rindö. Blir detta 
aktuellt bör nya hållplatsläget rustas upp för att uppfylla kraven i RiBuss. I västlig riktning 
föreslås bussen trafikera samma vägsträcka som tidigare då den från färjeläget svänger 
västerut på Rindövägen. Med denna lösning undviks problematiken med att vintertid åka 
österut på Rindövägen uppför en backe med kraftig lutning. Samtidigt minskar olycksrisken 
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när skolbarn slipper korsa en bilväg vid av- och påstigning. Slutsatserna kring trafiksäkerheten 
utgår från att en ny skola på Rindö byggs på motsatt sida från Rindövägen från dagens skola. 

Två alternativa till placeringar av en busshållplats längs med anslutningsvägen har föreslagits i 
trafikutredningen. Det ena alternativet är enligt RiBuss1 riktlinjer och är placerat ca. 150 m in 
på anslutningsvägen, sett från den södra änden, medan det andra ligger ca. 75 m in, efter den 
inledande högerkurvan men innan den efterföljande vänsterkurvan. Alternativ 2 följer inte 
riktlinjerna och bör därför samrådas med Trafikförvaltningen i Region Stockholm.  

Parkering 
Parkering för enskilda fastigheter och eventuella verksamheter i Grenadjärsvillan ska ordnas 
inom egen fastighet. Detta för att säkerställa framkomligheten för renhållningsfordon i 
gatuslingan. 

Social hållbarhet 
Tryggheten i området bedöms förstärkas när boende flyttar in i området, den sociala närvaron 
ökar och området kring Grenadjärsvillan vitaliseras. Planförslaget följer Boverkets riktlinjer för 
trygghet i offentliga miljöer där tydliga entreér, belysning, god genomsikt och tillgänglighet är 
faktorer som inverkar på upplevd trygghet i ett område. Genom att bostadsområden är 
utformade som grannskap och i sin skala möjliggör att människorna som vistas och bor där 
kan känna igen varandra och vill vistas i området ökar tryggheten. Byggnader och områden 
som signalerar att det finns någon som bryr sig om och har koll upplevs tryggare.  

Bevarande av vegetation, stora träd och varierande topografi bidrar till välbefinnande och 
rekreation samt stimulerar till fysisk aktivitet och lek. De nya bostäderna uppförs i anslutning 
till befintliga rörelsestråk och med närhet till skola, kollektivtrafik och lekplats. Att 
detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg ger fördelar utifrån aspekter som främjar social 
hållbarhet. 

Planförslaget säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området genom smitvägar i form av 
natursläpp, en naturstig längs med vattnet samt andra naturstigar i området. Fler personer 
kan röra sig i området och upplevelsen av trygghet ökar. Tillgänglighetsanpassningen följer en 
nivå som bedömts som rimlig baserat på en avvägning mellan områdets naturliga 
förutsättningar med varierande topografi, hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden, 
kostnad samt angränsande områdens grad av tillgänglighetsanpassning.  

Planförslaget medger en flexibel användning av Grenadjärsvillan och möjliggör bildande av en 
social mötesplats och förutsättningar för att öka områdets sociala värde.  

Bebyggelseinriktade hinder mot brott 
Planförslaget medför en förhållandevis gles villabebyggelse där överblickbarheten är stor och 
möjligheterna till informell kontroll är stora. Det finns förutsättningar för visuella samband 
och siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnader och omvänt. Fastigheternas 
exploateringsgrad samt önskan om att ha utsikt söderut mot vattnet kommer att bidra till att 

 
1 ”Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik” 
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siktlinjerna mot rörelsestråken bevaras och att skapa lägen gynnsamma för rån och överfall 
undviks. 

Gestaltningsprogrammet anger att platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta, för att 
undvika känslan av utsatthet och otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att mötande 
personer kan känna igen varandra samt så att människor kan urskiljas från den omgivande 
bebyggelsen.  

Detaljplanen ger möjlighet att dela in området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller 
offentliga rum genom staket, häckar och dylikt. Planbestämmelserna reglerar till viss del 
utformningen men det finns möjligheter att sätta personlig prägel på sin miljö. Allmänna ytor 
kommer att utformas enligt kommunala standarder vilket kommer att öka förståelsen för vilka 
ytor som är offentliga. 

Planeringen av gång- och cykelvägar har anpassats efter befintliga stråk och fokuserar på att 
skapa en förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service längs med den nya 
bebyggelsen. Den informella bevakningen är hög där detaljplanen samlar olika trafikslag 
såsom bilar, cyklar och gående synliga intill varandra i parallella stråk i alla fall där så är 
möjligt.  

Planförslaget ger möjlighet till en blandad bebyggelse med arbetsplatser och bostäder i 
samma område. Detta bidrar till en ökad informell social kontroll när folk vistas i området 
dygnet runt. Att området enbart har en in- och utfart till området, för biltrafik, ökar 
upptäcktsrisken. 

Störningar och risker 

Trafikbuller  
En bullerutredning för östra Rindö hamn (dp 394) togs fram år 2011. Utredningen visade på 
att de norra delarna som låg i närheten av väg 274 och färjeläget var bullerstörda. Det aktuella 
planområdet ligger väster om dp 394 och inga källor som kan föranleda bullerstörning har 
tillkommit sedan dess.  

Det buller som kan uppstå är buller från busstrafik som ofta är lågfrekvent och orsakar 
störning till omgivningen. Risken för bullerstörning är störst vid hållplatser, särskilt i 
uppförsbacke, där bussar står på tomgång eller accelererar vid start från hållplats. För de 
bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av byggnader ske så att 
folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent 
buller innehållas i sovrum. För bostäder som vetter mot allmänna farleder i havet gäller 
samma allmänna råd för utformning av byggnader för att undvika buller från fartygstrafik. 

Externt industribuller  
Aktuellt planområde bedöms inte beröras av externt industribuller. Planen möjliggör inte 
avsteg från rekommenderade riktvärden för buller med avseende på vägtrafikbuller eller 
externt industribuller. 
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Radon 
Berggrunden inom området klassas som normalriskområde beträffande radon. Nya byggnader 
ska byggas radonskyddat och klara gällande gränsvärden för radon efter uppförande om inte 
mätningar av markradon visar annat.  

Transporter med farligt gods 
Väg 274 är över Rindö utpekad som sekundär transportled för farligt gods och som 
omledningsväg för Essingeleden, samt som alternativ väg för breda och tunga transporter. 

Planområdet gränsar till befintlig anslutningsväg (Byviksvägen) och ligger i närheten av väg 
274. Närmaste planerade bebyggelse inom planområdet är beläget i den södra delen av 
planområdet, ca 350 m söder om väg 274. Därmed bedöms ingen risk föreligga med anledning 
av närheten till väg 274.  

Markföroreningar 
Vid ny exploatering i planområdet är det viktigt att ytterligare provtagning med avseende på 
markföroreningar sker. Detta för att utesluta att det förekommer föroreningar som inte 
upptäckts vid tidigare provtagning. 

Översvämning 
Risken för översvämning inom planområdet är låg till följd av områdets topografi. En 
dagvattenutredning utförd av Geosigma 2018-09-28 visar att vattendelaren inom 
planområdet skär genom den norra delen. Den huvudsakliga flödesriktningen för ytvatten och 
grundvatten i planområdets norra del bedöms vara från söder mot nordväst där ytvattnet 
samlas upp i ett gräsområde nordväst om planområdet och infiltrerar. Tidigare har det funnits 
en trumma för vidare avvattning längs Byviksvägen norrut under Oskar-Fredriksborgsvägen, 
men denna trumma har pluggats igen. Söder om vattendelaren avvattnas området mot sydost 
som också är den huvudsakliga strömningsriktningen för den södra delen av planområdet där 
dagvattnet mynnar i Solöfjärdens ytvattenförekomst.  

Trots att dagvattenutredningen inte har identifierat något instängt område inom planområdet 
är det viktigt att planera höjdsättningen vid exploatering. Dagvatten ska kunna transporteras 
via sekundära avrinningsvägar och lågpunkter där dagvatten kan ansamlas bör undvikas, se 
sid. 45. Planområdet bedöms klara av ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Konsekvenser av planförslaget 

Konsekvenser för naturmiljön 
Solöfjärden och Trälhavet har idag måttlig ekologisk status enligt VattenInformation i Sverige 
(VISS) till följd av problem med tillförsel av näringsämnen. Vattenförekomsterna uppnår inte 
god kemisk ytvattenstatus främst på grund av halter av tributyltennföreningar i sediment, 
PFOS, bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ny bebyggelse på naturmark 
kommer att innebära att flöden och föroreningar ökar om inte åtgärder enligt framtagen 
dagvattenutredning genomförs. Detaljplanen innebär att naturmark kommer att tas i anspråk 
för ny bebyggelse vilket kommer att påverka områdets karaktär och ekologiska funktion. I 
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planområdets norra del, kring anslutningsvägen, kommer en plantering längs med 
anslutningsvägen att skapas. 

Vid utformning av planförslaget har målsättningen varit att i möjligaste mån bevara områdets 
karaktär, ekologiska funktion och kulturvärden i form av Grenadjärsvillan med tillhörande 
trädgård. Sammantaget bedöms planförslaget innebära att naturvärdena försvagas. 
Konsekvenserna bedöms vara acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och 
enskilda intressen. Planförslaget är utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt 
med hänvisning till den tänkta exploateringsgraden. Den negativa påverkan kan minskas om 
fler träd än de med skyddsbestämmelse bevaras, vilket möjliggörs genom en kombination av 
flera planbestämmelser som reglerar bevarandet av vegetation och topografi.  

Konsekvenser för rekreation och friluftsliv 
Detaljplanen innebär en förbättring av möjligheterna till rörelse och rekreation i området. 
Flera passager säkerställs i form av allmän plats PARK och NATUR, en standardhöjning av 
naturstig genomförs samt att detaljplanen möjliggör en brygga för allmänheten. I den norra 
delen medför det breda vägområdet att en GC-väg kan inrymmas vilket knyter ihop Rindö 
hamn med norra Rindö. Naturmarken söder om småhusbebyggelsen samt flera natursläpp ska 
ligga kvar för att bevara naturbilden i området.  

Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bedöms sammantaget vara övervägande 
positiva. Behovet av anpassningar och förbättringar på naturstigen samt avprivatisering och 
säkerhetshöjande åtgärder för solgrottorna bedöms väga tyngre än att området, till följd av ny 
bebyggelse, kan upplevas som mindre tillgängligt ur rekreationssynpunkt.   

Konsekvenser för landskapsbild, kulturmiljö och riksintresse 
Detaljplanen innebär att landskapsbilden från Solöfjärden kommer att påverkas när ny 
bebyggelse tillkommer öster och väster om Grenadjärsvillan. Den nya bebyggelsen kommer 
att påverka Grenadjärsvillan men påverkan mildras av att bebyggelsen begränsas i utformning 
och omfattning. Detta medför att Grenadjärsvillan även i framtiden, i viss mån, kommer att 
kunna upplevas som solitär i landskapet. Längs med vattenbrynet i den södra delen finns ett 
flertal solgrottor som kommer att påverkas av detaljplanen. Grottorna utgör idag mindre och 
privatiserade delar av stranden. De mest bevarandevärda solgrottorna skyddas genom 
planbestämmelser och tillgängliggöras för allmänheten genom allmän plats. Kommunen 
kommer att ansvara för drift och underhåll av allmän plats. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbild, kulturmiljö och riksintresse vara 
acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. 
Detaljplaneförslaget är utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt med 
hänvisning till den tänkta exploateringsgraden. Kommunen bedömer att bevarandet av 
solgrottorna i tillräckligt stor utsträckning säkerställs genom förvanskningsförbudet enligt PBL 
8 kap. 13 §: ”Byggnader, lovpliktiga anläggningar och bebyggelseområden som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.” Detta krav gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller 
inte. Skyddsbestämmelserna för de mest värdefulla solgrottorna har ett symboliskt värde och 
ger ett starkare skydd än förvanskningsförbudet.  
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Figur 26 – Fotomontage av ny bebyggelse sett från fjärden (Kanozi arkitekter). 

Konsekvenser för trafik 
Detaljplanen innebär att den befintliga vägen mellan Rindövägen och Byviksvägen ersätts av 
den nya anslutningsvägen som ska utgöra en alternativ infart och utfart för boende inom 
Rindö hamns-området till väg 274. Detaljplanen ger även förutsättningar för att skapa en 
sammanhängande GC-väg längs Rindövägen och ut mot väg 274. 

Konsekvenserna av planförslaget är att antalet bofasta på Rindö kommer att öka vilket kan 
medföra att trafikbelastningen ökar. Det är dock inte enbart är negativt. En ökning kan 
innebära att trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar i 
kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget vara positiva vad gäller förbättrad 
framkomlighet och trafikflöde. Den nya anslutningsvägen kommer även att avlasta 
Rindövägen för de som bor på de östra delarna av Solövägen, om dock marginellt då befintlig 
anslutning mot väg 274 väster om Solövägen är genare mot det östra färjeläget. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
I anslutning till planområdet finns befintliga ledningar för vatten och spillvatten i Rindö hamn.  

Avsikten är att planområdet ska anslutas till befintliga ledningar för vatten och spillvatten och 
ingå i verksamhetsområde för VA samt att kommunen ska vara huvudman för VA-
anläggningarna genom Vaxholmsvatten AB. 
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Dagvatten 
En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram av Geosigma, 2018-09-28. 
Utredningen delar in planområdet i två delar A1 och A4, se Figur 27, samt beskriver 
delområdenas förutsättningar för omhändertagande av dagvatten. 

Dagvattenutredningen syftade till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera erforderliga 
LOD-anläggningar. Bedömningen grundade sig på lokala markförhållanden, dimensionerande 
dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad. Utgångpunkten var att dagvattenflödena 
och föroreningsbelastningen ska minska efter exploateringen. 

Inom planområdet sker dagvattenflödet via naturmarken till recipient, Solöfjärden och 
Trälhavet, förutom en mindre del som leds ut till ett dike utmed Grenadjärsvägen.  

 

Figur 27 - Översiktskarta med föreslagen markanvändning efter exploatering. 
Delområdena är markerade med vitstreckade polygoner. 

Vid beräkning av hur dagvattenflödet förändras till följd av exploateringen anger 
dagvattenutredningen att flödet efter exploatering i delområdet A1 kommer att öka för ett 
20-årsregn inräknat en klimatfaktor 1,25 samt en varaktighet på 10 min. Små förändringar i 
avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet, därför bör redovisade flöden i 
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utredningen främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya 
markanvändningen. 

För att fördröja dagvattnet så att flödena minskar krävs det i delområde A1 en 
utjämningsvolym och i delområde A4 ett fördröjningsmagasin. Eftersom majoriteten av 
dagvattnet från område A4 släpps direkt till recipienten blir främst föroreningsbelastningen 
den styrande faktorn för vilka dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla kraven på minskad 
belastning på recipienterna. 

Inom delområde A1 uppnås en lägre årlig belastning efter föreslagna reningsåtgärder för 
samtliga studerade ämnen. Inom delområde A4 uppnås en lägre årlig belastning för samtliga 
studerade ämnen förutom kvicksilver och olja. Om föroreningsbelastningen från planområdet 
studeras i sin helhet istället för uppdelat i delområden minskar den årliga belastningen även 
för kvicksilver. 

Nedan sammanfattas dagvattenhanteringen och föreslagna planbestämmelser inom 
planområdets olika delar enligt förslag från dagvattenutredningen. 

Dagvattnet från den planerade vägytan inom område A1 leds till öppna svackdiken som löper 
längs vägen, vilket leder till rening och fördröjning av dagvattnet jämfört med bortledning i 
dagvattenledningar. Den maximala avrinningen från delområde A1 blir lägre jämfört med den 
befintliga situationen med implementering av svackdiken.  

För att minimera risken för att dagvatten från delområde A1 skall påverka områden 
nedströms delområdet genom översvämning föreslås att svackdikena underlagras av 
makadam för att skapa ytterligare en utjämningsvolym förutom dikenas reglervolym. 
Förslagsvis anläggs svackdiken på en eller båda sidor om den planerade vägen vilket resulterar 
i ett eller två ca. 310 m långa diken. Svackdikena föreslås vara 2 m breda med ett snittdjup på 
20 cm. Detta i kombination med 30 cm djup, 50 cm bred, underliggande makadam skapar om 
diken anläggs på båda sidor om vägen, en utjämningsvolym som vida överstiger den 
erforderliga utjämningsvolymen, se Figur 28. Vilka förutsättningar för diken som finns och 
placering av dessa utreds vid detaljprojektering. 
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Figur 28 - Sektionsbild över svackdike. Bilden är inte skalenlig och vägytan 
kan, om så önskas, enkelskevas för att allt dagvatten ska avrinna direkt 
mot svackdiket. 

Kupolbrunnar bör också anläggas i dikessluttningen med inlopp över reglerytan för 
dikesvattnets högsta nivå för att överskottsvatten snabbt ska kunna ledas ned till den 
underliggande makadamen vid kraftiga regn, för att säkerställa att hela volymen kan utnyttjas.  

Större delen av delområde A4 består av tunna jordlager på berg och de tillkommande 
byggnaderna kommer antagligen att anläggas på berg. Detta medför att naturlig infiltration till 
grundvattnet inte är enkel, eftersom det inte kommer att finnas ett sammanhängande 
grundvattenmagasin i jordlagren i området.  

Inom delområde A4 finns det inga naturliga ytor för infiltration av dagvatten och ytorna där 
dagvatten kan fördröjas är begränsade. Dagvattnet föreslås därför översila inom tomtmarken 
via utkastare vilket säkerställs genom planbestämmelserna b3 - endast 40 % av markytan får 
hårdgöras och b4 - takdagvatten ska infiltreras inom fastigheten. Bestämmelsen a1 - marklov 
krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet säkerställer att 
möjligheterna till infiltration inte försämras. Eventuellt överskottsvatten samlas upp i 
svackdiken längs gatan i området. Efter uppsamlingen i svackdiken tillåts dagvattnet översila 
naturmarken som sluttar ner mot vattnet i den södra delen av området.  

Svackdiken ger både en fördröjning och rening av dagvattnet, vilket även översilningen ner 
mot recipienten Solöfjärden samt inom fastigheterna åstadkommer. Detta minskar 
dagvattnets eventuellt negativa påverkan på recipienten Solöfjärden. I Figur 28 visas ett 
exempel på hur ett svackdike kan utformas. Om ett svackdike med 1 m bredd anläggs på båda 
sidor om den planerade vägen med ett snittdjup på 20 cm skapas en utjämningsvolym på 152 
m2. För att säkerställa att den erforderliga utjämningsvolymen uppfylls bör svackdikena 
anläggas med 40 cm djupt, 60 cm brett, underliggande makadam. I likhet med delområde A1 
kan lösningen anpassas efter de platsspecifika förhållandena, exempelvis genom att ett vanligt 

418



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
48 av 57

48 

vägdike anläggs på ena sidan vägbanan och förses med trummor som leder över dagvattnet 
till svackdiket för rening och fördröjning. Planbestämmelsen b2 - minst 40% av marken ska 
vara genomsläpplig säkerställer ytor för svackdiken längs med gatan. 

Det sydöstra hörnet av delområde A4, se Figur 29, sluttar ner mot Grenadjärsvägen i öster 
vilket medför att dagvattnet i denna del av delområdet inte kan avledas samma väg som i 
övriga delområdet. Dagvattnet som bildas här föreslås fördröjas inom fastigheten . För att 
omhänderta dagvattnet som bildas inom denna fastighet krävs ca. 4 m3 fördröjning. Detta 
löses förslagsvis genom att dagvattnet som bildas inom denna fastighet fördröjs i grov 
makadam med 30 % porositet, som underlagrar fastigheten. Bestämmelsen n2 – 50 m2 av 
marken ska vara tillgänglig för fördröjning ger förutsättning för att föreslagen fördröjning ska 
möjliggöras. 

 

Figur 29 - Flödesriktningar (blå pilar) för dagvatten inom delområde A4. 
Röda pilar representerar flödesriktningarna på gata och i föreslagna 
svackdiken. 
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Vid extrema regn, så som ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden där planområdets 
dagvattenlösningar inte kommer att vara tillräckliga för att omhänderta allt dagvatten. Det är 
därför viktigt att i ett tidigt skede planera höjdsättningen för båda delområdena så att 
dagvatten kan transporteras via sekundära avrinningsvägar och att lågpunkter där dagvatten 
kan ansamlas undviks. Genom planbestämmelsen om plushöjd (+ 00.00) och största lutning på 
gatan säkerställs det att avrinningen i svackdiken sker enligt dagvattenutredningen. 
Höjdsättningen av planområdet bör planeras för att klara hanteringen av extremregn genom 
att, om föreslagna svackdiken i delområde A4 bräddar, överskottsvattnet rinner ut på gatorna 
för vidare transport mot recipienten. Denna lösning medför att risken för skador på hus och 
grundläggning kan minska. Det är även viktigt att husen inom delområdet höjdsätts på ett 
korrekt sätt, så att vatten kan avrinna utan att bli stående mot husen. Inom de centrala 
delarna kan skålformade avledningsytor underlätta vattenavledningen som kan uppstå vid ett 
100-årsregn, se Figur 29 och Figur 30. Planbestämmelsen m1 – skålformad avledningsyta ska 
anläggas i kombination med bestämmelsen ”startbesked får inte ges förrän en skålformad 
avledningsyta, m1, har anordnats”, säkerställer att fastigheten öster om Grenadjärsvillans 
norra skifte inte drabbas av översvämning vid skyfall.  

 

Figur 30 - Exempel på skålformad avledningsyta som föreslås anläggas. 

För att underlätta avrinningen och säkra sekundära avrinningsvägar inom båda delområdena 
ska användningen av avrinningshinder som till exempel kantsten mellan vägområdet och 
svackdiken minimeras.  

Länshållningsvatten   
Länshållningsvatten som uppkommer under byggskedet vid sprängning, borrning, schaktning, 
upplag av bergmassor och annan verksamhet bör i första hand efter rening infiltreras eller 
avledas till närmaste recipient.  
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Vatten från sprängning och borrning kan innehålla höga kvävehalter och kan ibland behöva 
behandlas i reningsverk, dock under förutsättning att andra förekommande föroreningar inte 
stör reningsprocesserna i avloppsreningsverken eller försämrar slamkvaliteten.  

Enligt Roslagsvattens riktlinjer för hantering av länshållningsvatten får vattnet endast avledas 
till dagvattenledning som leder till recipient och inte till reningsverk eftersom befintliga 
avloppsreningsverk idag endast är anpassade för att ta emot hushållsspillvatten. Vart 
länshållningsvattnet ska ledas ska alltid stämmas av med Roslagsvatten för aktuell 
information.  

Vid avledning av länshållningsvattens ska Roslagsvattens riktlinjer för provtagning och 
föroreningsnivåer följas.  

Om kapaciteten i ledningsnätet och/eller pumpstationer är otillräcklig ska vattnet kunna 
magasineras för att sedan avledas när flödet i ledningsnätet är litet.   

I samband med områdets exploatering ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av 
länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Vid 
utsläpp direkt till mark eller recipient ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor alltid 
rådfrågas och de kan ställa andra krav än vad som anges ovan.   

Efter byggskedet ska dag- och dräneringsvatten avledas till mark- eller vattenområde i 
enlighet med beskrivning av dagvattenhanteringen ovan. 

Värme 
I samband med bygglovsprövningen ska det utredas vilken typ av uppvärmning som är bäst 
lämpad för den nya bebyggelsen. 

El 
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet. E.ON Elnät Stockholm har ledningar inom 
planområdet.  

Avfall 
I området ska kommunal avfallshämtning ske. En allmän återvinningsstation finns ca 250 m 
från infarten till det planerade bostadsområdet. 

Elektronisk kommunikation 
Bebyggelsen inom planområdet ska förses med fast nät för elektronisk kommunikation.   
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Genomförandebeskrivning 

Organisatoriska frågor 

Preliminär tidsplan 
 

Period Moment 
Vinter 2021 
 

Antagande detaljplan 

Sommar 2022 Fastighetsbildning 
Projektering vägar och gatunät  
Upphandling och byggstart anläggningsarbeten 

Höst 2022 
 

Byggnation anslutningsväg och hus 

2023 Byggnation hus avslutas 
Iordningsställande övrig allmän platsmark 
Första inflyttning 

2024 Inflyttning genomförd 
 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 (fem) år från den dag planen får laga kraft. Ändras eller 
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den 
skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter 
att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter 
som gått förlorade. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Allmänna platser 
Detaljplanen planläggs med delat huvudmannaskap där kommunen föreslås vara huvudman 
för de allmänna platserna NATUR, PARK och GATA. 

Vatten och avlopp 
Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det 
allmänna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Huvudmannen äger och ansvarar 
för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av vatten- och spillvattenanläggningar fram 
till fastighetsgräns. Nedan kallas VA-huvudmannen för Roslagsvatten AB. 

Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar från 
anslutningspunkten in till det egna huset, så kallade servisledningar. 

Dagvatten 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av de erforderliga dagvattensystemen som krävs, i 
enlighet med dagvattenutredningen framtagen av Geosigma 2018-09-28. Detta inbegriper 
även svackdiken inom kvartersmark. Dagvattnet hanteras i största möjliga mån inom 
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respektive fastighet i enlighet med dagvattenutredningen. Drift och underhåll av 
dagvattenanläggningen på gatan åligger den gemensamhetsanläggning, där berörda 
fastigheter ingår, som bildas för gatan. Det kommer inte att inrättas något 
verksamhetsområde för dagvatten då hantering bedöms kunna lösas inom kvartersmark, 
genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  

El 
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet. E.ON Elnät Stockholm har ledningar inom 
planområdet. Alla kabelstråk tillhörande E.ON innehar ledningsrätt men de har osäkert läge 
och berörda ledningar behöver mätas in av exploatören. Eventuell flytt av E.ON Elnäts 
Stockholms anläggningar bekostas av exploatören om inget annat föreskrivs i avtal eller 
lagstiftning. Om ledningsflytt krävs bör sådan beställas i tidigt skede av projektet med tanke 
på att ledtiden till ett utförande kan uppgå till flera månader. Utbyggnad av elnät bör även 
samordnas med VA-utbyggnaden. 

Elektronisk kommunikation 
TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova telenätet och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och 
framtida drift av enskilda ledningar in till det egna huset, det s.k. fastighetsnätet. Åtgärder för 
nya serviser till att kunna ansluta fastigheter till Skanovas nät ska meddelas, möjliggöras och 
bevakas under ledningssamordningen i kontakter med Skanovas representant för området. 

Befintliga ledningar inom planerad kvartersmark kan behöva flyttas. Skanova önskar att i den 
mån det är möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

Exploatören ansvarar för att lägga ner fiberkabel, alternativt tomrör för bredbandskabel, i 
samband med övriga schaktningsarbeten.  

Utbyggnad av all elektronisk kommunikation bör samordnas med VA-utbyggnaden. 

Avtal 

Ramavtal och exploateringsavtal 
Ramavtal har tecknats 2009 mellan kommunen och Vasallen Vaxholm AB angående 
detaljplanearbetet och grunder för framtida exploateringsavtal för samtliga 
detaljplaneetapper i Rindö hamn, se figur 3 sid.11.  

Exploateringsavtal som ersätter ramavtalet ska träffas innan detaljplanen antas i 
kommunfullmäktige. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med Vaxholms stads riktlinjer 
för exploateringsavtal och innebär vidare att exploatören ställer säkerhet till kommunen för 
rätta fullgörandet av exploatörens förpliktelser enligt avtalet. 
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Exploateringsavtalet kommer att hänvisa till ett VA-exploateringsavtal där villkoren för 
byggnation och kostnadsfördelning av det allmänna VA-nätet regleras. VA-exploateringsavtal 
ska vara tecknat innan som Exploateringsavtalet tecknas. 

Planavtal 
Planavtal har tecknats 2014 mellan kommunen och Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Planavtalet innebär att exploatören bekostar samtliga utredningar som krävs för framtagande 
av detaljplanen samt bekostar kommunens kostnader för framtagande av detaljplanen. 
Planavtalet befriar fastighetsägaren från planavgift i samband med bygglovsbeslut.  

Genomförandeavtal Trafikverket 
Innan en eventuell förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 ska väghållare för 
Byviksvägen ansöka om tillstånd för ändrad anslutning hos Trafikverket. Ansökan om 
trafikanordningsplan aktualiseras även då. Om Trafikverket i samband med ansökan om 
tillstånd bedömer att det är nödvändigt ska ett bevakningsavtal och genomförandeantal om 
förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 upprättas.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
I fastighetsbildningslagens 3 kap. 1 § står det att fastighetsbildning ska ske så att varje 
fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 
förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten 
får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten 
ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och 
spillvatten. Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet som ska nybildas eller 
ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom 
överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin 
art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom 
fastighetsbildning. 

För villabebyggelsen i planområdet bedöms lämplighetskravet för nybildning av fastigheter 
vara uppfyllt. Fastighetsbildning kan ske efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.  

Vasallen Vaxholm Exploatering AB har ansökt hos lantmäteriet om fastighetsbildning för 
kvartersmark och allmän platsmark. Ytterligare fastighetsbildning kommer att bli nödvändig 
inom kvartersmark. Sådan ansökan sker på initiativ av fastighetsägare. Initiativ till ytterligare 
fastighetsbildning gällande allmän platsmark sker på initiativ av kommunen. 

I samband med fastighetsbildning inrättar lantmäteriet nödvändiga 
gemensamhetsanläggningar och servitut.  

I detaljplanen har det införts bestämmelser om minsta fastighetsstorlek för att begränsa 
antalet fastigheter. 
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Detaljplanen möjliggör bildandet av 21 villafastigheter och en fastighet med två skiften för 
Grenadjärsvillan. Grenadjärsvillans fastighet regleras med fastighetsindelningsbestämmelser 
och bestämmelsen om att områden med användning BC1K ska omfatta en fastighet. 

Fastigheterna styckas av från den större fastigheten Rindö 3:382. Fastighetsbildning ska ske i 
huvudsak enligt illustration nr. 2 på plankartan. Bestämmelsen om att fastighetsbildningen ska 
vara klar innan bygglov söks har lagts till för att underlätta bygglovshandläggarnas arbete med 
bedömning om bygglovet följer planbestämmelserna. 

Storleken på villafastigheterna varierar mellan ca. 625 m2 och ca. 950 m2. Grenadjärsvillans 
fastighet är totalt ca. 2250 m2. 

Detaljplanen innehåller park- och naturområden med kommunalt huvudmannaskap samt 
möjliggör anläggandet av en ny väg mellan Rindövägen och Byviksvägen. Samtliga 
markområden för dessa ändamål överförs genom fastighetsreglering från fastigheten Rindö 
3:382 till kommunens fastighet Rindö 3:1 i samband med att detaljplanen genomförs. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Gemensamhetsanläggning förutsätts inrättas för kvartersväg, inklusive svackdiken genom 
bestämmelsen g - Markreservat för gemensamhetsanläggning.  

Bildandet av gemensamhetsanläggningarna och eventuell samfällighetsförening för 
anläggningarnas drift sker på initiativ av exploatören/fastighetsägare. 

E.ON Elnät Stockholm AB har ledningsrätt, 0187-13/14.1, för starkström inom Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1 från 2013. Även fastigheter utanför planområdet belastas av ledningsrätten. 

Ledningsrätt till förmån för Vaxholmsvatten AB inom planområdet kan krävas för att 
säkerställa rätten för ledningar och bekostas av exploatören. Även ledningsrätt för 
elledningar, teleledningar och optonät kan bli aktuellt. Bestämmelsen u - Markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställer möjligheterna till ledningsrätt inom 
kvartersvägen. 

Ledningsrätterna för anslutningsvägen ska i första hand vara kvar. Eventuell flytt ombesörjs 
och bekostas av exploatören om inget annat föreskrivs i avtal eller lagstiftning. Flytt ska ske i 
samråd med ledningsägaren.  

Ekonomiska frågor 

Intäkter – kostnader  
Fördelning av kostnaderna för planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan 
Vaxholms stad och exploatören. Exploatören bekostar samtliga åtgärder för genomförandet 
inom planområdet samt sådana åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande som 
ligger utanför planområdet.  

Exploatören bekostar även sådant som inte framgår av exploateringsavtalet; exempelvis 
eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark.  
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Avgifter och taxor 

Vatten och avlopp 
Utbyggandet av och kostnaderna för kommunal VA-anläggning regleras i avtal mellan 
exploatören och Roslagsvatten AB. 

Bygglov, bygganmälan och planavgift 
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet i 
de delar planavgift inte har reglerats i planavtal.  

Lantmäteriförrättning 
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet såsom avstyckning, 
fastighetsreglering, anläggningsåtgärd och ledningsrättsförrättning erläggs avgift enligt 
lantmäteritaxan. Utöver taxan kan förrättningarna medföra beslut om ersättning mellan 
respektive markägare samt mellan markägare och ledningsägare.  

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar  
Nedan förtecknas utredningar som tagits fram i samband med detaljplanen för östra delen av 
Rindö hamn (Dp 394) samt för den aktuella detaljplanen. Utredningarna har i viss mån 
bedömts aktuella för det aktuella planarbetet. 
 

 PM bullerberäkning Rindö hamn, WSP Samhällsbyggnad, 2011-03-15. 
 Bullerberäkning östra Rindö, komplettering, WSP Samhällsbyggnad, 2011-08-19. Se 

även under rubriken Buller från väg och färjeläge.  
 Riskanalys, Brandskyddslaget, mars 2011. Se även under rubriken Transporter med 

farligt gods. 
 Riskanalys för väg 274 genom Vaxholm - avseende transporter med farligt gods, 

november 2012.  
 Dagvattenutredning, WSP Samhällsbyggnad, 2011-04-19. 
 Förorenad mark, Miljöteknisk markundersökning vid Amf 1, Geosigma AB, augusti 

2005. 
 Dagvattenutredning för delområde A1 och A4 i Rindö hamn, Geosigma 2018-09-28. 
 Geotekniskt utlåtande, Multi Ethnic Consulting (MEC), 2019-01-25. 
 Trafikutredning, ny anslutningsväg på Rindö, ÅF, 2019-04-12. 
 Miljöteknisk markundersökning, MMU Grenadjären, Liljemark Consulting AB, 2019-

12-13. 

Tekniska anläggningar 

Vägar 
Inom planområdet föreslås tillfart till bostadsområdet ske ifrån Grenadjärsvägen. 
Utfartsförbud redovisas från bostadsområdet mot Rindövägen. Vägslingan inom området 
planläggs som kvartersmark. 
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Den föreslagna vägdragningen mellan Rindövägen och Byviksvägen är i plankartan betecknad 
som GATA vilket innebär lokalgata. I den intilliggande gällande planen, Dp 394, är 
beteckningen på kartan för området LOKALGATA. Benämningarna på kartorna skiljer sig åt 
men innebörden är densamma. Vägen kommer att påverka trafiken i korsningen mellan 
Byviksvägen och väg 274, vilken ligger utanför planområdet. De trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder som krävs på väg 274 kommer att vidtas i samverkan med Trafikverket när den nya 
anslutningsvägen byggs.  

Vatten och avlopp 
Roslagsvatten AB ansvarar för utbyggnad av det allmänna VA-nätet, medan exploatören 
ansvarar för utbyggnad av VA-anläggning inom respektive fastighet. Förbindelsepunkter 
upprättas vid fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för att upprätta avtal med Roslagsvatten 
AB för utbyggnad och finansiering av VA-anläggningen. VA-nätet ska dimensioneras för 
konventionellt brandpostsystem. 

Dagvatten 
Exploatören ansvarar för att inom planområdet bygga ut och bekosta dagvattenanläggningar i 
enlighet med dagvattenutredningen.  

Kommunen ansvarar för dagvattenanläggningarnas funktion och skötsel inom allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap.  

För respektive väg ansvarar väghållaren för dagvatten från vägen och dess 
dagvattenanläggningar samt dagvattenanläggning för snöhantering. Utförd 
dagvattenutredning visar att det dimensionerade flödet kommer att öka från planområdet. I 
enlighet med gällande dagvattenpolicy förespråkas det att dagvatten omhändertas lokalt, 
dagvattenhanteringen ska hanteras genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
Respektive fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten inom egna 
fastigheten. Dagvattnet kommer att översilas inom tomtmarken via utkastare. Eventuellt 
överskottsvatten samlas upp i svackdiken längs med gatan inom bostadsområdet. 
Höjdsättningen inom planområdet ska beaktas så att vatten kan avrinna längs med svackdiken 
fram till naturmarken på båda sidor om Grenadjärsvillan där det tillåts översilas över 
naturmarken.  

Elektronisk kommunikation 
Bebyggelsen inom planområdet ska förses med fast nät för elektronisk kommunikation. 
Exploatören ansvarar för att lägga ner fiberkabel, alternativt tomrör för bredbandskabel, i 
samband med övriga schaktningsarbeten.  

Skydd mot olyckor 

Trafik och farligt gods 
Närmsta led för farligt gods, väg 274, ligger belägen ca 350 m ifrån det föreslagna 
bostadsområdet och bedöms därför inte utgöra en förhöjd säkerhetsrisk. Anordnat skydd 
emot olyckor ifrån väg 274 bedöms inte vara nödvändiga. 
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Geoteknik 
Trots att området, enligt den översiktliga bedömning har karaktären relativt låg eller måttlig 
risk ur ett bergtekniskt perspektiv, finns det vissa åtgärder som bör vidtas vid genomförandet. 
Den generella bedömningen efter besiktningen är att sprickbildning är av mindre risk vid ytliga 
bergsschakter. 

Samtliga områden nedanför slänter ska enligt det geotekniska utlåtandet spärras av i samband 
med sprängning inom exploateringsområdet. Söderut skall avspärrningen sträcka sig till 
strandkanten och övergången mot vatten för att undvika eventuell landstigning. Norrut skall 
slänterna som vetter mot Rindövägen åt nordväst samt Grenadjärsvägen mot nordost säkras 
på motsvarande sätt.  

Besiktning av riskområden skall utföras före och direkt efter sprängning, speciellt innan 
avspärrningar kan hävas. Detta skall ingå i kontrollprogram för att få en mer detaljerad 
bedömning av risken för sten och block som löper risk att falla ned från slänterna behövs en 
mer detaljerad undersökning som innefattar sprickorientering. Därefter kan en bedömning 
göras om eventuella behov av bergsäkring med bultning eller annan lämplig metod.  

Det rekommenderas att jordlagerdjup till berg och jordart undersöks för att få en bättre bild 
av förekommande jorddjup samt bergprofil uppe på platån samt i slänter.  

Markradonundersökningar bör utföras inom varje fastighet inför ansökan om bygglov, för att 
säkerställa att radonskyddat byggsätt krävs eller om högre krav måste ställas. 

Administrativa frågor 

Bygglovsplikt  
Då området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården föreslås utökad lovplikt för 
komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, friggebod inom prickmark, att 
bygga två takkupor samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. 

Marklov krävs för fällning av träd med en stamomkrets över 1,0 m på en höjd av 1,3 m över 
mark inom kvartersmark och för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. 

 
 
 
 

  

Kristina Henschen 

Planchef 

 Isabelle Eriksson 

Planhandläggare 
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Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg 
Del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Granskningsutlåtande 2 

Detaljplanen baseras på ett planprogram som godkändes av kommunstyrelsen 11 juni 2009 § 66. 

Kommunstyrelsen beslöt den 9 april 2014 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan. Tidigare har samråd om förslag till detaljplan hållits i enlighet med 
kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 25 januari 2017. Samrådet ägde rum under perioden 
20 mars – 18 april 2017. I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 22 maj 2019 
har sedan granskning hållits om förslag till detaljplan. Granskningen ägde rum under perioden 4 juni 
– 26 juni 2019.   

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 27 maj 2020 har en andra granskning 
hållits om förslaget till detaljplan. Granskningen har ägt rum under perioden 4 juni – 29 juni 2020. 
Granskningshandlingar/Information om granskning har sänts till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under granskningstiden 
visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt 
på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se.  

Inkomna granskningsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  

Inkomna yttranden 

Remissinstanser 
Avstår 
från 
yttrande 

Yttrande 
utan 
erinran/ 
med 
tillstyrkan 

Yttrande 
med 
synpunkter/ 
krav 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter, organisationer, föreningar 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län  X  Nej 
2. Lantmäteriet   X Nej 
3. Trafikverket   X Nej 

4. 
Trafikförvaltningen Region 
Stockholm 

  X Nej 

5. Storstockholms Brandförsvar  X  Nej 
6. Roslagsvatten AB    X Nej 
7. SRMH   X Nej 
8. Stadsbyggnadsnämnden   X Ja 
9. Sjöfartsverket  X  Nej 
10. Skanova   X Nej 
11. PostNord   X Nej 
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Myndigheter, organisationer, föreningar 

12. Brf Grenadjären   X Nej 
13. Brf Rindö västra   X Ja 
14. Föreningen Rindöborna   X Ja 
15. Vänsterpartiet   X Ja 

Fastighetsägare  

16. 

Rindö 2:259, 2:145, 2:146, 2:147, 
2:151, 3:114, 3:112, 3:113, 3:109, 
3:110, 3:76, 3:78, 3:179, 3:107, 
3:232, 3:178, 3:122, 3:220, 3:176 

  X Ja 

17. Rindö 3:213   X Ja 
18. Rindö 3:386   X Ja 
19. Rindö 3:196, Överby 29:17   X Ja 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser i sin helhet. Dessa bemöts avsnittsvis i 
form av stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. 

Myndigheter, organisationer och föreningar 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

2. Lantmäteriet  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-06-04) har följande noterats:  Delar av 
planen som bör förbättras  

ANVÄNDNINGEN AV BEGREPPET TOMT  

I planförslaget har begreppet tomt används kontinuerligt. Lantmäteriet vill påminna om att 
begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark 
avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och 
behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). 
Begreppet tomt har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är 
ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt 
kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför det 
att det i vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var 
tomtgränsen går. Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i planbestämmelser.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkten har beaktats. Begreppet tomt är utbytt till fastighet på det platser begreppet kan 
leda till missförstånd. 
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3. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende rörande ny granskning och vill framföra följande.  

Vad gäller eventuell förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 som ligger utanför 
detaljplanen så vill Trafikverket förtydliga att det hanteras genom att väghållare för Byviksvägen 
ansöker hos Trafikverket om förändring av befintlig anslutning. Även ansökan om 
trafikanordningsplan aktualiseras. I övrigt ska detaljplanen inte innebära några åtgärder på eller i 
anslutning till väg 274. Skrivning på sid 53 under Genomförandeavtal Trafikverket bör därför ändras 
så att det framgår att ändringar i anslutningen sker genom ansökan om tillstånd. Genomförandeavtal 
om ändring av anslutningen kan bli aktuellt om Trafikverket i samband med ansökan om tillstånd 
anser att det är nödvändigt med ett bevakningsavtal och genomförandeavtal.   

I övrigt hänvisar Trafikverket till sitt tidigare yttrande.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas. En ansökan om förändring av befintlig anslutning kommer att skickas in 
innan förändringar sker. Avsnittet på sid 52-53 under Genomförandeavtal Trafikverket har 
justerats.  

 
4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Vaxholms stad har översänt rubricerad detaljplan till Region Stockholms trafikförvaltning för 
samråd/granskning.  

Om planen  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt att möjliggöra en ny infart till 
Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen. Planområdet är beläget på sydöstra 
delen av Rindö och avgränsas i norr av Oskar-Fredrikborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. 
Planen är uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den nordliga delen omfattar en ny vägdragning 
mellan Rindövägen och Byviksvägen och den södra delen möjliggör en småhusbebyggelse med cirka 
30 småhus kring den äldre Grenadjärsvillan. Den nya vägen dimensioneras för bussar och ska kunna 
ha möjlighet för placering av GC-väg. Vägen skapar en alternativ utfart för boende inom området till 
väg 274 för att minska belastning på Rindövägen. Vägdragningen ses även som alternativ väg för 
kollektivtrafiken som idag åker via Rindövägen. Närmaste busshållplats är Solhem väster om 
planområdet och Grenadjärsvägen öster om planområdet. Hållplatserna trafikeras av buss 688 med 
två avgångar per timme under morgonens rusning.    

Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget  

Detaljplanen har sedan föregående granskning bl.a. kompletterats med ett förtydligande avseende 
förslag på nya hållplatslägen längs med den tillkommande anslutningsvägen. Trafikförvaltningen har 
med hänsyn till detta följande synpunkter och medskick inför fortsatt planering.  

 Alt 1 ligger 150 m in på anslutningsvägen sett från södra änden och är utformad enligt RiBuss. Det är 
även möjligt att placera ett väderskydd här om så önskas. Denna placering innebär enligt 
Trafikutredningen en längre gångsträcka från bostadsområdet (250-300 m från bostadsområdet som 
är 150-200 m längre än idag då placeringen är på Rindövägen).   

Alt 2 ligger ca 75 in på anslutningsvägen sett från södra änden och följer inte RiBuss. Den är placerad 
mellan 2 kurvor. Plattformen är så kort som 9 m även om bussen kan stå längs körbanekanten.   
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Trafikförvaltningen förordar alt 1 då det är möjligt att utforma hållplatsläget enligt RiBuss det är dock 
viktigt att gång- och cykelväg mellan bostadsområdet och busshållplatsen finns för att tillgängliggöra 
busshållplatsen. Förslag till gång- och cykelväg finns i Trafikutredningen sid 24. En placering som i alt 
2 innebär en större trafiksäkerhetsrisk då sikten skyms och omkörningar kan ske runt bussen i 
anslutning till kurvorna. Dessutom kan inte hållplatsläget utformas enligt RiBuss.  

I granskningsutlåtandet skriver kommunen att planbeskrivningen är reviderad utifrån de synpunkter 
som trafikförvaltningen lämnade i föregående granskning avseende hållplatsläge vid Rindö skola. Det 
nya hållplatsläget vid Rindö skola på väg 274 bör rustas upp för att uppfylla kraven i RiBuss. I 
planbeskrivningen anges även att de nya hållplatslägena vid Rindö skola innebär att barn ej behöver 
korsa Rindövägen. Detta förslag utgick från att nya Rindöskola byggs på motsatt sida från Rindövägen 
från dagens skola. Trafikförvaltningen välkomnar därför en dialog inför den fortsatta planeringen.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Avsnittet om kollektivtrafiken kring Rindö skola har förtydligats med 
krav på det eventuella nya hållplatsläget samt att slutsatserna kring trafiksäkerheten kring 
skolan är baserade på ett antagande att den nya skolan byggs på motsatt sida från Rindövägen 
från dagens skola. Kommunen kommer att bjuda in Trafikförvaltningen till dialog inför den 
fortsatta planeringen. 

 

5. Storstockholms brandförsvar 
SSBF har tidigare yttrat sig i ärendet 2017-04-11 och 2019-06-11. SSBF har inget att erinra.   

6. Roslagsvatten AB: 
Roslagsvatten har fått rubricerad remiss och har följande att anföra:  

Planbeskrivning  s. 53 Avtal.  Den tidigare beskrivningen om VA-exploateringsavtal har tagits bort och 
det framgår nu inte under denna rubrik att även särskilt va-exploateringsavtal ska träffas med 
kommunens VA-huvudman innan detaljplanen antas. Däremot framgår det på s. 55 under avgifter 
och taxor och på s. 56 under tekniska anläggningar vad avtalet ska omfatta. Det bör läggas till att va-
exploateringsavtal ska vara tecknat innan detaljplanen antas, förslagsvis på s. 53 under rubriken 
Avtal, men viktigare är att så sker.   

Övrigt Roslagsvatten noterar att följande information kan vara av intresse för kommunen att 
komplettera planbeskrivningen med, men detta utgör inga synpunkter från Roslagsvattens sida.    

s. 41 Radon Bostäder ska byggas radonskyddat om inte mätningar av markradon visar annat.  

s.57 Geoteknik Det rekommenderas att markradonundersökningar utförs inom varje fastighet inför 
ansökan om bygglov, för att säkerställa att radonskyddat byggsätt krävs eller om högre krav måste 
ställas.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. En skrivelse om att VA-exploateringsavtal ska vara tecknat innan 
eller samtidigt som exploateringsavtalet har lagts till. Förtydligande texter om radon har även 
lagts till. 
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7. SRMH – Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor 
Efter granskning av det aktuella detaljplaneförslaget har kontoret ytterligare synpunkter:  

Markföroreningar  

Vid ny exploatering i planområdet är det viktigt att ytterligare provtagning med avseende på 
markföroreningar sker.  

Länshållningsvatten   

I samband med områdets exploatering ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av 
länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. Planbeskrivningen har kompletterats med skrivningar enligt 
önskemål. 

 
8. Stadsbyggnadsnämnden 

Bygglov- och GIS-enheten bedömer att följande revideringar behöver göras på plankartan för att 
bestämmelserna ska bli tydliga och för att uppnå syftet med detaljplanen:  

- Lägg vid e1 och e2- bestämmelserna till - För fastigheter med f2-bestämmelse utgör största 
byggnadsarea totalt 150 respektive 180 kvm varav 120 respektive 150 kvm får utgöra bostad och 
komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten 
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad.  

- Ändra lydelsen av f2-bestämmelsen till – Se e1 och e2- bestämmelserna  

- Förtydliga e3-bestämmelsen att den endast gäller Grenadjärsvillan - Ändra så att högsta tillåtna 
höjd på stödmur är 0,6 m istället för 1,2 m.  

- Ändra lydelsen vad gäller komplementbyggnads placering till - Komplementbyggnad får placeras 
minst 2,0 m från fastighetsgräns men inte närmare än 4,5 m från fastighetsgräns mot allmän plats 
och kvartersväg. 

- Lägg till hänvisning till Ändrad lovplikt vid bestämmelserna träd1 och n1. 

- Ta bort storleksanvisningarna under Ändrad lovplikt för åtgärder med utökad lovplikt. 

- Gör redaktionell ändring under rubrik Ändrad lovplikt vad gäller sidhänvisning till 
planbeskrivningens vägledande kriterier om marklov för fällning av träd, ska vara sid 34 istället för sid 
32.  

- Ändra rubrik Fastighetsindelning till Fastighetsindelning och genomförande och ändra sista stycket 
till - Fastighetsbildning, gata, kvartersväg och va-ledningsdragning i kvartersväg ska vara utförd innan 
bygglov söks. 

- Lägg till - (del av Rindö 3:382) - sist i planrubriken på plankarta och planbeskrivning. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas delvis. Samtliga förslag till förändringar utom dem näst sista har 
genomförts. Anledningen till att bestämmelsen om när bygglov får sökas inte ändras till ” 
Fastighetsbildning, gata, kvartersväg och VA-ledningsdragning i kvartersväg ska vara utförd innan 
bygglov söks.” är att det saknas lagstöd. Villkor gällande trafik-, energi-, vattenförsörjnings- eller 
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avloppsanläggning kan bara användas om kommunen inte ska vara huvudman för dessa 
anläggningar. Det ska framgå av planbestämmelsen vilken anläggning villkoret avser och det ska 
var utrett att det är genomförbart. För att det ska kunna vara genomförbart krävs bland annat att 
fastighetsägarna själva ska kunna påverka att anläggningen kommer till stånd. I detta fall är det 
kommunen som är huvudman för avloppsanläggningen och fastighetsägarna kan således inte 
påverka att anläggningen kommer till stånd.  

 
9. Sjöfartsverket 

Bakgrund  

Vaxholms stad har gett Sjöfartsverket möjlighet att lämna synpunkter på planhandlingar för 
rubricerad detaljplan. Planen innefattar bl.a. en ny vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen 
samt småhusbebyggelse kring Grenadjärsvillan.  

Yttrande  

Sjöfartsverket har tidigare yttrat sig: vid granskning av rubricerad detaljplan och gör bedömningen att 
våra synpunkter har blivit bemötta och har därmed inget ytterligare att tillägga 

10. Skanova 
Skanova har markförlagd och luft- teleanläggningar i och i anslutning till planområdet i enlighet med 
bifogad nätkarta.  

Vi förväntar oss att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta dessa fastigheter till Skanovas nät 
meddelas, möjliggörs och bevakas under lednings-samordningen i kontakter med Skanovas 
representant för området. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.          

Tvingas Skanova att vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra den 
föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den.  
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivelse om Skanovas 
förväntningar under ledningssamordningen. 

 
11. PostNord 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Placering av postlådor kan inte regleras i en detaljplan eller i 
exploateringsavtal. Vid behov kan en lådsamling vid infarten till området rymmas inom 
vägområdet på kvartersmark. Kontaktuppgifter till PostNord vidareförmedlas till fastighetsägaren 
för godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

 
12. Brf Grenadjären 

Fastigheten brf Grenadlären, Rindö 3:380 önskar inkomma med följande synpunkter angående 
granskningshandling daterad 2020-05-14 med Änr. 2014/10069.214.  

Under stycket Teknisk försörjning (sid 45)  

Det framgår av planförslaget att ledningar för vatten och spillvatten finns i anslutning till 
planområdet.  

Vi vill upplysa om att den gamla avloppsledningen från Grenadjärsvillan är idag påkopplad till vår 
avloppsledning. Denna ledning måste kopplas om så att spillvattnet kopplas mot den ledning som 
kommer att ta hand om spillvattnet från resten av fastigheten Rindö 3:382 när den byggs. Den 
existerande ledningen som ägs av vår förening är i dåligt skick och planeras att ändras inom kort.  

Vi är även oroliga för flödet av dagvatten från området.  

Vi har idag stora problem med fukt i våra källare. Vi vill ha en försäkran om att de pilar som är 
inritade på fig 29 (sid 49) inte kommer att påverka att ytterligare dagvatten tillförs vår fastighet.  

Vi har även idag problem med dagvatten från området som rinner ut på vägen. Vattnet rinner inte 
ner i det dike som finns vid sidan av vägen utan allt vatten rinner på vägen och drar med sig grus, löv 
och annan smuts ner till vår infart till Grenadjärsvägen 8. Även detta måste förbättras och inte bara 
infartsvägen mellan Grenadjärsvillan och Grenadjärsvägen som planen visar.  
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Vi vill även igen påtala att vår fastighet heter brf Grenadjären. Det är därför lämpligt att ändra 
namnet redan från början på fastighet Rindö 3:382 till något annat namn för att undvika 
sammanblandning med vår fastighet.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
Vad gäller den avloppsledningen som idag går från Grenadjärsvillan till föreningen så har 
kommunen fått det bekräftat från Roslagsvatten och fastighetsägaren att den är frånkopplad. 
Spillvattnet kommer i framtiden att anslutas till det planerade spillvattennätet inom 
planområdet.  
 
Vad gäller dagvattenavrinningen från planområdet visar dagvattenutredningen att flödet 
kommer att minska efter genomförd exploatering. Dagvattenlösningar i form av exempelvis 
svackdiken och ett fördröjningsmagasin för fastigheten i sydöst ska bidra till att flödet minskar. 
Vid skyfall kommer dagvattenlösningarna inom planområdet inte att vara tillräckliga och 
sekundära avrinningsvägar används. Vatten kommer då att delvis ledas ut mot 
Grenadjärsvägen. Brf Grenadjärens fastighet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten 
gata där Roslagsvatten har ansvar för hanteringen av dagvattnet från Grenadjärsvägen. 
Eventuella problem som uppstår i dagvattenhanteringen inom verksamhetsområdet ska 
rapporteras till Roslagsvatten för åtgärd. 
 
Vad gäller namnsättning på fastigheter, gator, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och 
platser är det stadsbyggnadsnämnden genom namnberedningen som beslutar om nya namn. 
Synpunkterna vidareförmedlas till namnberedningen.  

 
13. Brf Rindö västra 

Med anledning av den andra granskningen av aktuell detaljplan för området Rindö Hamn etapp 3 har 
BRF RINDÖ VÄSTRA, fastighetsbeteckning VAXHOLM RINDÖ 2:260 formulerat följande yttrande. 
Detta då fastigheten trots att den ej är belägen invid aktuellt område berörs direkt av alla åtgärder 
vilka påverkar trafikflöden på väg 274 samt förändrad befolkningsmängd på ön.  

Bakgrund 

Brf Rindö västra består av två flerfamiljshus belägna på Rindös västra sida, båda uppförda kring 
sekelskiftet 1900. Huskropparna ligger placerade mycket nära nuvarande väg 274 vilken sedan 
uppförandet av byggnaderna självfallet utvecklats och trafikvolymerna ökat. Fastigheten är dessutom 
belägen i färjelägets omedelbara närhet vilket medför en periodvis hög trafikintensitet kopplat till 
färjans ankomst och avgång. Ovanstående har utgjort normalbilden för de boende i föreningen vilka 
till stor del varit bosatta i området sedan föreningen bildades under 80-talet. 

Omvandlingen av kasernområdet KA1/AMF1 från regementsområde till bostadsområde är en av de 
senare förändringarna vilka starkt påverkat trafiksituationen i området Rindö västra genom följande: 

 Genomfartstrafiken har ökat, ett större antal fordon passerar dagligen. 
 Färjorna är oftare fulla under rusningstid på vardagar samt sommarmånaderna och i 

samband med storhelger.  
 Kö-magasinet på Rindö-Vaxholmsleden är underdimensionerat för nuvarande turtäthet, ofta 

fortsätter kön förbi detta och blockerar genomfart mot Skarpö, tillträde till BRF Rindö västra 
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med bil, samt omöjliggör för bussen att nå sin hållplats invid färjeläget utan att köra i motsatt 
körfält.  

 För de boende som fortsätter sin färd via Vaxholm mot Stockholm framgår att väg 274 under 
rusningstid är underdimensionerad för den trafik vilken bostadsbyggandet i kommunen 
genererat.  

 Ett upplevt ökat antal hastighetsöverträdelser invid Rindö västra. 
 Fortsatt undermålig säkerhet för gång/cykeltrafikanter i samband med 

embarkering/debarkering av färjan då körfältet måste korsas mot Skarpö samt på Vaxholms-
sidan. 

Ovanstående problematik kommer att förvärras om inga åtgärder vidtas i samband med uppförandet 
av ytterligare bostäder på Rindö. I planbeskrivningen för aktuellt område framgår att: ”Trafikmiljön 
ska utformas så att den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga trafikanter. ”1 Trafiksituationen 
för närvarande, och utan adekvata åtgärder kan inte sägas leva upp till detta. I synnerhet kopplat 
mot en anmodad trafikökning på 40% år 2040 vilket framgår i ÅF:s rapport.  

Yrkande: 

1. En kompletterande trafikutredning bör genomföras innan ytterligare byggnationer 
genomförs, denna bör innefatta Rindö västra, färjeläget på såväl Rindö som Vaxön. Denna 
bör ta i beaktande de ökade trafikvolymerna och dess effekter på de boendes situation ur 
såväl ett tillgänglighets samt ett säkerhetsperspektiv.  

2. Åtgärder bör vidtas för att säkerhetsställa en säker trafikmiljö vid Rindö västra för såväl 
boende som övriga trafikanter samt möjliggöra busstrafik och genomfart mot Skarpö även 
under rusningstrafik. Exempel på ovanstående är utökade turer under rusningstrafik, 
åtgärder för att beivra hastighetsöverträdelser, separering av gång och fordonstrafik vid 
debarkering/embarkering av färjan.  

3. Åtgärder för att säkerhetsställa en god boendemiljö med hänsyn till ökat buller och risker 
med transporter av farligt gods längs 274 bör diskuteras med berörda fastighetsägare. 

Detta yttrande har författats av styrelsemedlem ur BRF Rindö västra i samråd med övriga ledamöter, 
och vid styrelsemöte 2020-06-24 beslutats stå som föreningsgemensamt yttrande.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
 
Trafikverket är väghållare för väg 274 och således ansvariga för byggande av väg och drift av 
väg. Kommunen arbetar kontinuerligt i samarbete med Trafikverket och Färjerederiet för att 
förbättra framkomligheten på väg 274 men saknar rådighet i många frågor. Övergripande 
problematik vad gäller exempelvis, hastighetsöverträdelser, bristande trafiksäkerhet och 
kapacitetsproblem i färjetrafiken är exempel på frågor som inte kan lösas i en enskild plan som 
dessutom inte ligger i direkt anslutning till vägen. Dessa frågor behöver istället lösas i ett större 
sammanhang i exempelvis översiktsplan, stråkstudier, trafikplaner eller motsvarande. Vissa 
frågor kommer även att aktualiseras i samband med detaljplanering av exempelvis Rindö 
smedja där olika trafiklösningar kommer att utredas i samarbete med Trafikverket och 
Färjerederiet.  
 
För att minska biltrafiken och belastningen på väg 274 arbetar kommunen aktiv för att 
förbättra möjligheterna till resande via båt där den nystartade pendelbåtslinjen till Strömkajen 
är ett exempel. Pendelbåten lägger till vid Grenadjärsbryggan och förväntas medföra att fler 
boende och nyinflyttade i Rindö hamn väljer att åka båt istället för bil. 
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Trafikverket har även inlett ett arbete med en åtgärdsvalsstudie för väg 274 på Rindö där 
färjeläget ingår. Startmöte för det inledande arbetet är planerat att ske under början av 2021. 

 
14. Föreningen Rindöborna 

Se yttrande nr. 16 

15. Vänsterpartiet (inkom efter granskningstid) 
Förutom de synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samrådsförslagets ändringar har vi dessa 
synpunkter.  

Solgrottorna:  

Kulturhistorisk betydelse  
I denna detaljplan ingår 12 av totalt 33 solgrottor. I den antikvariska beskrivningen av solgrottorna 
står det mycket tydligt att det är mängden av solgrottor som har betydelse och visar på hur det 
militära livets olika sidor kunde te sig för familjerna som bodde på Rindö. I sammanfattningen av 
inventeringen av solgrottorna står ”Solgrottorna har höga kulturhistoriska värden, både enskilt och 
som grupp. De bör bevaras och vårdas.”  Detta avspeglar sig inte på plankartan där endast 2 
solgrottor har rivningsförbud, de med klassning 4. Av resterande grottor har 7 stycken fått klassning 3 
och behöver få tydliga varsamhetskrav och rivningsförbud.   

Motiv för bevarandet  
Vi hänvisar - förutom till den utredning som gjorts i samband med planen - till beskrivningen av 
Vaxholms kulturella särdrag, där bl.a. militärhistorien ska värdesättas och lyftas fram. Här har vi 
synliga spår som berättar om och inbegriper inte bara själva militären utan även kvinnor och barn.  

Kostnader  
Tekniska enheten har oroat sig över kostnaderna för att ta hand om fler än 2 grottor. Inom 
kommunen finns sedan tidigare lösningar där vård av kulturbyggnader sköts av föreningar eller 
privatpersoner mot att man får bruka dem eller delar av dem. En liknande lösning borde kunna 
fungera utan att solgrottorna privatiseras. Skyltar med texten: "Denna grotta vårdas av .... 
Välkommen att använda den!" skulle kunna borga för detta.   

Grenadjärvillan  

Färgsättningen av Grenadjärvillan innehåller bl.a. Färgprovet S 1040-Y20R en ganska starkt gul färg. 
Med forskningsrapporten "Färgen på huset" av Karin Fredell Anter och Åke Svedmyr (Forskningsrådet 
för miljö 2003) som underlag vill vi varna för att huset kommer få en skrikigt gul färg om huset målas 
i den kulören. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
Detaljplanen reglerar rivningsförbud och varsamhetskrav för de två solgrottor som enligt 
särskild bedömning haft det största värdet inom planområdet. Resterande solgrottor regleras 
inte men kommer efter genomförandet av detaljplanen att vara belägna inom allmän plats där 
kommunen har rådighet över hanteringen. Hur resterande solgrottor hanteras innan 
överlämnande sker regleras i exploateringsavtalet. Det är inte möjligt att inom detaljplanen 
reglera hur eller vem som ansvarar för skötseln av solgrottorna i framtiden utan detta hanteras 
istället av tekniska enheten inom ramen för drift och förvaltning av allmän plats. 
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Tillåtet intervall för färgsättning av Grenadjärsvillan har inte justerats. Färgsättningen har 
anpassats till utlåtande från sakkunnig byggnadsantikvarie som även anlitats för den 
antikvariska granskningen av detaljplanens påverkan på kulturmiljön i området.  

 

Fastighetsägare 
16. Rindö 2:259, 2:145, 2:146, 2:147, 2:151, 3:114, 3:112, 3:113, 3:109, 3:110, 3:76, 

3:78, 3:179, 3:107, 3:232, 3:178, 3:122, 3:220, 3:176 
Kan i underlaget inför beslut om Rindö etapp 3 inte se att ny trafikutredning gjorts avseende hur 
belastning på färjetrafiken, färjeköfiler och övriga vägnätet på Rindö påverkas av 
utbyggnadsplanerna. Planerna innebär en befolkningsökning med uppemot 100 innevånare och 
kanske ytterligare 30-40 bilar som varje dag ska lämna och angöra ön – huvuddelen via Vaxholm. 
Vilka slutsatser har man dragit kring hur detta påverkar det redan belastade trafiksystemet på Rindö 
och till Vaxholm? Vilka åtgärder har Vaxholms Kommun planerat med anledning av dessa innan 
beslut tas? 

Det står bl.a. att läsa i Kommunens Planbeskrivning Rindö Hamn etapp 3: ”De riktlinjer som tagits 
fram för planering av trafik- och kommunikationer handlar om att: - Trafikmiljön ska utformas så att 
den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga trafikanter. - Bostäder och arbetsplatser ska 
planeras i kollektivtrafiknära lägen för att förbättra möjligheterna att resa med kollektiva 
transportmedel. - Planering av bebyggelseområden ska ge förutsättningar för ett väl utvecklat gång- 
och cykelvägnät som binder ihop kommunens områden, viktiga målpunkter, bytespunkter och andra 
kommuner. ” 

Antar att denna avsikt ska vara styrande inte bara för närområdet kring Grenadjärsvillan utan även 
vilka konsekvenser utbyggnaden får för trafiksituationen på hela Rindö.  

I Trafikutredning för etapp 3 konstateras bara prognoser av trafikflöden på övriga Rindö utifrån 
mätningar 2017 utan konsekvensutredning av flaskhalsar m.m. Därefter beskrivs enbart situationen 
och åtgärder i närområdet av Grenadjären såsom direkt tillfartsväg från Rindövägen. Ingen analys 
eller konsekvensutredning har gjorts av tillfartsmöjligheterna till och från Rindö via Vaxholm och vilka 
krav som ska ställas för att inte försämra tillgängligheten och trafiksäkerheten ytterligare för boende 
på Rindö som en konsekvens av utbyggnaden. 

De tidigare utbyggnadsetapperna i Rindö Hamn har lett till kraftigt ökad belastning för färjetrafiken 
och långa bilköer till färjan på Rindösidan. Ofta sträcker sig kön förbi den tvåfiliga delen och flera 100 
meter vidare längs den enkelfiliga delen. Detta har lett till svårigheter att passera bilkön för de bilar 
som inte ska till färjan, för vidare transport till Redutten, Varvet, Skarpö och pendelparkering vid 
Rindö Västra. Trafikfarliga omkörningar av färjekön görs längs den långa enkelfiliga sträckan, ibland 
upp på motsatt gångväg, samtidigt som mötande bilar från angörande färja kommer i motsatt 
riktning. De markerade ”mötesfälten” är oftast blockerade av köande bilar och rymmer bara en bil i 
taget. 

Den stora belastningen på färjeförbindelsen orsakar även ökade trafikfarliga hastighetsöverträdelser 
av båda bilar och tung trafik för att hinna till färjorna för att komma med. Konsekvensutredning av 
den uppkomna trafiksituationen efter tidigare utbyggnad i Rindö Hamn borde utgöra grund för 
lärdomar inför ytterligare utbyggnad. 

Vi yrkar därför att Detaljplanen avseende Rindö Hamn Etapp 3 ska kompletteras med trafikutredning 
kring området vid Rindö Västra och färjeområdet. Samt att Detaljplanen Etapp 3 inte bör antas förrän 
de nödvändiga trafikåtgärderna som redan konstateras ingår i genomförandeplanen. Exempelvis, 
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ökad turtäthet av busstrafiken på Rindö, utökad färjefrekvens, lösning av bilköområdet på Rindösidan 
vid färjan till Vaxholm, fartkameror på sträckan Rindö Torg mot Rindö Västra samt 
kapacitetsutökning av pendelparkeringen vid färjeläget.  

SBF:s kommentar: 
Det har inte tagits fram någon kompletterande trafikutredning inom detaljplanen. 
Övergripande problematik vad gäller exempelvis, hastighetsöverträdelser, bristande 
trafiksäkerhet och kapacitetsproblem i färjetrafiken är exempel på frågor som inte kan lösas i 
en enskild plan. Dessa frågor behöver istället lösas i ett större sammanhang i exempelvis 
översiktsplan, stråkstudie, åtgärdsvalsstudier eller motsvarande.  
 
Vissa frågor kommer även att aktualiseras i samband med detaljplanering av exempelvis Rindö 
smedja där olika trafiklösningar kommer att utredas i samarbete med Trafikverket och 
Färjerederiet. Trafikverket är väghållare för väg 274 och således ansvariga för byggande av väg 
och drift av väg. Trafikverket har även rådighet över färjetrafiken samt turtäthet. Kommunen 
planerar i enlighet med Trafikverkets föreskrifter och arbetar kontinuerligt i samarbete med 
Trafikverket och Färjerederiet för att förbättra framkomligheten och höja trafiksäkerheten på 
väg 274 men saknar rådighet i många frågor. Trafikverket har tidigare gjort bedömningen att 
det inte finns en kapacitetsbrist på färjorna från Rindö men i början av 2021 kommer 
Trafikverket att inleda ett arbete med en åtgärdsvalsstudie för väg 274 på Rindö där färjeläget 
ingår. Kommunen kommer att delta i arbetet och förhoppningen är att studien kommer att 
identifiera eventuella brister samt leda till åtgärder som förbättrar trafikflödet och ökar 
trafiksäkerheten. 
 
För att minska biltrafiken och belastningen på väg 274 arbetar kommunen även aktivt för att 
förbättra möjligheterna till resande via båt där den nystartade pendelbåtslinjen till Strömkajen 
är ett exempel. Pendelbåten lägger till vid Grenadjärsbryggan och förväntas medföra att fler 
boende och nyinflyttade i Rindö hamn väljer att åka båt istället för bil. 
 
 

 
17. Rindö 3:213  

Med anledning av underrättelsen kring förslag till detaljplan för Rindö etapp 3 Grenadjären Dp 408 
2020-05-14, lämnar vi följande synpunkter på granskningsförslaget: 

 Kollektivtrafik  
o a. Detaljplanen föreslår att SL bussen i östra riktningen ska trafikera nya 

förbindelsevägen mellan Rindövägen och Byviksvägen, och sedan ska fortsätta via 
väg 274. Nya rutten kommer då innebära att bussen inte längre kommer att kunna 
stanna vid hållplatsen ”Grenadjärsvägen”, vilket skulle betyda att passagerare som 
ska till regimentsområdet behöver kliva av redan vid ”Solhem” eller vid den nygamla 
hållplatsen längs väg 474. Vi anser att det behövs en ny hållplats i östra riktningen, så 
nära som möjligt den nuvarande hållplatsen ”Grenadjärsvägen”.  

o b. Vi delar stora oron över ökande belastning på färjetrafiken, färjeköfiler samt 
vägnätet som flera personer har uttryckt. I granskningsutlåtandet hänvisar SBF till att 
”problematik kring trafik och färjeförbindelser inte kan hanteras inom en enskild 
detaljplan men måste lösas på övergripande nivå”. Det må vara sant att en enskild 
detaljplan inte kan hantera frågan, men Dp408 kommer att ha en direkt och negativ 
påverkan på färje/vägproblematiken. SBFs kommentar att man arbetar ”löpande” 
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med Trafikverket och Färjerederiet och att olika trafiklösningar i samband med 
detaljplaneringen av Rindö smedja kommer att utredas är alldeles för vagt och svagt 
(t.ex. Kommunen beslutade för mer än 8 år sedan att program för Rindö smedja 
skulle tas fram, och förslaget till detaljplanen har inte ens kommit ut).  

 Gångväg a. I svaret på vår tidigare synpunkt om avsaknaden av gångväg mellan 
Grenadjärsområdets grind och busshållplats Solhem skriver SBF att det pågår ett projekt med 
trafiksäkerhöjande åtgärder längs med Rindövägen. Projektbeskrivningen verkar inte finnas 
på kommunens hemsida, och vi tar gärna del av detaljerna.   

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
Det stämmer att detaljplanen föreslår att bussen alternativt kan trafikera den nya 
förbindelsevägen mellan Rindövägen och Byviksvägen, och sedan ska fortsätta via väg 274. I 
det fall detta alternativ kommer att bli aktuellt kommer hållplatsen ”Grenadjärsvägen” att utgå 
och istället att ersättas av en ny hållplats längs med den nya anslutningsvägen. Boende och 
besökare till området Rindö hamn kommer på det viset fortfarande ha en möjlighet att stiga av 
fast i ett annat läge längre norrut.  
 
Vad gäller synpunkterna på den ökade belastningen på färjetrafiken så står kommunen fast vid 
tidigare skrivelser men kan även informera att Trafikverket har inlett ett arbete med en 
åtgärdsvalsstudie för väg 274 på Rindö där färjeläget ingår. Startmöte för det inledande 
arbetet är planerat att ske under början av 2021. Kommunen kommer att delta i arbetet och 
förhoppningen är att studien kommer att identifiera eventuella brister samt leda till åtgärder 
som förbättrar trafikflödet och ökar trafiksäkerheten. 
 
Information om de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Rindövägen ska finnas på 
kommunens hemsida. Arbetet har inletts på den första etappen i väster och kommer att 
fortsätta österut för att avslutas norr om planområdet där planerad gång- och cykelväg ska 
ansluta till befintlig gång- och cykelväg. 

 
18. Rindö 3:386 
Jag föreslår att de tre tomter som på plankartan vetter mot Grenadjärsvägen inte ska få 
bebyggas och att den befintliga skogen där lämnas kvar. (Jag ser inga tomtbeteckningar på 
plankartan, men bara tre tomter vetter mot den vägen, så det går nog att förstå vilka det rör sig 
om.) På så vis behålls dagens skog att rama in det nya bostadsområdet sett både inifrån 
planområdet och från det tidigare regementsområdet. Det ger också en naturkorridor i nord-
sydlig riktning mellan skogen närmast vattnet och de större skogsområdena mer centralt på 
Rindö. Miljön västerut sedd från det tidigare regementsområdet kommer att förändras påtagligt 
om området exploateras enligt de föreslagna planerna. Frodigheten och trädsilhuetten som finns 
i dag kommer, särskilt i fråga om de två nordligaste av de tre nämnda tomterna, att ersättas av 
hussilhuetter och trafik uppe på höjd. Det finns byggplaner även för två av fastigheterna längs 
den östra sidan av Grenadjärsvägen, så grönskan på dessa fastigheter riskerar också att tunnas ut 
eller försvinna. Planbeskrivningen för Rindö Hamn talar om att "områden av särskild betydelse 
för landskapsbilden är skogsklädda markanta höjder som dominerar över omgivningarna". Så 
kommer det inte att se ut på den här delen av planområdet om hus ska byggas där och ersätta 
skogen. (Området kring Grenadjärsvillan ligger måhända utom den planbeskrivningen, men 
landskapet är detsamma.) Stråket längs västra sidan av Grenadjärsvägen som är märkt NATUR på 
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plankartan består i dag av platt mark med dike, gräs och grus, sly och lågt belägna träd. Det kan 
måhända komma att skärma av tomterna något från Grenadjärsvägen, men inte på håll.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
 
Planförslaget har under planprocessen anpassats efter inkomna synpunkter och tillåten 
nockhöjd har sänkts för att minska påverkan på riksintresset i stort men även för att minska 
intrycket av bebyggelsen från Rindö hamn. Sedan tidigare har förvaltningen gjort 
bedömningen att de tre tomterna i öster inte har en betydande negativ påverkan på växt- och 
djurliv och att det fortfarande finns ett samband i grönstrukturen.  
 
Den naturliga topografin i anslutning till Grenadjärsvillan medför att intrycket av bebyggelsen 
kommer att bli större än om planområdet var plant. Det är dock viktigt att framhäva att ett av 
detaljplanens syften är att bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så att områdets 
karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Genom detta syfte ska 
karaktären i det område av särskild betydelse för landskapsbilden med skogsklädda markanta 
höjder som dominerar över omgivningarna delvis bevaras. 

 
19. Rindö 3:196 och Överby 29:17 (inkom efter granskningstid) 

Nedanstående skrivelse skickades till TFK den 20 maj 2014 kl. 14:16 av undertecknad. Då frågan nu är 
aktuell bifogas den som del av vårt granskningsyttrande även om vissa ägarförhållanden har ändrats. 

Rubricerad plan bör säkerställa solgrottornas bevarande i enlighet med rekommendationerna i den 
antikvariska utredningen. Formerna för bevarande och nyttjande bör utredas. 

SKRIVELSE från 2014-05-20: 

Strandgrottorna på östra Rindö 

Bakgrund  
Strandgrottor eller solgrottor är en gammal företeelse på Rindö. En strandgrotta utgörs av en 
iordningsställd plats vid vattenbrynet där lösa stenar samlats och använts för att bygga upp en 
stenmur som omgärdar och skyddar platsen. Muren kan vara upp till 2 meter hög och kan även vara 
försedd med staket/grind. Ofta är grottan inredd med utemöbler, grill, rabatter, ordnad strand, 
ibland även med mindre brygga. Installationerna är mer eller mindre permanenta. Då Fortverket var 
markägare och hyresvärd var det vanligt att hyresgästen till en bostadslägenhet hade en oskriven rätt 
att nyttja en specifik strandgrotta. 

Nuläge  
Idag är det kommunen och Vasallen som är ägare till marken där grottorna är belägna. Ägare till 
bostäderna som ligger ovanför grottorna är Vasallen och Bostadsrättföreningen Grenadjären. 
Nedanför Vasallens hyreskaserner på Brännuddsvägen ligger ca 10 st grottor varav ca hälften är i 
användbart skick. Nedanför Brf Grenadjären ligger ca 15 st grottor varav ett drygt tiotal är i brukbart 
skick. Nedanför Vasallens tomt Grenadjären (gamla mässen) ligger ca 10 grottor varav ca 7 st är i 
brukbart skick. 

Önskat läge (Vad) Strandgrottorna är en unik företeelse som är önskvärd att bevara. Dom har ett 
kulturellt värde och dom förädlar stranden under förutsättning att allmänheten inte undanträngs. 
Grottorna skall för detta ändamål vara säkra, prydliga och tillgängliga. 
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Uppdrag till förvaltningen (Hur) Utred under vilken/vilka former strandgrottorna på östra Rindö kan 
bevaras samt vilka åtgärder som bör vidtagas för ett säkert nyttjande. 

Riktlinjer  
Då det är ett ömsesidigt intresse (nuvarande brukare och kommunen) att grottorna bevaras bör det 
vara möjligt att skapa en överenskommelse där båda intressenter är vinnare. T.ex skulle ett avtal 
kunna upprättas med Brf Grenadjären som ger föreningen rätt att nyttja ett antal 
utpekade/uppmärkta grottor mot skyldigheten att vårda/underhålla inte bara de grottor som nyttjas 
utan ytterligare ett antal utpekade grottor. På så sätt säkras grottornas fortlevnad och allmänheten 
får tillgång till platserna Grottorna nedanför Brännuddsvägen kan hanteras på motsvarande sätt när 
fastighetsregleringen är avklarad. De grottor som idag är i dåligt skick föreslås avvecklas. Ett första 
utkast skall föreligga. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
Detaljplanen reglerar rivningsförbud och varsamhetskrav för de två solgrottor som enligt 
särskild bedömning haft det största värdet inom planområdet. Resterande solgrottor inom 
planområdet regleras inte men kommer efter genomförandet av detaljplanen att vara belägna 
inom allmän plats där kommunen har rådighet över hanteringen. Hur resterande solgrottor 
hanteras innan överlämnande sker regleras i exploateringsavtalet. Det är inte möjligt att inom 
detaljplanen reglera hur eller vem som ansvarar för skötseln av solgrottorna i framtiden utan 
detta hanteras istället av tekniska enheten inom ramen för drift och förvaltning av allmän 
plats. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 
De synpunkter som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. 
Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en 
lämplig avvägning mellan olika intressen.  

Förändringar i planhandlingar efter granskning 2: 

Plankarta 

 Området med bestämmelse GATA ovanför kvartersmark har breddats för att möjliggöra 
cykel- och gångväg till följd av detaljprojektering. 

 Flera bestämmelser om reglerad gatuhöjd på kvartersvägen har ersatts av en bestämmelse 
om högsta tillåtna lutning på vägen. 

 e1, e2 och e3 - bestämmelserna har förtydligats 
 p-bestämmelser som reglerar placering har ersatt f1 och f2. Lydelsen av bestämmelserna är 

oförändrad 
 Lydelsen av bestämmelsen f2 och placering av komplementbyggnad har ändrats 
 Högsta tillåtna höjd på stödmur har ändrats till 0,6 m  
 Bestämmelser som reglerar minsta fastighetsstorlek har förenklats och reglerar endast två 

fastighetsstorlekar. Ett oförändrat antal fastigheter kan därmed bildas. 
 En hänvisning till ändrad lovplikt har lagts till vid bestämmelserna träd1 och n1 
 Utöver listade ändringar har även redaktionella ändringar gjorts.  
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Planbeskrivning 

 Avsnittet ”Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden” har uppdaterats men 
information om den nya pendelbåtlinjen. 

 Begreppet tomt har på flera platser ersatts av fastighet för att förtydliga vad som avses. 
 Avsnittet om förorenad mark har kompletterats i enlighet med inkomna yttranden. 
 Avsnittet om kollektivtrafik har förtydligats med en beskrivning av slutsatserna kring 

trafiksäkerheten utgår från att en ny skola på Rindö byggs inom dp 400. 
 Begreppet strandpromenad har ersatts av naturstig för att bättre stämma överens med 

stigens framtida standard efter utbyggnad. 
 Beskrivningar av planbestämmelser som ändrats har uppdaterats  
 Avsnittet om länshållningsvatten har kompletterats med att förslag på kontrollprogram för 

hantering av länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 
(SRMH). 

 Tidplanen har uppdaterats 
 Avsnitten om el och elektronisk kommunikation har kompletterats med information om hur 

eventuell ledningsflytt och åtgärder för nya serviser ska beställas, meddelas, möjliggöras och 
bevakas. 

 Avsnittet om genomförandeavtal med Trafikverket har förtydligats i enlighet med yttrande 
från myndigheten. 

Därutöver har redaktionella ändringar i planhandlingarna gjorts. 

Sakägare och organisationer/föreningar som lämnat skriftliga synpunkter under 
samrådsskedet (S) eller granskningsskedena (G1, G2) och inte fått dem 
tillgodosedda 
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen, har 
inte fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett beslut 
om antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet: 

Fastighet Skede 

Rindö 3:380 S 

Rindö 3:213 G1, G2 

Rindö 3:386 G2 

 
Organisationer/föreningar 
Organisation, förening Skede 

Villaägarna Vaxholm S 

Föreningen Rindöborna S, G2 

Brf Grenadjären G1, G2 

SPF Vaxholm G1 

Brf Rindö västra G2 
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Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) eller 
granskningsskedena (G1, G2) och inte fått dem tillgodosedda 
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras 
om att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Fastighet Skede 

Överby 29:17 G2 

Skarpö 1:186 G1 

Rindö 2:12 S 

Rindö 2:145 G2 

Rindö 2:146 G2 

Rindö 2:147 G2 

Rindö 2:151 G2 

Rindö 2:259 G1 

Rindö 3:76 G2 

Rindö 3:78  G2 

Rindö 3:107 G2 

Rindö 3:109 G2 

Rindö 3:110 G2 

Rindö 3:112 G2 

Fastighet Skede 

Rindö 3:113 G2 

Rindö 3:114 G2 

Rindö 3:122 G2 

Rindö 3:176 G2 

Rindö 3:178 G2 

Rindö 3:179 G2 

Rindö 3:196 G2 

Rindö 3:220 G2 

Rindö 3:238 S 

Rindö 3:382 S 

Rindö 3:296 S 

Rindö 3:336 S 

Rindö 3:382 S 

Rindö 3:385 S 

 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 26 oktober 2021 

Isabelle Eriksson 

Planhandläggare  
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BAKGRUND

KV. GRENADJÄREN, RINDÖ 3:382 VAXHOLM 

Den aktuella fas  gheten Rindö 3:382 i Vaxholm ligger inom det 
gamla regementsområdet på Rindö och inom “riksintresse för 
kulturmiljön”. Bebyggelsen på planområdet består av en 
regementschefsvilla, Grenadjärsvillan och dess omgivande park och 
skog som togs i bruk 1906–1907. Grenadjärsvillan användes senare 
under en större del av 1900-talet som offi  cersmäss för regementet.

Det detaljplaneförslag som tagits fram av Vaxholms stad möjliggör för 
ny villabebyggelse på området kring Grenadjärsvillan samt en anslut-
ningsväg i det norra planområdet. Vid planarbetet med ny bebyggelse 
har stor vikt lagts vid inpassning i det historiska regementsområdet 
och i naturen.

I projektet ingår en restaurering av huvudbyggnaden Grenadjärsvillan, 
som utgör en vik  g komponent för områdets kulturmiljö. En entré  ll 
området ska skapas som understryker Grenadjärsvillans signaturvärde 
för hela Rindö hamn.

2

GRENADJÄRSVILLAN

RINDÖ HAMN OCH 
REGEMENTSOMRÅDE

PLANOMRÅDE INOM 
FASTIGHET RINDÖ 3:382, VAXHOLM

NY ANSLUTNINGSVÄG
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INLEDNING

SYFTE

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i sy  e a   tydliggöra 
detaljplanen i text och illustra  oner. I programmet framgår vilka 
principer som ska  llämpas vid genomförandet av nybyggnad samt 
bevarande och ombyggnad av befi ntlig bebyggelse.

FUNKTION

Dokumentet är e   hjälpmedel och underlag för styrning av den y  re 
miljöns u  ormning. Kommunens och byggherrens gemensamma 
inten  oner redovisas i gestaltningsprogrammet, de  a för a   
säkerställa a   en god helhetsu  ormning uppnås vid genomförandet. 
Gestaltningsprogrammet ska utgöra e   stöd vid detaljplanering, 
bygglovshantering och projektering.

STATUS OCH PROCESS

Gestaltningsprogrammet är en bilaga  ll detaljplanen för Rindö hamn 
etapp 3, Grenadjären. Programmet ingår i beslutsgrunden för 
antagandet av detaljplanen. Programmet har tagits fram av Vasallen 
Vaxholm Exploatering AB och Projektutveckling Tornstaden i 
samverkan med Vaxholm stad och Kanozi Arkitekter
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ANALYS OCH IDÉ 

KARAKTÄRSDRAG ATT BEVARA OCH FÖRSTÄRKA

Området är idag en delvis vårdad och gallrad blandskog med en 
trädgårds- och park del närmast Grenadjärsvillan och från villan ned 
mot va  net. Man kan tydligt urskilja a   Grenadjärsvillan i dess 
ursprungliga egenskap av bostad för regementschefen varit rela  vt 
avskild och privat från det övriga regementsområdet. I den västra 
delen av området fi nns berg i dagen och naturen är där av något mer 
karg skärgårdsnatur. Runt Grenadjärsvillan och även upp mot
 Rindövägen i norr fi nns vissa ekar som ger karaktär åt området.

Villan i na  onalroman  sk s  l uppfördes mellan 1906–1907. Villans 
placering var väl vald, på behörigt avstånd från regementets kaserner 
och med långa utblickar ner mot södra Oxdjupet och farleden.

Kring villan anlades på den södra sidan en parkliknande trädgård med 
terrassering ner mot sjön. Villans och parkens inpassning i naturen 
ger e   starkt karaktärsdrag för området. Den karga naturmarken med 
stenhällar, klippor och nordiska växter som tallskog var vik  ga 
komponenter i en na  onalroman  sk landskapsgestaltning och 
inkorporerades i parken. Genom varsamt inplacerade stentrappor och 
terrassering ingriper det byggda med naturen.

Grenadjärsvillans norra sida och huvudentré

Naturmark och s  gar i området

4

Naturmark och s  gar i området

Befi ntlig badbrygga
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ANALYS OCH IDÉ

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ:

• Grenadjärsvillans dignitet ska understrykas och ny bebyggelse anpassas 
e  er dess läge, form och status.

Grenadjärsvillans historiska funk  on och dis  nkta egna placering med e   
respektavstånd från omgivningen har beaktats i framtagandet av 
detaljplanen. Dels genom detaljplanens indelning med en större tomt 
bevarad runt villan och dels genom bevarandet av de terrasserade 
avsatserna ned mot va  net samt en förgård med rundkörning på den norra 
sidan av villan. 

Den nya bebyggelsen ska ta plats och form i terrängen kring 
Grenadjärsvillan i väster, norr och öster på e   sådant vis a   det tydliggörs 
a   den  llkommit som e   ny   och naturligt inslag i utvecklingen av området 
från e    digare militärt område  ll e   kulturhistoriskt intressant 
bostadsområde. 

Grenadjärsvillan restaureras på sådant vis a   dess ursprungliga karaktär 
förstärks och ly  s fram, bland annat genom återställande av 
originalfönstersä  ningen på verandan mot va  net samt den originalkulör 
som villan hade när den byggdes (gulvit kulör enligt NCS-skalan Y20R. 
Nyans: svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet/intensitet mellan 20-40). 
Den byggrä   för komplementbyggnad  ll Grenadjärsvillan, som  llskapas i 
planen, ska användas på sådant vis a   u  ormningen av komplementbygg-
naden ger en förstärkning av Grenadjärsvillans gestaltning i området och 
tydligt särskiljs i arkitektur och materialval från de nya bostadshusen och 
dess komplementbyggnader, i kvarteret.

• Ny bebyggelsestruktur och gestaltning ska upplevas sammanhållen  ll 
plan, material och kulör för a   ge fokus åt Grenadjärsvillan.

De nya bostadshusen ska ges sådan arkitektur a   det tydligt framgår a   det 
är nya hus. Genom a   u  öras med fasader i trä i mörka dova kulörer och 
mörka ej refl ekterande tak, ska de underordna sig Grenadjärsvillan både i 
storlek och u  ryck. Varia  on och nyansrikedom skapas genom 
terränganpassning samt av material, kulör och form.

• Karaktären av naturmark bevaras

Byggnaders möte med mark och terrängformer spelar en central roll för hur 
området kommer a   upplevas. E   bevuxet område med hus, parkeringar 
och andra funk  oner väl inpassade i terrängen ska e  ersträvas. 
De nya husen ska upplevas som a   de står i en trädgårds- och skogspark. 

Större ekar och tallar sparas i möjligaste mån, gärna nära de nya 
byggnaderna för a   skapa e   spännande möte mellan ny arkitektur och 
gamla uppvuxna träd, samt för a   så långt det är möjligt behålla känslan av 
den omgivande skogen runt Grenadjärsvillan. Där inte träd går a   spara på 
nya tomter så kan arkitekturen och u  ormningen med träfasader för de nya 
husen ändå bidra  ll a   bibehålla den känsla av skärgårdsnatur som idag 
fi nns i delar av området.

Skogsområdet inom naturmark behålls. För ökad genomsiktlighet och 
utblickar hålls buskskiktet röjt. 

• Förutsä  ningar för allmänhetens  llgång i området värnas

Entrén in  ll Kv. Grenadjären och vägen fram  ll Grenadjärsvillan kan med 
fördel u  ormas så a   villans magnifi ka status framhävs och förstärks, men 
utan a   kvarteret för den skull upplevs som slutet och exkluderande. Väl 
avvägda grindstolpar och anlagda häckar på ömse sidor av vägen som leder 
in i kvarteret från Grenadjärsvägen, kan vara a   sä   a   ordna de  a.

Naturs  gar, passager och utblickar i området bevaras så långt möjligt.

• Siktstråk och utblickar mot va  net ska värnas dock ej på bekostnad av 
träd.
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Ny bebyggelse ska dock anpassas till den befintliga kulturmiljön och inspireras av Grenadjärsvillans stilelement i syfte att öka intrycket av harmoni och samspel i området.
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ANALYS OCH IDÉ

GRENADJÄRSVILLAN I NYTT SAMMANHANG

Det nya planförslaget möjliggör e   småskaligt villaområde, där byggnaderna 
placeras kring Grenadjärsvillan. Framförallt grupperar sig den nya bebyggelsen 
norr om villan, samt på dess östra och västra sida. Grenadjärsvillan inordnas i en 
ny struktur och kommer enligt förslaget a   ligga mi   i den södra 
bebyggelselinjen. För a   behålla villans status och solitära ställning friläggs 
in  lliggande mark och nya byggrä  er placeras på avstånd och underordnas i 
nockhöjd.

Den ursprungliga huvudangöringen  ll Grenadjärsvillan var från Grenadjärsvä-
gen, vilken behålls som huvudentré  ll området. Denna infart byggs ut vidare 
i en slinga runt området som betjänar den nya bebyggelsen. Bebyggelse längs 
med uppfarten från Grenadjärsvägen placeras så a   det skapas siktlinjer upp 
mot Grenadjärsvillan. Denna uppfart kan med fördel formges som en allé med 
 dstypiska element och belysning  llhörande Grenadjärsvillans karaktär. Den 

befi ntliga passagen från Rindövägen behålls fortsa   som e   grönt stråk och 
passage genom området. Den ursprungliga grinden behålls och restaureras. 

Naturmark sparas inom strandskyddsområdet i söder och längs klippkanten i 
väster om villan. De  a innebär a   stora delar av villans park ner mot va  net 
bevaras. Dessa terrasseringar och trappor restaureras vid behov. Trädgårdens 
grönska ska tas  llvara på och skötas, ny växtlighet bör spegla det nordiska 
klimatets växter. Naturmark sparas även i direkt anslutning  ll villan i en slinga 
runt fas  gheten. De  a för a   både ge villan utrymme och en dignitet, samt för 
a   bevara träd och gröna passager i området. Naturmark sparas även i öst och 
nordost mot stora Grenadjärsvägen.

Byggnadens material är en grund av granit med putsade fasader. Norra entrén 
har en kalkstensportal. Takkuporna med volu  ormade sidor har putsad 
dekorgavel. Taket har enkupigt lertegel samt svartmålade plåtdetaljer. På taket 
fi nns även fyra små takkupor med halvmånefönster. Viss förändring har ske   
med  den och en del icke för  den typiska detaljer har lagts  ll.

Den föreslagna nya verksamheten är bostäder, kontor, restaurang, café, bageri, 
hotell mm. Förslag på ombyggnad och renovering av villan inkluderar: ny balkong 
över köksentrén, ny entré från verandan samt återställande av fönster  ll 
originaltyp. Vid ombyggnad och renovering ska villans  dstypiska utseende och 
parkmiljö med terrassering bevaras enl. an  kvarisk utredning. Den gula 
fasadfärgen kan återställas mot en ljusare vit likt originalkulören.  
Vid ombyggnad ska originaldetaljerna i entrén och trapphuset bevaras. Den nya 
komplementbyggnaden inom Grenadjärsvillans fas  ghetsmark ska genom sin 
gestaltning  llhöra och förstärka Grenadjärsvillans  dstypiska u  ryck och ska 
formges i samråd med an  kvarie.

Grenadjärsvillan idag från sydost med ersa  a fönster 
på verandan och gul kulör.

Förslag: Fasad söder med ny balkong över västra “köksentrén”, ny entré från verandan samt återställande av fönster  ll original typ. 
(Skala 1:100, A3)

6

Grenadjärsvillan från sydväst med originaldetaljer och 
ursprunglig vit kulör.
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Förslaget på markanvändning i området utgörs av småhus med 
komplementbyggnader samt den befi ntliga Grenadjärsvillan. 

BOSTÄDER: 
21 st. småhus i 2 plan. Alterna  vt 1 plan plus suterrängvåning

• Fas  ghetsstorlek (tomtarea): ca 750-800m2

• Byggnadsarea småhus: 120-150m2 . Ca. 1/6 av tomtarea
Småhus inkl. komplementbyggnad ca. 1/5 av tomtarea

• Byggnadsarea komplement byggnad: max 30m2.
Komplementhus min 2 meter från fas  ghetsgräns. 
Ej sammanbyggda komplementhus förutom undantag in  ll Grenadjärsvillan. 

GRENADJÄRSVILLAN: 
Bostadsrä  sförening med 4–6 st. lägenheter alterna  vt verksamheter.

• Fas  ghetsstorlek (tomtarea): ca 2330m2

• Byggnadsarea: 280m2  (1/8 Av tomtarea
• Byggnadsarea komplementbyggnad: 60m2.

ANSLUTNINGSVÄG

En ny anslutningsväg för den västra delen av Rindö hamn ingår i planområdet 
och ska anläggas från korsningen Grenadjärsvägen och Rindövägen. 
Se planområde på s. 2.
Anslutningsvägen ska gestaltas som en enkel gata utan särskild utsmyckning men 
genom sin bredd och sin sträckning som närmsta väg från västra delen av Rindö 
hamn upp  ll länsväg 274 ändå bli huvudväg  ll och från den aktuella delen av 
området. In  ll vägen kommer en ny GC-bana a   anläggas och 
belysningsarmaturer för vägen och GC-banan ska vara av samma modell som i 
övriga Rindö hamnområdet, dvs Stockholmslyktan.

SOLGROTTOR

Solgro  orna vid stranden som fi nns kvar i varierande u  ormning och skick i 
planområdet har bedömts vara kulturhistoriskt vik  ga. Solgro  orna bör bevaras 
och ska  llgängliggöras för allmänt ny  jande. Samtliga bevarade solgro  or ska 
renoveras och säkras från risk för skador. Någon eller några solgro  or som inte 
skäligen kan restaureras  ll e   säkert skick kan behöva rivas. De ska rensas från 
material av privat karaktär såsom plastmöbler, grillar och lösa dekora  oner. 
Bevarade solgro  or ska möbleras med möbler av off entlig karaktär och omfa  as 
av allemansrä  en.

ASFALTERAD VÄG

GRUSAD VÄG, VÄGKANT

TOMTMARK

PARK

NATURMARK 

TVÅPLANSVILLOR 
ALT. 1 PLAN PLUS SUTERRÄNGVÅNING

ENPLANSVILLA

KOMPLEMENTBYGGNAD

MARKANVÄNDNING
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SIKTLINJER
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INPLACERING

Ny bebyggelse, tomtmark och infrastruktur ska anpassas i så hög grad som 
möjligt  ll den befi ntliga naturmarken och Grenadjärsvillan. Stor vikt ska läggas 
på inplacering av byggnader i terrängen. En anpassad placering och form i 
samklang med befi ntlig vegeta  on och topografi n e  ersträvas för a   u  rycka 
och gestalta det platsspecifi ka och sammanhanget i naturen. Byggrä  erna har 
placerats så a   vyer och siktlinjer i området behålls så långt som möjligt. 
Dock ej på bekostnad av träd.

Byggnader placeras min. 4.5m från tomtgräns. 
Samtliga nya byggnader anpassas e  er Grenadjärsvillan, genom nockhöjd och 
avstånd. Komplementbyggnader placeras min. 2m från tomtgräns.

GESTALTNINGSPRINCIPER

Byggrä  erna placeras så a   vyer och siktlinjer i området behålls vilket ger Grenadjärsvillan dignitet.
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Gröna passager, naturs  gar och speciellt bevarandevärda träd. 
Träd ska bevaras även på ny tomtmark i möjligaste mån.

10

GRÖNSTRUKTUR

Naturmark bevaras av två skäl. Det ena är u  från biologisk mångfald och 
ekossystemtjänster t.ex. värdefulla träd. Det andra är u  från rekrea  on och 
 llgänglighet för boenden och besökare t.ex. passager och utblickar i området. 

Strandpromenaden ska u  ormas med hänsyn  ll en naturlig strandlinje med 
biologisk mångfald och inslag av rekrea  va miljöer som bad, brygga, solgro  or. 
Bevarade solgro  or ska skötas och avpriva  seras. 

Strandpromenaden ska vara e   naturligt inslag på naturmark och utgöras 
av endast fl isbeläggning utan belysning. Viloplatser med papperskorgar och 
bänkar anordnas i närheten av bryggan och med lämpligt mellanrum längs 
strandpromenaden. Strandpromenaden fylls på med fl ismaterial på vid behov.

Exempel på strandpromenad med fl is En av många solgro  or utmed stranden. Dessa är ovanliga u  ryck för 
frilu  slivet i anslutning  ll regementet. De har e   högt kulturhistoriskt värde.
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GESTALTNINGSPRINCIPER

GATUUTFORMNING 

En gatubild med karaktär av friliggande hus i grönska ska e  ersträvas. Vägen 
genom Grenadjärsvillans tomt blir fortsa   en grusad väg. 3,5m bred i två delar 
runt en parkrondell. Övriga vägområde är 9m, med körbana samt svackdike på 
bägge sidor. Markbeläggningen består av en asfalterad körbana samt svackdike 
i gräs.

SOPHANTERING

I planen ingår sopservice för varje fas  ghet. Sopbilars svängradie och 
framkomlighet ska stämma överens enligt körspårsanalys.

Exempel på en gatumiljö integrerad i naturen och byggnader 
placerade indragna på tomten

Skala: 1:400 (A3)
Må   angivit i meter

11
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KULÖR OCH MATERIAL

Ny bebyggelse bör hållas samman i materialval och e   kulörspann för a   ge 
e   enhetligt u  ryck som tydliggör vad som är gammalt respek  ve ny    llagt 
i området.  De  a för a   framhäva Grenadjärsvillan som landmärke och dess 
solitära ställning. Ny bebyggelse ska ha en mörkare kulör än Grenadjärsvillans 
ljusa putsade fasad som låter det nya införlivas mjukare i omgivningen. 
Kulörföreskri  : Nyans; svarthet över NCS4500 (45–85), Kulörthet(/intensitet) 
under 30(05–30). Kulörer i brun, grön, grå, toner. De  a spann ger stor valfrihet 
i färgnyans men begränsar  ll mörka, dova kulörer. Taken ska vara mörka i grå, 
svarta eller bruna kulörer och inte refl ekterande, de ska skilja sig från 
Grenadjärsvillans röda tegel.

Materialval på ny bebyggelse ska bidra  ll områdets karaktär upplevs som 
väl inpassat i naturen. Fasadmaterial som trä, kompositskivor, plåt. Inslag av 
naturmaterial som t. ex. sten och trä i detaljer som skärmtak och soldäck.
Som eventuella avgränsningar mellan de olika fas  gheterna bör växter eller 
genomsiktliga staket eller plank användas, inte täta plank eller staket. 

GESTALTNINGS PRINCIPER

12

Tak får vara mörkt grå, svart eller bruna och ej refl ekterande.

Mörka och dova kulörer i gråa, bruna och gröna nyanser.
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Anna.Westergarden
Textruta
svarta eller bruna kulörer och ska skilja sig från Grenadjärsvillans röda tegel. Planbestämmelsen anger att byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur.Materialval på ny bebyggelse ska bidra till områdets karaktär upplevs som väl inpassat i naturen. Fasadmaterial som trä, kompositskivor, plåt. Inslag av naturmaterial som t. ex. sten och trä i detaljer som skärmtak och soldäck. Som eventuella avgränsningar mellan de olika fastigheterna bör växter eller genomsiktliga staket eller plank användas, inte täta plank eller staket.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på mörka och dova kulörer i gråa, bruna och gröna fasadnyanser.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på tillåten takkulör. Taken får enligt detaljplanen vara mörkt grå, svart eller bruna.



KV. GRENADJÄREN, RINDÖ HAMN - GESTALTNINGSPROGRAM 2020-02-21

VOLYM

Volymerna ska tydligt visa och särskilja sig från Grenadjärsvillan, gärna med e   
modernt utryck. Taku  ormning hämtar upp och speglar det befi ntliga 
formspråket i närområdet. Tillåtet är sadeltak, där takvinklarna får vara mellan 
20–30 grader. Takvinklarna förhåller sig  ll Grenadjärsvillans mansardtak med 
vinklar på 60 och 25grader. 

KOMPLEMENTBYGGNADER OCH TILLHÖRANDE DESIGNELEMENT

Komplementbyggnader u  ormas med fasader i naturmaterial och kulör som 
anpassas  ll den nya bebyggelsen. Taku  ormning med fl acka tak alterna  vt 
pulpe  ak. 

Spaljéer, staket, plank, skärmtak och murar bör u  ormas med materialval och 
kulör som anpassas  ll den närmast  llhörande bebyggelsen. Med material som 
t. ex. vegeta  onsbeklädd betong, sten, trä, vegeta  onsdetaljer och 
metallsmide. Avgränsning av tomter ska om möjligt ske med vegeta  on och inte 
med staket och plank.

Exempel på tvåplansvilla med sadeltak i ca 30 grader samt komplementbyggnad med pulpe  ak

Komplementbyggnad med naturmaterial som trä och vegeta  onstak.

GESTALTNINGS PRINCIPER
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Exempel på komplementbyggnad med naturmaterial som trä och vegetationstak. 
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TERRÄNGANPASSNING

Större schakter, sprängning och u  yllnader bör undvikas i möjligaste mån. 
Gruppvisa lägre häckplanteringar vid fasaderna kan vara e   sä   a   får 
bebyggelsekropparna a   landa i terrängen. Eller a   låta den befi ntliga 
terrängen användas som en integrerad del av designen, t.ex. inbyggda och 
synliga bergknallar i terrasser. 

Kra  iga avgränsningar runt fas  gheterna såsom plank och staket bör undvikas 
för a   behålla en öppenhet och karaktären av den glesa tallskogen. 
Låga planteringar som följer terrängen kan vara e   sä   a   skapa en ombonad 
närmiljö.

Parkeringar smygs in i terrängen och delas upp i mindre enheter. Kra  iga 
skärningar och fyllnader ska undvikas.

SLÄNTER OCH MURAR

Terränganpassningen kan u  ormas med både mjuka slänter samt genom 
terrassering med stödmurar. Maximal höjd på stödmurar är 1.2m. Terrassering 
av marken med fl era murar bör undvikas i möjligaste mån.
Murar bör harmonisera med den befi ntliga terrängen.

Vid schakt för vägar ska slänter u  ormas så naturligt som möjligt med mjuka 
vegeta  onsbevuxna alt. grusade svackdiken.

DAGVATTEN

Öppet dagva  en föreslås avrinna  ll omgivande grönytor för infi ltra  on. 
Hantering av dagva  en behandlas närmare i detaljplanens dagva  enutredning, 
där det framgår a   dagva  en från byggnaders tak ska omhändertas inom den 
egna fas  gheten.

BELYSNING

All belysning i området ska u  öras så a   krav på trafi ksäkerhet och  llgänglighet 
 llgodoses. Den ska u  ormas så a   både körbana och omgivande mark lyses 

för en överblickbarhet och trafi ksäkerhet. Belysningen av gator ska gestaltas i 
harmoni med Grenadjärsvillans karaktär enligt en an  kvarisk utredning.

Mjuk slänt med grus

Terränganpassning, där plank och terrass är 
u  ormade med naturmaterial som trä

Exempel påerrassering genom stödmurar i klädd trä.

GESTALTNINGS PRINCIPER
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Terränganpassning genom vegeta  ontsbeklädd slänt
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Textruta
Exempel på terrassering genom stödmurar i klädd trä.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på mjuk slänt med grus.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på terränganpassning genom vegetationsbeklädd slänt.

Anna.Westergarden
Textruta
Ex. terränganpassning, där plank och terrass är utformade med naturmaterial som trä.
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Samråd Riktlinjer för bostadsförsörjning Vaxholms stad 2021  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra 
samråd samt ge allmänheten möjlighet att yttra sig om Samrådsförslag Riktlinjer för bostadsförsörjning 
för Vaxholms stad 2021.  

Sammanfattning 
Alla kommuner är skyldiga att planera för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet med 
syftet att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Det ska göras med hjälp av 
mål och riktlinjer som bygger på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar och antas av kommunfullmäktige.  

Gällande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige i april 2018, och följdes upp under våren 2021.  

Struktur och upplägg för samrådsförslaget är i många delar sig likt i jämfört med gällande riktlinjer, men 
underlaget är uppdaterat med aktuell statistik och har kompletterats med uppgifter om skillnader i 
bostadsbeståndet över kommundelarna samt en längre beskrivning av de många regeringsuppdrag och 
lagändringar som blivit aktuella inom fältet. Arbetet med bostadsbyggnadsprognosen har också 
förändrats något. Riktlinjerna tar sikte på år 2040 men har framför allt fokus på de närmast kommande 
åren.  

Störst skillnader ligger i att analysen av bostadsmarknaden och bostadsbehovet har fördjupats, samt i 
att mål och riktlinjer för bostadsförsörjning lägger ett större fokus på hyresrätter och det kommunala 
bostadsbeståndet samt på bostadsförsörjningen för hushåll med barn. I delen om mål och riktlinjer har 
också störst förändring gjorts av struktur och upplägg för att förenkla uppföljningen med förslag på 
nyckeltal. 

Förvaltningen föreslår i likhet med hur samrådet genomfördes förra mandatperioden, samt 
målsättningar som finns i Mål och budget, att samrådet ska genomföras i en vidare samrådskrets och att 
förslaget ska kommuniceras även med boende och verksamma i Vaxholm för att hämta in synpunkter. 
Vidare föreslår förvaltningen att förslaget ska remitteras till Socialnämnden (SN) och Nämnden för 
Teknik, fritid och kultur (TFK), samt de föreningar som finns representerade i Pensionärers och 
funktionshindrades råd.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 
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Bakgrund 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL) ska kommunfullmäktige 
anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod. Beslut om gällande riktlinjer togs av KF 2018-
04-12 § 17. Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att följa upp och revidera gällande riktlinjer 
genom KS 2020-04-02 § 39. Uppföljningen rapporterades till KF 2021-05-26 § 36.  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska ange kommunens mål och planerade insatser för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn till regionala och 
nationella planer och program, och behandla den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper.  

Kommunen ska samråda med berörda kommuner, och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för 
regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.   

Enligt Boverket ska riktlinjerna antas som ett eget dokument, och bör alltså inte antas som en del av till 
exempel verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna ska fungera vägledande i arbetet med bland 
annat kommunens översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
Samrådsförslaget 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett strategiskt dokument som är vägledande i arbetet med att 
planera, bygga och förvalta bostadsbeståndet inom kommunen. Bostaden utgör en grundförutsättning 
för individen och bostadsbeståndet påverkar även samhället i stort. Målen och riktlinjerna bygger på 
bland annat en analys av olika styrdokument, dagens bostadsbestånd, befolkningsprognoser, behov hos 
särskilda grupper, bostadsmarknaden och behov utifrån olika socioekonomiska perspektiv. Underlaget 
och analysen tar särskild hänsyn till Vaxholms relation till de andra nordostkommunerna och Stockholms 
län i stort, där det finns både synergier och gemensamma skyldigheter i att möta utmaningar 
tillsammans, särskilt när det kommer till bostadsförsörjningen. 

I dokumentet presenteras sex mål med tillhörande riktlinjer, där det första handlar om en generell 
målsättning för utbyggnadstakten av bostadsbeståndet, ett bostadstillskott om 75 bostäder per år fram 
till 2030. Efter detta följer mer specifika mål för utvecklingen bostadsbeståndet, med fokus på variation 
och specifikt på hyresrätter och bostäder i kommunal regi. De sista två målen fokuserar på insatser som 
kan underlätta för de prioriterade grupperna hushåll med barn och äldre personer. Målen är tänkta att 
följas upp med hjälp av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner som har liknande 
förutsättningar. Till dokumentet finns två bilagor. Nummer ett är en sammanställning och översikt för 
nyckeltal. Nummer två innehåller definitioner av ett antal viktiga begrepp.  

Utökad beredning 

Inför beslut om samråd har ett seminarium om bostadsförsörjning genomförts med kommunstyrelsens 
medlemmar. Vid seminariet deltog även en representant från länsstyrelsen. Planeringsutskottets 
medlemmar har därefter givits möjlighet till en förlängd beredning genom att de har fått ta del av och 
komma med synpunkter på ett utkast.  
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Samråd och remissinstanser 

Enligt lagen (2020:1383) ska kommunen samråda med berörda kommuner, och ge länsstyrelsen, 
aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.  
Enligt Politisk inriktning och prioriteringar i Mål och budget 2021-2023 finns en målsättning om att 
”Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i dialog med invånarna 
och göras tydligare.”  

Storsthlm är ett förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län. De har i uppdrag att 
främja samverkan och utveckling för att kommunerna bättre ska kunna nå sina mål om välfärd och 
service för medborgarna.  

I kommunen finns de två rådgivande organen kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala 
funktionsnedsattas råd (KFR) som har möten fyra gånger per år. I KPR finns två lokala representerade, 
och i KFR finns fyra föreningar representerade. 

Bedömning 
Samrådsförslaget 

I och med det grundläggande arbete som gjordes förra mandatperioden, har det funnits möjlighet göra 
en något mer djupgående analys av bostadsbehovet i detta samrådsförslag. Förslaget bedöms uppfylla 
lagkraven samt bidra till att så väl nationella och regionala mål kan uppnås.  

Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning beräknas preliminärt kunna antas under våren 2022. Med 
anledning av förändringar av plan- och bygglagen som träder i kraft samband med nästa mandatperiod 
kommer det sannolikt vara nödvändigt att börja revidera riktlinjerna redan i början av år 2023.  

Remissinstanser 

Region Stockholm och länsstyrelsen i Stockholms län är remissinstanser. Förbundet Storsthlm bedöms 
utöver nedan listade vara en relevant remissinstans i meningen ”andra regionala organ”, samt 
kommunerna Österåker, Norrtälje, Vallentuna, Täby, Danderyd, Lidingö och Värmdö bedöms vara 
berörda kommuner.  

Planenheten har under arbetets gång fått inspel från både socialförvaltningen och fastighetsenheten, 
men det bedöms som mycket önskvärt för den vidare förankringen att så väl Socialnämnden (SN) som 
Nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) inkluderas som remissinstanser och deltar i samrådet.  

Med anledning av att målsättningen om att riktlinjer för bostadsförsörjning ska tas fram i dialog med 
invånarna bör även de organisationer som finns representerade i KPR och KFR samt 
Hyresgästföreningen Nordost motta remiss.  

Måluppfyllelse 
Kvalitet 
Eftersom samrådet föreslås hållas i en vidare samrådskrets än vad lagen kräver kan beslutet bidra till 
måluppfyllelse inom KS målområde Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och 
service. 

447



Tjänsteutlåtande 
2021-08-05 

Änr KS 2020/52.218 
4 av 4 

 
 

Livsmiljö 
På längre sikt kan arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning bidra till måluppfyllelse inom KS 
målområde Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor. 

Ekonomi 
Med det kontinuerliga förbättringsarbete kring bland annat prognoser som riktlinjer för 
bostadsförsörjning medför kan det i viss mån bidra till att KS målområde Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Förslagets konsekvenser 
Beslutsförslagets konsekvenser är att förvaltningen ordnar samråd om riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Samrådsförslagets konsekvenser är i förlängningen att kommunen kan uppfylla kraven i lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och att kommunen får nya mål och riktlinjer som kan vägleda 
planering och markanvisningar för bostäder, stöd vid vissa prövningar av markanvändning samt 
vägledning för utveckling av det kommunala bostadsbeståndet.  

Uppföljning och utvärdering 
Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning ställs ut för samråd och yttranden som inkommer kommer 
att sammanställas i en samrådsredogörelse. Synpunkterna kommer att ligga till grund för eventuella 
revideringar av riktlinjerna. Reviderat förslag kommer att återrapporteras till PLU i samband med 
antagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-05 
Samrådsförslag Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2021, 2020-03-24 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Matilda Karlström, sbf
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SAMMANFATTNING  
Riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett strategiskt dokument som är vägledande i arbetet med att planera, bygga och förvalta bostadsbeståndet inom kommunen.  

Vaxholm är en attraktiv skärgårdskommun i den växande Stockholmsregionen. När befolkningen fortsätter att öka är det viktigt att kommunen har en vision för hur dagens 

och framtidens invånare ska ha tillgång till ändamålsenliga bostäder att leva i. Bostaden utgör en grundförutsättning för individen och bostadsbeståndet påverkar även 

samhället i stort. Målen och riktlinjerna bygger på bland annat en analys av olika styrdokument, dagens bostadsbestånd, befolkningsprognoser, behov hos särskilda 

grupper, bostadsmarknaden och behov utifrån olika socioekonomiska perspektiv. Analysen tar särskild hänsyn till Vaxholms relation till de andra nordostkommunerna 

och Stockholms län i stort, där det finns både synergier och gemensamma skyldigheter i att möta utmaningar tillsammans, särskilt när det kommer till 

bostadsförsörjningen. 

I dokumentet presenteras sex mål med tillhörande riktlinjer, där det första är en generell målsättning för utbyggnadstakten av bostadsbeståndet. Efter detta följer mer 

specifika mål för bostadsbeståndet, med fokus på variation och specifikt på hyresrätter och bostäder i kommunal regi. De sista två målen fokuserar på insatser som kan 

underlätta för de prioriterade grupperna hushåll med barn och äldre personer. Målen ska följas upp med hjälp av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner som 

har liknande förutsättningar. 
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5 

Bostadsbristen i landet är politiskt sett en viktig fråga på både nationell och 

regional nivå. Enligt Länsstyrelsen uppskattar alla kommuner i Stockholms län 

att de har ett underskott på bostäder, som i nästintill alla fall bedöms kvarstå 

åtminstone de kommande tre åren1. 

Under 2010-talet har lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

genomgått flera förändringar och frågan om bostadsförsörjning är på ett 

nationellt plan fortfarande något som genererar så väl intresse, som utredningar 

och förslag till styrning.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning är något kommunerna har skyldighet att arbeta 

med varje mandatperiod. Sedan en lagändring 2014 ställs även högre krav på 

innehållet och underlaget till kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Gällande mål och riktlinjer har antagits av kommunfullmäktige (KF/2018-04-12 § 

17). 

Syfte 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad syftar till att skapa 

förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och 

livssituationer tillgodoses. Den här mandatperiodens riktlinjer har fokus på 

perioden 2021–2023 men tar även sikte på 2040.  

Underlag och process 
En uppföljning av gällande mål och riktlinjer samt det här samrådsförslaget till 

nya riktlinjer har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen enligt beslut 

KS/2020-04-02 § 39.  

Mål och riktlinjer grundar sig på ett underlag som behandlar bostadsbeståndet, 

den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet och bostadsmarknaden i 

Vaxholm, samt en bostadsbyggnadsprognos och en sammanställning av relevanta 

nationella, regionala och kommunala mål.  Analysen av bostadsbehovet för 

särskilda grupper har tagits fram i samråd med socialförvaltningen. 

1 Länsstyrelsen i Stockholm (2020) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i 

Stockholms län 2020 (Rapport 2020:10) 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger vid sidan av våra egna beräkningar på dialog 

med privata fastighetsägare kopplade till större byggprojekt.  

KOMMUNERNAS BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 

kommunerna anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod. 

2014 gjordes en ändring av lagen (2000:1383) som medför krav på att 

kommunerna ska ta större hänsyn till regionala förutsättningar och grupper som 

är särskilt utsatta på bostadsmarknaden. Kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjning ska ange kommunens mål och planerade insatser för 

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn 

till regionala och nationella planer och program, och särskilt grundas på en 

analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknads-

förutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper.  

Planeringen för bostadsförsörjning ska enligt lagen skapa förutsättningar för alla 

i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för kommunens 

bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska 

riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får alltså inte antas som en del av 

till exempel verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna ska istället fungera 

vägledande i arbetet med bland annat kommunens översiktsplan. 

Relaterad lagstiftning 
Kommunen har även ett utvidgat ansvar att tillgodose behovet av bostäder för 

vissa grupper. Detta gäller bland andra ensamkommande asylsökande barn, 

äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta regleras i annan lagstiftning.  

Socialtjänstlag (2001:453) 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
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MÅL, PLANER OCH PROGRAM 
Nedan följer en sammanställning av nationella och regionala mål som är av vikt 

för bostadsförsörjningen.  

Globala målen - Agenda 2030  
Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens länder har 

antagit, den finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem 

fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och 

rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 

Det finns 17 globala mål i Agenda 2030. Globala målen är integrerade och 

odelbara. De beror i mer eller mindre stor utsträckning av varandra vilket betyder 

att det är svårt att uppnå ett av målen utan att samtidigt ta hänsyn till och 

prioritera många av de andra.   

Till exempel om fler får tillgång till rent vatten och sanitet, mål 6, så skapas bättre 

förutsättningar för människors hälsa, mål 3, genom förbättrad hälsa kan fler barn 

ta sig till skolan och få utbildning, mål 4, och genom utbildning kan fler få jobb 

och fattigdomen minska, mål 1. 

Det målområde som har starkast bäring på kommunernas arbete med riktlinjer 

för bostadsförsörjning är nummer 11 – Hållbara städer och samhällen. Några 

målområden som har viss bäring på det här dokumentet är följande: 1 – Ingen 

fattigdom, 5 – Jämställdhet, 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

samt 10 – Minskad ojämlikhet.  

         

 

Nationella mål 
Folkhälsopolitiska målen för boende och närmiljö 

Det folkhälsopolitiska ramverket, som består av ett övergripande mål och åtta 

målområden, är antaget av riksdagen. Dessa mål och målområden är inte 

bindande som en lag men genomsyrar många andra lagar och förordningar. 

Tillgång till en god och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område som ger 

samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en 

god och jämlik hälsa. Samhällsplaneringen bör motverka segregation och 

exponering för skadliga miljöfaktorer, samt främja god luftkvalitet, minskat 

trafikbuller och tillgång till grönområden. Med ett jämlik-hälsaperspektiv inom 

samhällsplanering kan förändringar åstadkommas som påverkar människors 

levnadsvillkor och minskar ojämlikheten i hälsa. Viktiga förutsättningar är: 

- tillgång till en fullgod och ekonomiskt överkomlig bostad 

- bostadsområden som är socialt hållbara 

- sunda boendemiljöer på jämlika villkor. 

Det övergripande målet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation"1 

Nationella mål – regeringens politik 

Mål för boende och byggande 

Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 

lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social 

synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och 

energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 

behoven.2 

Mål för funktionshinderpolitiken 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till 

ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Mål för nyanländas etablering 

Området Nyanlända invandrares etablering inkluderar ett mål för 

integrationspolitiken. 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 

alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.3 

Mål för arbete mot segregationen 

Minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt 

goda livschanser för alla. 

Regionala mål och samband 
Nedan följer en sammanställning av regionala mål och strategier som är av vikt 

för bostadsförsörjningen i Vaxholm.  

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

RUFS 2050 

2018 antogs RUFS 2050, en strategisk plan för utvecklandet av regionen som ska 

gälla under perioden 2018–2026. Planen tar sikte på 2050, och är vägledande för 

kommunernas översikts- och detaljplanearbeten. Den innefattar mål för bland 

annat den rumsliga strukturen, bostadsbyggandet, teknisk försörjning och 

transporter. 

I RUFS 2050 beräknas det demografiska bostadsbyggnadsbehovet i varje kommun 

utifrån tre scenarion för befolkningstillväxten: den förväntade tillväxten (bas) 

samt ett scenario vardera med låg respektive hög tillväxt. Prognoser för det årliga 

bostadsbyggnadsbehovet görs både för de närmaste åren (2015–2030) samt med 

en längre tidshorisont (2030–2050). 

 

Vaxholms tidigare mål för bostadsbyggnadstakten stämmer överens med denna 

prognos över behovet av nya bostäder fram till 2030. Länets 

bostadsbyggnadsbehov förväntas sjunka märkvärt efter 2030. 

 

Stockholm Nordost! Vision 2040 

Nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 

Österåker samarbetar kring en gemensam vision för tillväxt och utveckling i 

regionen, Vision 2040.  

Visionen fokuserar på att skapa förutsättningar för 100 000 nya invånare och 

50 000 nya arbetstillfällen i regionen. Utveckling av en regional stadskärna kring 

Täby centrum och Arninge, samt ett antal satsningar på infrastruktur och 

kollektivtrafik är viktiga delar i visionen. Den pekar också ut strategier för 

utveckling av stadsstrukturen i kommunerna. En del av strategin för Vaxholms 

stadsstruktur bygger på att bostäder i första hand byggs i kollektivtrafiknära 

lägen med närhet till service. 

Stockholm Ost 

Vaxholm, Lidingö, Nacka och Värmdö kommuner planerar tillsammans för 

120 000 nya invånare och 50 000 nya bostäder till år 2050.  

STYRMEDEL OCH UTREDNINGAR 
Kommunernas bostadsförsörjningsansvar har länge varit under lupp. 

Lagstiftningen har förändrats och skärpts. Utredningar har tagits fram för att 

föreslå förändringar i försök att vässa verktygen och ställa högre press på 

kommunernas verktyg för övergripande och långsiktig samhällsplanering, senast 

i form av förändringar av Plan- och bygglagen. 

DEMOGRAFISKT BOSTADSBYGGNADSBEHOV 

 LÅG BAS HÖG 

2015-2030 80 100 120 

2030-2050 50 50 70 

Åtaganden för bostadsförsörjningen i RUFS 2050 

Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar det demografiska 

bostadsbehovet 

Ha en hög planeringsberedskap i alla länets kommuner 

Planera och bygg varierat för människors olika bostadsbehov 

Öka rörligheten i det befintliga beståndet 

Använda bostadsbyggandet för att öka kvaliteterna i regionens 

boendemiljöer 

Öka den regionala samverkan och kunskapsutbytet 
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Lagändringar 
Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 

(Prop. 2020/21:131) 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. 

Stärkt skydd för hyresgäster (Prop. 2020/21:201) 

Regeringen gav 2015 en särskild utredare i uppdrag att överväga vissa frågor 

kring hyra av lägenheter (dir. 2015:83). Hyresgästutredningen överlämnade i 

mars 2017 sitt slutbetänkande i rapporten Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 

2017:33). Efter en remiss och lagrådsremiss kom regeringen i maj 2021 med en 

proposition (Prop. 2020/21:201) som innehåller flera förslag till ändringar i lagar. 

Bland annat innebär förslagen en möjlighet att förelägga fastighetsägare att 

åtgärda brister i fastighetsförvaltningen, att erbjuda hyresgäster likvärdiga 

hyreskontrakt när en lägenhet förstörs av till exempel brand, att fastighetsägares 

möjlighet att i förtid säga upp ett tidsbegränsat hyresavtal utan skäl tas bort, samt 

en möjlighet att fasa in hyreshöjningar efter en renovering i ett lugnare tempo än 

idag. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Regeringsuppdrag  
Flera av regeringsuppdragen som redogörs för nedan är relevanta som 

omvärldsbevakning då det pågår ett stort antal utredningar. Hänsyn till eventuella 

förändringar av lagstiftningen till följd av ett flertal av dem kommer däremot 

kunna tas först under nästa mandatperiod. Nedan följer sammanfattningar av de 

uppdrag som nyligen givits inom ramen för bostadspolitiken:  

Översiktsplaneutredningen (N 2017:02) 

Regeringen beslutade i januari 2017 att utse en särskild utredare för att lämna 

förslag om hur översiktsplaneringen kan utvecklas (dir. 2017:6). Det ursprungliga 

direktivet gav utredaren i uppdrag att se över möjligheterna att utöka utrymmet 

för dialog mellan staten och kommunen inom ramen för översiktsplaneringen och 

möjligheterna att göra översiktsplaner bindande i vissa avseenden. Utredaren 

skulle även ge förslag på hur planhandlingar bör redovisas. Utöver detta fick 

utredaren i uppdrag att utreda en begränsning av detaljplanekravet, se över 

möjligheterna för en privat initiativrätt vid detaljplaneläggning, samt utforska 

möjligheterna att reglera upplåtelseform i detaljplaner. I juli 2018 beslutade 

regeringen enligt tilläggsdirektiv (dir. 2018:62) att utöka uppdraget till att även 

omfatta en utredning om hur verkställbarheten av beslut om bygglov, rivningslov 

och marklov bäst kan regleras. 

Översiktsplaneutredningen lämnade över fyra betänkanden: SOU 2017:64 

Detaljplanekravet, SOU 2018:46 En utvecklad översiktsplanering (del 1 & 2), SOU 

2018:86 Verkställbarhet av beslut om lov och SOU 2019:9 Privat initiativrätt – 

Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning. Eventuella lagändringar 

som resulterar från översiktsplaneutredningen kan komma att påverka olika 

delar av kommunens arbete med bostadsförsörjningen. 

Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande (dir. 2017:126) 

December 2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att underlätta 

samordningen mellan parter i kommuner med särskilt komplexa 

planeringsförutsättningar. Direktivet innefattade bland annat att skapa arenor för 

dialog mellan olika parter och kommuner som driver stora exploateringar, att 

fortsätta en utredning av ökat byggande på statens fastigheter och att genomföra 

en utredning av möjligheten för kommuner att inför krav på transportplaner vid 

detaljplaneläggning. Enligt tilläggsdirektiv (dir. 2020:121) ska uppdraget 

slutredovisas under våren 2021. 

Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04) 

Med bakgrund i att bostadsbyggandet i Sverige under lång tid inte hade följt 

befolkningsutvecklingen beslutade regeringen i februari 2017 att ge en särskild 

utredare i uppgift att lämna förslag på hur bedömningar av 

bostadsbyggnadsbehovet ska fördelas på kommunerna och föreslå lagändringar 

som tydliggör hur bostadsbyggnadsbehovet ska avspeglas i översiktsplaneringen 

(dir. 2017:12). 

Uppdraget utökades i juli 2017 till att även omfatta bland annat en kartläggning 

av hur kommuner arbetar med bostadsbehoven hos grupper med svag ställning 

på bostadsmarknaden (dir. 2017:85). I delbetänkandet En gemensam bild av 

bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) föreslog utredaren en arbetsordning där 

Boverket först beräknar behovet av tillskott på bostäder i hela landet, som sedan 

successivt översätts till kommunnivå i dialog med regionerna. 

Enligt slutbetänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) 

föreslår utredningen att det införs en ny bostadsförsörjningslag med tillhörande 

förordning och att den nu gällande lagen (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar (bostadsförsörjningslagen) upphävs. Under 

remissbehandlingen riktade remissinstanserna omfattande kritik mot förslaget 

att ersätta bostadsförsörjningslagen med en ny lag. Framför allt framförs 

invändningar mot den förändrade ansvarsfördelning mellan staten, kommunerna 

och regionerna som lagförslaget innebär. Som ett resultat av detta har regeringen 
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i maj 2020 gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat utreda 

uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken (dir. 2020:53). 

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) 

Regeringskansliet publicerade i januari 2021 ett förslag till ändringar av lagen 

(2000:1382) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar samt två förordningar. 

Förslaget är nu ute på remiss och författningsändringarna föreslås träda i kraft i 

två steg, dels den 1 januari och dels den 1 juli 2022. 

För kommunerna innebär förslaget ett tydliggörande av kommunens ansvar för 

bostadsförsörjningen för särskilda grupper och ett fokus på de behov som inte 

tillgodoses på bostadsmarknaden i dagsläget. En analys av dessa behov ska ske 

utifrån ett underlag som tillhandahålls av Boverket. Förändringarna i 

kommunens ansvar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Från den 1 januari 2022 föreslås en förändring i förordningen (2012:546) som ger 

Boverket i uppdrag att ta fram bedömningar över vilka behov som inte tillgodoses 

på bostadsmarknaden, både nationellt och regionalt. Överlag kan de föreslagna 

förändringarna komma att innebära både utökade krav på kommunens 

bostadsförsörjningsarbete och tydligare handledning kring vad som ska ingå. 

En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06) 

Våren 2020 utsåg regeringen en särskild utredare för att utreda den 

bostadspolitiska uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun som funnits 

sedan 1940-talet och kommunernas bostadspolitiska verktyg för att hjälpa de 

hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden (dir. 2020:53).  

Utredningens syfte handlar om att underlätta för hushåll som har svårt att skaffa 

en bostad på marknadens villkor, samt att motverka boendesegregation och 

förbättra förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor. Fokus ligger 

på att åstadkomma en tydlig uppgiftsfördelning med ändamålsenliga och effektiva 

bostadspolitiska verktyg.4 Uppdraget ska redovisas senast den 8 november 2021.   

Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden 

(dir. 2020:125) 

December 2020 utsågs en särskild utredare som ska lämna förslag på åtgärder 

för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Uppdraget fick en 

egen utredare efter att utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 

2020:06) ändrades enligt tilläggsdirektiv (dir. 2020:126) till att inte längre 

behandla dessa frågor. Direktivet (dir. 2020:125) ger utredaren bland annat i 

uppdrag att se över definitionen av förstagångsköpare, kartlägga bankens villkor 

för bolån, utreda möjligheterna för ett statligt startlån, samt analysera 

internationella erfarenheter av liknande åtgärder. Uppdraget ska redovisas 1 

november 2021.  

Uppdrag att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering 

samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden5 

Regeringen gav i juli 2020 Boverket i uppdrag att analysera det avvecklade stödet 

som fanns för renovering samt miljö- och energieffektivisering i vissa 

bostadsområden och ge förslag på styrmedel eller kombinationer av styrmedel 

som kan öka takten för sådana åtgärder i bostadsbeståndet utan att äventyra 

hyresgästernas trygghet. 

Boverket lämnade i oktober 2020 en delrapport (2020:25) som innehåller en 

utvärdering av stödet, och uppdraget ska slutredovisas till regeringen 

(Finansdepartementet) senast den 31 maj 2021 enligt regeringsbeslut 

(Fi2020/04140). 

Uppdrag till Boverket att analysera risker för diskriminering och hinder 

för etablering på bostadsmarknaden6 

I juni 2020 gav regeringen Boverket i uppdrag att undersöka om det förekommer 

diskriminering vid förmedling av bostäder, och i så fall i vilken utsträckning detta 

påverkar möjligheterna för etablering på bostads- och arbetsmarknaderna. 

Uppdraget innehåller även ett särskilt fokus på boendesituationen för barn. Mer 

detaljerat ska Boverket analysera förmedlingen av lägenheter med och utan 

besittningsskydd, samt hur detta påverkar fördelningen mellan den ordinarie och 

sekundära bostadsmarknaden. Kopplingen mellan etablering på 

bostadsmarknaden och etablering på arbetsmarknaden ska belysas, och 

effekterna för hyresvärdar som har ändrat sina krav på hyresgäster till följd av en 

vägledning som togs fram av Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna ska 

undersökas. Uppdraget motiveras delvis med bakgrund i den förändring på 

arbetsmarknaden som uppstått till följd av coronavirusets effekter på service- 

och tjänstesektorn. Uppdraget redovisades till Arbetsmarknadsdepartementet i 

maj 2021 i form av rapporten 2021:9 Risk för diskriminering och hinder för 

etablering på bostadsmarknaden. 

Bygglovsutredningen (SOU 2021:47) 

Regeringen gav i januari 2020 (dir. 2020:4) en särskild utredare i uppdrag att 

utföra en systematisk översyn av regelverket för bland annat bygglov. I uppdraget 

ingick att föreslå för vilka åtgärder lovplikt respektive anmälningsplikt bör 

inträda, vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att lov ska kunna ges, 

samt att föreslå ändringar i plan- och byggregelverket. 
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I juni 2021 överlämnade Bygglovsutredningen betänkandet Ett nytt regelverk för 

bygglov (SOU 2021:47). Bland annat föreslås att lovplikten bör variera mellan olika 

områden, och vara mer omfattande inom detaljplanerade områden, nära en 

fastighetsgräns eller järnväg, inom områden som är skyddade av hänsyn till 

totalförsvaret och inom områden som är värdefulla ur kulturmiljösynpunkt.  

Utredaren föreslår att kommunerna ska peka ut byggnader, anläggningar och 

områden som är särskilt värdefulla av kulturmiljöskäl i översiktsplanen. Inom 

dessa områden ska det sedan alltid krävas bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och 

fasadändring. 

Förprövning i form utav bygglov föreslås alltid krävas när det är fråga om bostäder 

(inklusive nybyggnad och tillbyggnad av komplementbostadshus samt inredande 

av ytterligare bostad i ett enbostadshus), för att skapa möjligheten att få lovbeslut 

överprövade. Dessa byggnader ska dock även fortsättningsvis få strida mot 

detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Samtidigt föreslås utökade möjligheter för byggnadsnämnder att ge bygglov för 

vissa åtgärder som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, till 

exempel inredning av vind eller etablering av träningsanläggning i bostadshus. 

Regionala utredningar och underlag 
Det finns ett flertal aktörer och nätverk som tar fram analyser kring 

bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen, bland annat Region Stockholm och 

Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Stockholm utför en kontinuerlig insamling av data om och 

analyser av bostadsmarknaden i länets olika kommuner, bland annat genom 

samverkan med Boverket i den årliga Bostadsmarknadsenkäten. Länsstyrelsens 

underlag och spaningar sammanställs årligen i rapporten Läget i länet. 

Region Stockholm 

Även Tillväxt och regionplaneförvaltningen, TRF på Region Stockholm utför egna 

studier av den demografiska utvecklingen och bostadsbehovet i länet. Utöver 

RUFS 2050 publicerar förvaltningen även underlaget Stockholms läns prognos 

som har utarbetats tillsammans med SCB. 

KOMMUNALA STYRDOKUMENT 

Kommunövergripande mål 2018–2022 
I mål och budget 2020–2022 finns det en politisk vision för Vaxholms stad och tre 

kommungemensamma målområden. Bostadsförsörjningen är en viktig aspekt 

inom alla tre av dessa målområden, och är en förutsättning för att uppnå stadens 

vision. 

Kvalitet 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella 

styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som 

kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. 

Livsmiljö 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser 

mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social 

och ekologisk hållbarhet. 

Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är 

kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Kommunövergripande planer och riktlinjer 
Översiktsplan – Vaxholm 2040 

Översiktsplanen Vaxholm 2040 har varit ute på samråd under våren 2021. 

Riktlinjerna för bostadsförsörjning är vägledande för arbetet med 

översiktsplanen.  

Planförslaget pekar ut strategiska utvecklingslägen främst på östra Rindö och 

centrala Resarö, där kommundelscentrum med tätare bebyggelse och service 

anses lämpliga. Stadskärnan på Vaxön föreslås fortsätta utvecklas som 

kommunens centralort, med en mångfunktionell kombination av 

bostadsbebyggelse och centrumfunktioner. Stora delar av norra Bogesund 

föreslås utredas för förändrad markanvändning till sammanhängande 

bostadsbebyggelse. Delar av Tynningö föreslås även som lämpliga för utvecklad 

markanvändning i form av fritidshusomvandling.  

Ny utveckling ska lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen och samordnas med 

utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. Jordbruksmark, buller, 

skyddsavstånd, riksintresset för kulturmiljö, bevaring av grönområden och 
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flertalet andra faktorer påverkar även vilken markanvändning som föreslås i olika 

områden. 

Riktlinjer för seniorbostadskö 

Nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK/2017-11-16 § 54) har antagit riktlinjer 

för kommunens seniorbostadskö som reglerar anmälan till kön, hur kötid räknas, 

att söka bostad samt byte av bostad och överlåtelse av kontrakt.   

Riktlinjer för hållbart byggande 

Sedan hösten 2017 har kommunen antagna riktlinjer för hållbart byggande som 

ska användas som underlag vid underhåll samt om- och nybyggnation i 

kommunens fastigheter.  

Riktlinjerna förtydligar kommunens ambitioner med ett hållbart byggande och 

berör bland annat miljö- och hållbarhetscertifieringar, sunda inomhusmiljöer, 

energihushållning, material och dagvattenhantering. 

Riktlinjer för nyanlända 

Kommunfullmäktige (KF/2020-12-14 § 84) har tagit ett inriktningsbeslut kring 

bostadsförsörjning för till staden anvisade nyanlända personer: 

1. Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska 

lämna stadens boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut.  

2. Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn 

under arton (18) år under förutsättning att det finns boende inom ramen 

för stadens bestånd av boenden för nyanlända. 

3. Undantaget gäller i ett (1) år eller till dess att nytt beslut fattas.   

4. En utvärdering lämnas till socialnämnden var 6:e månad 

1 Folkhälsomyndigheten (2021-04-30) Nationella folkhälsomål och målområden. 

Webbsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-

alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-

folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/  
2 Regeringskansliet () Mål för boende och byggande. 2021-10-06: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-

samhallsplanering/mal-for-boende-och-samhallsplanering/  
3  Regeringskansliet (2017-11-23) Mål för nyanländas etablering 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-

nyanlandas-etablering/  

VA-plan 

En långsiktig planering av allmänt vatten och avlopp (VA) är viktig för planeringen 

av nya bostäder. Frågor om vatten och avlopp är också starkt kopplade till 

fritidshusomvandlingen i kommunen. Vaxholms stad har tillsammans med VA-

huvudmannen och miljö- och hälsoskyddskontoret utrett vad som är den 

ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt bästa turordningen för utbyggnaden av 

allmänt VA i Vaxholm. I VA-plan för Vaxholms stad från 2014 anges en turordning 

för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp.  En reviderad tidplan för utbyggnaden 

av kommunalt vatten och avlopp har tagits fram i samarbete med Roslagsvatten. 

I figur 1 syns områdesindelningen och tidplanen för utbyggnaden.  

4 Finansdepartementet (2020) Kommittédirektiv: En socialt hållbar 

bostadsförsörjning. Dir. 2020:53. https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/kommittedirektiv/2020/05/dir.-202053/ 
5 Finansdepartementet (2020) Uppdrag att utvärdera stödet för renovering och 

energi-effektivisering samt att analysera ägarförhållanden på 

hyresbostadsmarknaden. Regeringsbeslut, Fi2020/03080/BB. 
6 Arbetsmarknadsdepartementet (2020) Uppdrag till Boverket att analysera risker 

för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden. 

Regeringsbeslut, A2020/01472/MRB. 

 

 
Figur 1 Etappindelning VA-planen 

459



 

12 

Figur 2 Karta över Vaxholm 
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BOSTADSBESTÅNDET 
Vaxholm är en kommun med en stor andel villabebyggelse. Över hälften av 

bostäderna är småhus, det vill säga olika former av villor och radhus. 

Kommunen är förknippad med sommarnöjen och skärgårdsstadsbebyggelse 

från förra sekelskiftet, och många av bostäderna i Vaxholm är byggda före 1930. 

I slutet av 2019 fanns det 5099 bostäder och 1746 fritidshus i Vaxholm 1. 

Fritidshus räknas inte in i bostadsbeståndet, men de är ändå viktiga att beakta 

då fritidshusomvandling är en del av det sammanlagda tillskottet på bostäder.2  

Mellan 2016 och 2019 har det skett en tydlig förändring i bostadsbeståndet i 

nordöstra Stockholm, där andelen småhus har minskat från 61% till 51%. Även 

i Vaxholm märks denna trend, dock inte lika påtagligt som i nordöstra 

Stockholm i stort6.  

I Sverige har miljonprogrammet och rekordåren haft en stor påverkan på 

bostadsbeståndet då närmare hälften av bostäderna i riket har byggts mellan 

1950 och 1980. Även i Vaxholm syns den här perioden, där drygt 40 % av 

lägenheterna i flerbostadshus är byggda mellan 1950 och 1980 6. Det har senare 

skett en stor omvandling av före detta fritidshusområden, liksom av byggnader 

som har varit avsedda för militära ändamål i Vaxholm. Därför har många av 

bostäderna, i synnerhet i en stor andel av småhusen i Vaxholm, tillkommit efter 

1990.  

På den här punkten är Vaxholm annorlunda mot övriga länet och riket som 

generellt sett hade en period av lågt bostadsbyggande mellan 1990 och 2010.6 

Kommunen har även ett stort antal bostäder i äldre hus. Vaxholm är den kommun 

i länet med näst högst andel bostäder i hus byggda 1920 och tidigare. 

Småhus 
Med småhus avses friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och 

kedjehus. I Vaxholm är andelen småhus att betrakta som förhållandevis hög 

jämfört med Stockholms län6.   Många småhus har tidigare använts som 

fritidshus, eller har byggts på tomter där det tidigare stått ett. De flesta småhus 

är äganderätter, men en liten andel av småhusen i Vaxholm är bostadsrätter eller 

hyresrätter. De flesta småhus i Vaxholm är större än 120 kvadratmeter. 

Flerbostadshus 
Lägenheterna i Vaxholm är ofta stora. Det finns mer än fyra gånger så många 

lägenheter som är större än 100 kvadratmeter än det finns lägenheter som är 

mindre än 31 kvadratmeter. Nästan en fjärdedel av alla lägenheter i 

flerbostadshus är mellan 51 och 60 kvadratmeter stora, vilket utgör den 

vanligaste storlekskategorin.   

Av lägenheterna i flerbostadshus upplåts cirka 3/4 som bostadsrätter och 1/4 som 

hyresrätter. I slutet av 2019 fanns det 1581 bostadsrättslägenheter och 549 

hyresrättslägenheter i flerbostadshus i Vaxholm. 6   

I Stockholms län har andelen hyresrätter sjunkit kraftigt till förmån för 

bostadsrätter sedan 1990. Även i Vaxholm har andelen hyresrätter minskat. Det 

allmännyttiga bostadsbolaget Vaxholms-bostäder såldes 1999. Under åren som 

följde omvandlades många av lägenheterna i den tidigare allmännyttan till 

bostadsrätter.   

En mindre del av dagens hyresrätter ägs av kommunen, och de flesta 

hyreslägenheter ägs av privata hyresvärdar. Den största hyresvärden i 
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kommunen är Akelius, som äger en stor andel av de delar av den tidigare 

allmännyttan som inte har omvandlats till bostadsrätter. 3  

Specialbostäder 
De flesta specialbostäder i kommunen är sådana som riktar sig till äldre, 

personer med funktionsnedsättning eller är någon form av utslussningsbostäder. 

Enligt SCB:s statistik ska det finnas ett mycket litet antal studentbostäder på 

Bogesund i Vaxholm, men dessa har kommunen ingen närmare kännedom om. 4 

Särskilt boende för äldre 

Det finns ett särskilt boende i Vaxholm som ägs och förvaltas av kommunen, och 

ligger i tre byggnader inom samma kvarter på Vaxön. I två av byggnaderna är 

boendet helt eller delvis fokuserat på demenssjuka. Sammanlagt finns det 89 

boendeplatser på särskilt boende med heldygnsomsorg i Vaxholm. Boendet har 

drivits i egen regi av kommunen sedan november 2018, men driften ska återgå till 

en privat utförare i september 2021. 

Bostäder som ägs och hyrs ut av kommunen 

Vaxholms stad har inget allmännyttigt bostadsbolag, men äger och förvaltar tre 

fastigheter med hyreslägenheter i kommunen.  Genom Vaxholm Smeden 3 AB 

äger kommunen en fastighet med 32 lägenheter. Majoriteten av dessa lägenheter 

hyrs ut genom socialförvaltningen som specialbostäder med reducerat 

besittningsskydd, ofta som en slags utslussningsbostäder. Utöver detta hyrs ett 

mindre antal bostäder ut av kommunen i andra hand som ägs av privata 

fastighetsägare.   

I två andra fastigheter på östra Vaxön har kommunen också seniorlägenheter som 

förmedlas genom en egen seniorbostadskö. I den ena fastigheten finns 43 

lägenheter med 1 eller 2 rum och kök, och i den andra 10 lägenheter med 1-3 rum 

och kök.  

Seniorlägenheterna förmedlas genom en egen seniorbostadskö. Personer över 

65 år som är folkbokförda eller äger fast egendom i Vaxholm kan anmäla sig till 

seniorbostadskön. Under hösten 2017 beslutade Nämnden för teknik, fritid och 

kultur om nya riktlinjer för seniorbostadskön som gäller sedan 2018. Syftet var 

att göra det lättare att förstå reglerna och säkerställa att bostäderna endast 

erbjuds de som aktivt söker seniorboende. 

Upplåtelseformer 
Bostadsrätt är den vanligaste upplåtelseformen i länet (40%) 5. För Vaxholm i stort 

är äganderätt den dominerande upplåtelseformen, men i vissa kommundelar 

dominerar istället bostadsrätter. Så är fallet med Oskar-Fredriksborg på östra 

Rindö, samt på södra Resarö. Även i de delar av kommunen med låga andelar 

bostäder i flerbostadshus, som på Bogesund och de mindre öarna utan väg till 

fastlandet, finns det bostäder som upplåts med hyres- eller bostadsrätter. Det 

kan både röra sig om föreningar eller enskilda hyresvärdar, men även i vissa fall 

Statens Fastighetsverk som är hyresvärd för bostäder. 

Bostadsstorlekar 
Den vanligaste storleksklassen för bostäder i Vaxholm är 51-60 kvm, men många 

av kommunens bostäder är mellan 61 kvm och 140 kvm. Bostäder som är under 

50 kvm eller över 140 kvm är mindre vanliga. Storleksspridningen ser även olika 

ut i kommunens olika delar. Många av de största bostäderna finns på Resarö, 

medan de flesta av de mindre bostäderna finns på Vaxön. Rindö är den 

kommundel med hög andel fastboende som uppvisar en förhållandevis stor och 

jämn spridning vad gäller bostadsstorlekar.  

Den sekundära bostadsmarknaden  
”Bostadsbrist, ändrad lagstiftning, politiska prioriteringar och hårdare krav från 

hyresvärdar har på senare år tvingat helt nya grupper att söka sig till 

socialtjänsten för att få en bostad.  

Termen ”sekundär bostadsmarknad” har kommit att användas för att beskriva 

bland annat den marknad där kommunernas socialtjänst som 

förstahandshyresgäst hyr ut lägenheter i andra hand till hushåll som inte har 

lyckats få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.”6 
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Bostadsbeståndets fördelning över hustyper för 2019 

Bostadsbeståndets fördelning över upplåtelseform för 2019  
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TILLSKOTTET AV BOSTÄDER 2010–2019 
Tillskottet av bostäder består av tre delar: nybyggda bostäder, fritidshus som 

ombildats till permanentbostäder samt ombyggnationer, det vill säga lokaler och 

vindar som blivit bostäder.  

I de flesta kommuner i länet anges att nybyggnation utgör det viktigaste tillskottet 

på bostäder, medan ombyggnationer och fritidshusomvandling har en väldigt liten 

betydelse. Fritidshusomvandlingen är betydligt viktigare i skärgårdskommuner 

som Vaxholm men är samtidigt svår att uppskatta.  

Enligt länsstyrelsens rapport Läget i länet ligger Vaxholms stad strax över 

länssnittet när det kommer till genomsnittligt tillskott i antal bostäder per år och 

1000 invånare mellan 2015 och 20197. Det genomsnittliga tillskottet under 

perioden 2010–2019 har uppskattats till 59 bostäder per år, där 47 är bostäder i 

nybyggda hus och 12 tillkom genom ombyggnation8. Enligt RUFS 2050 ska 

Vaxholm uppnå ett genomsnittligt årligt bostadstillskott om 100 

bostadslägenheter fram till 2030 för att uppnå regionens behov. 8 

Fritidshusomvandling 
Fritidshusomvandlingens betydelse för tillskottet av bostäder är generellt sett 

svårt att bedöma. Det skapar en del problem i kommuner med stora 

fritidshusområden där allt fler bosätter sig permanent, eller som deltidsboende.  

2015 ändrades Skatteverkets taxeringskoder av bland annat fritidhusfastigheter 

vilket gör att SCBs statistik över fritidshusbeståndet tappar kontinuitet (se 

Definitioner för mer information). Skatteverkets definitioner av fritidshus tar 

ingen större hänsyn till vilken typ av bebyggelse det rör sig om, det vill säga om 

huset är anpassat för permanentboende eller uppfört efter de regler som gäller 

för fritidshus. I en kommun som Vaxholm där nybyggnation av fritidshus sker 

parallellt med fritidshusomvandling blir statistiken än mer svårtolkad. 

Bedömningar av hur många bostäder som tillkommer genom 

fritidshusomvandling görs på olika sätt med varierande detaljeringsgrad vilket 

gör det svårt att jämföra mellan kommunerna. Exempelvis Vaxholm har bedömt 

en relativt hög fritidshusomvandling de senaste åren.   

Tillgängligheten är ofta dålig i fritidshus som tagits i bruk som permanentboende 

och många av dem är svåra att tillgänglighetsanpassa.  

Fritidshusomvandlingen ställer högre krav på bra vatten och avlopp. Kommunens 

VA-plan är ett viktigt dokument för att bedöma bostadstillskott på öar som saknar 

allmänt vatten och avlopp. Prognoserna för framtida fritidshusomvandling är 

sammankopplade med planerad utbyggnad av vatten och avlopp på till exempel 

Skarpö och Rindö.  

Ett sätt att bedöma delar av fritidshusomvandlingen är att titta på statistik över 

bygglovsärenden med rivning av fritidshus och nybyggnation av bostadshus. De 

senaste tio åren har det i genomsnitt handlat om 6 sådana ärenden per år, till en 

övervägande majoritet på Resarö. Det har även förekommit på Rindö, Skarpö, 

Karlsudd (Bogesund) och Tynningö men i betydligt mindre utsträckning. 

Nybyggnation och ombyggnation 
Mellan 2014 och 2019 har 356 nya bostäder färdigställts i nybyggda hus i Vaxholm. 

Ungefär 30% av de nybyggda bostäderna har varit småhus, och i och med det till 

stor del äganderätter. Av de nybyggda lägenheterna har de flesta varit 

bostadsrätter. 
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I länet har det byggts mycket bostadsrättslägenheter de senaste åren. Den 

vanligaste storleken bland nybyggda bostäder har varit 2 eller 3 rum och kök. 

Även i Vaxholm är den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus 3 rum och kök, 

medan det i småhus är bostäder med 7 rum och kök eller större som dominerar.  

Utöver nybyggnationen i kommunen har det under 2018 och 2019 tillkommit 55 

bostads-rättslägenheter genom ombyggnation.   

Planberedskap 
Våren år 2021 fanns en planberedskap om drygt 560 bostäder i lagakraftvunna 

detaljplaner. Merparten av planberedskapen finns inom följande detaljplaner:  

 Dp 394 Rindö hamn 

 Dp 382, Resarö mitt 

 Dp 410, Norrberget 

 Dp 418, Kulan 6 

Övriga rör möjligheter till avstyckningar inom planer på Resarö och Skarpö. 

BOSTADSMARKNADEN 
Fastighetspriserna har en stor påverkan på vilka grupper som har möjlighet och 

intresse av att bosätta sig i Vaxholm. Bostadsmarknaden påverkas av ett stort 

antal olika faktorer, där kommunen endast har ett begränsat inflytande. Data över 

fastighetspriser är indelad efter bostadstyp, och i Vaxholm ligger det 

genomsnittliga kvadratmeterpriset för fritidshus betydligt högre än det för 

småhus, som i sin tur är något högre än det för bostadsrätter. Detta kan möjligtvis 

bero på att Vaxholm upplevs vara relativt perifert som bostadsort men relativt 

centralt som semesterort.  

 

Kvadratmeterpriset för bostadsrätter ökade anmärkningsvärt mellan 2019 och 

2020, medan priser för de andra bostadstyperna sjönk något. 

För att få en förståelse för prisläget på bostadsmarknaden i Vaxholm är det 

intressant att jämföra med andra kommuner i tre olika kategorier som Vaxholms 

stad tillhör: kommuner med mellan 10 000 och 14 999 invånare, 

pendlingskommuner nära storstäder samt kommuner i Stockholms län. Det är 

även relevant att jämföra med angränsande kommuner i nordöstra Stockholm.  

I följande jämförelser används både kvadratmeterpriser och totalpriser där data 

finns tillgänglig. Kvadratmeterpriser möjliggör en mer enhetlig jämförelse, men 

tar inte hänsyn till skillnaderna i bostadsbestånden i olika kommuner. Till 

exempel kan många exkluderas från en marknad med lägre kvadratmeterpris om 

det endast finns stora bostäder att tillgå, samtidigt som höga kvadratmeterpriser 

i ett bestånd med mindre lägenheter kan innebära lägre totalpriser.  

Bostadsrätter 
Priserna för bostadsrätter i Vaxholm ligger högt i jämförelse med kommuner i 

alla tre kategorier, men framförallt sett till kommuner med liknande 

befolkningsstorlek, där kvadratmeterpriset är ungefär fyra gånger så högt i 

Vaxholm som i jämförbara kommuner. Andra kommuner i Stockholms län och 

inom pendlingsavstånd från storstäder har haft någorlunda lägre 

kvadratmeterpriser för bostadsrätter än Vaxholm, och skillnaden blev särskilt 

märkbar under 2020 då priserna steg jämförelsevis kraftigt i Vaxholm.9 

 

Figur 4 Fastighetspriser per kvm bostadsarea för bostadsrättsföreningar 
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10 

Småhus 

Totalpriser för småhus i Vaxholm är höga i jämförelse med medelvärdet i 

Stockholms län. I 2020 var den genomsnittliga köpeskillingen i Vaxholm 7 133 000 

kr jämfört med 6 038 000 kr i länet i stort. Vaxholm och Täby har sett en liknande 

utveckling av priser på småhus över de senaste två decennierna, och ligger på 

ungefär samma nivå i dagsläget. Bland nordostkommunerna ligger Danderyd i 

topp, med nästan dubbelt så höga priser som i Vaxholm. Vaxholm ligger dock 

betydligt högre än Vallentuna, Österåker och Norrtälje.11 

Även i jämförelsekategorierna för kvadratmeterpriser ligger Vaxholm i topp, följt 

av kommuner i Stockholms län, pendlingskommuner nära storstäder respektive 

kommuner med liknande befolkningsstorlek. För småhusen syns dock en trend 

med sjunkande priser i Vaxholm medan priserna i jämförelsekategorierna ökar. 
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Fritidshus 

Även för fritidshus ligger prisläget i Vaxholm högre än genomsnittet i länet. Täby 

och Danderyd har högre priser, men dessa kommuner har samtidigt ett väldigt 

begränsat utbud av fritidshus jämfört med de andra kommunerna i nordost.12 

Generellt är kvadratmeterpriser för fritidshus högra än för småhus och 

bostadsrätter. Fritidshus i Vaxholm har högre kvadratmeterpriser än i 

jämförelsekategorierna, och samma rangordning av kategorier återfinns här som 

hos småhus och bostadsrätter. Liksom med småhus minskar dock glappet mellan 

priserna i Vaxholm och priserna i jämförelsekategorierna över de senaste tre 

åren.  
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DEMOGRAFISK UTVECKLING 
Vaxholm hade en procentuellt sett hög befolkningstillväxt mellan 2013 och 2018, 

och länge var Vaxholm en av Sveriges snabbast växande kommuner. Mellan 1990 

och 2012 växte befolkningen med ca 60 % vilket motsvarar en genomsnittlig 

tillväxt på 200 nya invånare per år. 

Under både 2019 och 2020 har befolkningen minskat 13, men trenden med en 

växande befolkning förväntas återkomma med en genomsnittlig årlig tillväxt på 

187 invånare per år fram till 2040 14. 

Befolkningssammansättning 
På flera punkter när det gäller befolkningssammansättningen skiljer sig Vaxholm 

från länet i stort och riksgenomsnittet. Ett genomgående tema är att det finns 

relativt många barnfamiljer i kommunen.  

Hushållsstorlek 

I Vaxholm har den genomsnittliga hushållsstorleken generellt sett varit stor 

under de senaste åren. I Stockholms län och i riket finns det ett stort antal en- 

och tvåpersonershushåll som tillsammans utgör strax under 40% av alla hushåll. 

Det här mönstret är inte lika tydligt i Vaxholm. Här är ensamhushållen inte en lika 

stor del av befolkningen, medan hushållen med fyra personer utgör en desto 

större andel. Strax över 60 % av hushållen i Vaxholm består av en eller två 

personer, och drygt 35% av hushållen består av tre till fem personer.  

Åldersstruktur 

I Vaxholm avviker åldersstrukturen anmärkningsvärt från den i både Stockholms 

län och riket i stort. Den yngsta gruppen, 0–6 år, är något underrepresenterad, 

medan det bland barn i åldrarna 7–19 år finns en kraftig överrepresentation 

jämfört med både länet och riket. Unga vuxna i åldrarna 20–44 år är 

underrepresenterade i Vaxholm jämfört med riket, samtidigt som denna grupp är 

överrepresenterad i länet i stort. I Vaxholm befinner sig en jämförelsevis stor 

andel av befolkningen i åldrarna 45–84 år. Andelen av befolkningen i Vaxholm som 

är 85 år och äldre ligger i linje med resten av Stockholms län, som dock är något 

lägre än i riket i stort. 

Åldersstrukturen bekräftar att Vaxholm är en attraktiv kommun för hushåll med 

barn, då det finns en relativt stor andel barn och vuxna i familjebildande ålder. Det 

är dock barn och familjebildande vuxna i de högre åldersspannen som dominerar 

(7–19 år och 45–54 år). Kommunen är även attraktiv för äldre personer, men inte 

så bland unga vuxna.  
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Stora skillnader i ålderssammansättningen syns även mellan kommunens olika 

delar. Hushåll med barn är kraftigt överrepresenterade på Kullö och Resarö, 

medan de är underrepresenterade på Vaxön, Rindö och Skarpö. På Vaxön är det 

snarare unga vuxna och äldre personer som är överrepresenterade sett till 

kommunen i stort, medan det på Rindö och Skarpö finns en tydlig 

överrepresentation bland personer i åldrarna 45–74 år.  

Dessa tendenser kan troligtvis förklaras av de olika bostadsbestånden och 

tillgången till service i de olika kommundelarna. Det stora utbudet av småhus på 

Resarö och Kullö verkar locka hushåll med barn. Arbetstillfällen och 

kollektivtrafik kan vara faktorer som attraherar unga vuxna till Vaxön, samtidigt 

som tillgången till service, vård och särskilt boende kan vara avgörande för äldre 

personer som väljer att bosätta sig på Vaxön. Rindö och Skarpö framstår som 

attraktiva platser för personer före och efter pensionsåldern.  

 

Flyttningsmönster 

I storstadsregionerna bygger befolkningsökningen till stor del på ett högt 

inflyttningsnetto från utlandet och ett högt födelsenetto. Inflyttning från övriga 

Sverige är där av mindre betydelse för befolkningsökningen. På den här punkten 

är Vaxholm annorlunda.  

Inflyttningen till kommunen var relativt jämn under perioden 2016–2018, och de 

flesta flyttade hit från andra kommuner i Stockholms län. Under 2019 och 2020 

vände dock trenden, då Vaxholm såg ett negativt flyttningsnetto där många 

invånare flyttade till kommuner utanför Stockholms län. Sannolikheten att en 

person i en viss ålder under ett år flyttar från kommunen kallas för 

flyttbenägenhet. Flyttbenägenheten hos Vaxholmarna är generellt sett något 

högre än den i riket för alla över 20 år. 15 

Unga vuxna har generellt sett en hög flyttbenägenhet.  Många flyttar för att få 

närhet till studier eller jobb, men också till den första egna bostaden. I Vaxholm 

är flyttbenägenheten hos 20- till 30-åringar betydligt högre än i riket, vilket även 

återspeglas i befolkningssammansättningen.10  
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Barn i åldrarna 0–10 och vuxna i åldrarna 30–45 utgör en stor del av det positiva 

flyttningsnettot i Vaxholm, det vill säga att det är betydligt fler som4 flyttar hit än 

härifrån. 2018 fanns Vaxholms på en topplista över kommuner med särskilt högt 

flyttnetto för vuxna i ’barnfamiljeåren’. I riket i stort attraherar 

pendlingskommunerna nära storstaden många inflyttare. Barnfamiljers 

flyttningsmönster tyder på en vilja att bo utanför staden, men nära arbetstillfällen.  

Unga föredrar ofta storstäder och större städer, medan pensionärer ofta flyttar 

till attraktiva semesterkommuner. 16.  Detta syns även i det högre positiva 

flyttnettot för personer i 60- och 70-årsåldern.  
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12 För beräkning av kvadratmeterpriset för fritidshus har respektive enskilt köp 
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folkbokförd befolkning under 4 kvartal året före försäljningstidpunkten. 
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16 Sweco AB & Arena för Tillväxt (2018) Sveriges nya geografi 2018 
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BOSTADSBYGGNADSPROGNOS  
Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för kommunens 

befolkningsprognos, i synnerhet prognosen för inflyttning till kommunen. Den 

uppdateras årligen och är övergripande för de närmaste 20 åren. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger på översiktsplanen Vaxholm 2030, de 

fördjupade översiktsplanerna för Resarö respektive Rindö och Skarpö, 

Exploateringsprogrammet för Vaxholm och VA-planen för Vaxholm samt en 

uppskattning av när pågående bostadsbyggnadsprojekt kan vara färdigställda. 

För projekt som förväntas stå färdiga de närmaste åren varierar säkerheten i 

prognosen mellan de projekt där detaljplanen vunnit laga kraft och kommunen 

har haft kontakt med exploatören om tidplanen, respektive projekt där 

detaljplanen ännu inte är antagen. På längre sikt bygger prognosen till en större 

del på bostadsbyggnadsprojekt som pekats ut i exploateringsprogrammet som 

det i dagsläget inte finns något planuppdrag för, liksom förväntad 

fritidshusomvandling till följd av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.  

Kommunen i sin helhet 
Det sammanlagda tillskottet på bostäder som enligt 2021 års prognos för 

perioden fram till 2040 bedöms vara mellan 1268 och 1717 bostäder, eller ett 

genomsnittligt tillskott på mellan 66 och 90 bostäder per år.  
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Hyresrätter 

Det är svårt att på förhand veta vilka upplåtelseformer som ska byggas i ett nytt 

område om kommunen inte bygger själv. De flesta lägenheter i flerbostadshus 

byggs som bostadsrätter idag.  

I dagsläget finns dock planberedskap för ett nytt flerbostadshus som ägs av ett 

hyresbolag, samt flera pågående detaljplaneprojekt som syftar till att fler 

hyresrätter ska byggas i kommunen.   

Särskilda boenden för äldre 

Det finns behov av nya boendeplatser på särskilt boende för äldre i kommunen. 

Ett nytt särskilt boende planeras som en del av projekt Norrberget på östra Vaxön, 

och det pågår utredningar för att hitta lokaliseringar för att ersätta övriga lokaler 

i kvarteret Landstinget.  

Bostadsbyggnad på de olika öarna 
Det största tillskottet på bostäder förväntas byggas på Rindö, Vaxön och Resarö 

fram till 2030. Det förväntade tillskottet i områdena Bogesund och inom området 

övriga öar utgörs bostadstillskottet helt och hållet av olika former av fritidshus-

omvandling. Nedan redogörs för den förväntade omvandlingen och några av de 

större planerade bostadsbyggnadsprojekten på de andra öarna.  

Bostadstillskottet redovisas som ett spann mellan två olika prognoser, bas och 

hög. Följande diagram utgår från basprognosen om inget annat redovisas. 

Rindö 

Rindö hamn är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt i tre etapper på det före detta 

regementsområdet inom Oskar Fredriksborg på östra Rindö. Tidigare 

kasernbyggnader från förra sekelskiftet har omvandlats till bostäder och lokaler, 

samt kompletteras med nya bostäder och en ny skola. De första 

kasernbyggnaderna och ett antal nya flerbostadshus och småhus är redan 

inflyttade. Mellan 2021 och 2025 förväntas ytterligare 242 nya bostäder 

färdigställas. Det rör sig om 42 bostäder i småhus och 200 bostäder i 

flerbostadshus. I detta ingår planer för ungefär 50 hyresrätter i flerbostadshus 

som del av Rindö hamn etapp 4.  

I översiktsplanen pekas Rindö smedja ut som ett utredningsområde för bostäder. 

Ett planprogram för området är under framtagande och programsamråd hölls 

under 2015. Mellan 108 och 135 bostäder förväntas kunna färdigställas mellan 

2029 och 2033 inom området. Fritidshusomvandlingen på Rindö och Skarpö 

förväntas ge ett tillskott på 40 - 81 bostäder fram till 2040.  På Rindö hör den ihop 

med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp som följer utbyggnaden av 

Rindö smedja. 

 

Vaxön 

På Vaxön finns ett antal stadsbyggnadsprojekt som möjliggör en utökning av 

bostadsbeståndet. Inom projektet Norrberget planeras för ungefär 240 nya 

bostäder i flerbostadshus och ett nytt särskilt boende. Bostäderna förväntas 

färdigställas i etapper mellan 2022 och 2026. Detaljplanen vann laga kraft 2020.  

I stadskärnan pågår även detaljplanearbeten vid kvarteren Domaren och 

Prästgården, som möjliggör för ungefär 8 - 11 respektive 24 - 30 nya 

bostadslägenheter i flerbostadshus.  

På västra Vaxön finns ett projekt som syftar till nybyggnation av ca 50 

hyresrättslägenheter i kvarteret Kulan. Detaljplanen Kulan 6 vann laga kraft 

under 2020, och det nya flerbostadshuset förväntas preliminärt stå klart 2022.  

BOSTADSTILLSKOTT 2021–2040 
 

Flerbostadshus Småhus 

1. RESARÖ 98 - 165 147 - 235 

2. RINDÖ/SKARPÖ 308 - 335 118 - 186 

3. BOGESUND 0 11 - 21 

4. KULLÖ 0 0 

5. ÖVRIGA ÖAR 0 25 - 50 

6. VAXÖ ÖSTRA 401 - 464 11 - 11 

7. VAXÖ VÄSTRA 140 - 230 10 - 20 

TOTALT 947 - 1194 321 - 523 
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Resarö 

Projektet Storäng innehåller utbyggnad av vatten och avlopp i ett område med 

äldre småhus och fritidshusbebyggelse. De två detaljplanerna möjliggör 

sammanlagt för nybyggnad av upp till 70 småhus. Detaljplanen Storäng östra vann 

laga kraft 2021. Projektet förväntas även resultera i en viss fritidshusomvandling. 

Detaljplanen för Resarö mitt möjliggör för ungefär 60 nya bostäder i både småhus 

och flerbostadshus, och vann laga kraft under 2020.  

Fritidshusomvandlingen förväntas vara betydligt lägre jämfört med tidigare 

eftersom en stor del av beståndet på Resarö redan är omvandlat till 

permanentboende.  
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Figur 6 Kommunindelning prognoser 
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BEFOLKNINGSPROGNOSER 
Kommunen beställer årligen en byggbaserad befolkningsprognos, vilket betyder 

att den del av prognosen som behandlar inflyttning är baserad på kommunens 

bostadsbyggnadsprognos. Den bygger också på historiska data och pekar ut 

trender för den demografiska sammansättningen i kommunen.  

Regionala befolkningsframskrivningar 
Även regionen tar fram regionala befolkningsframskrivningar. I det fallet görs 

inte sällan framskrivningar på både regionövergripande nivå och nedbrutet på 

kommunal nivå.  

I samband med arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholm, 

RUFS 2050, har befolknings- och sysselsättningsframskrivningar tagits fram för 

Östra Mellansverige (ÖMS).1 Dessa ligger till grund för det demografiska 

bostadsbyggnadsbehov som RUFS 2050 anger för respektive kommun. 

Framskrivningarna behövs även för planering av andra regionala verksamheter 

som sjukvård och kollektivtrafik. 2019 togs en framskrivning fram för Region 

Stockholm med ett 10-årsperspektiv.  

Regionens befolkningsframskrivning (2019) förutser framför allt en åldrande 

befolkning under närmaste decenniet, se Figur 8.2  

Vid en jämförelse av kommunens befolkningsprognos och den 

befolkningsframskrivning i tre scenarier som togs fram 2017 finns det trots olika 

metoder ändå vissa likheter. Störst skillnader kan ses under 2020-talet där en 

högre ökningstakt förutsätts av regionen. Se nästa sida för ett jämförande 

diagram. 
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Kommunens byggbaserade befolkningsprognos 
Enligt 2020 års byggbaserade befolkningsprognos förväntas befolkning i Vaxholm 

öka från 12 003 personer år 2019 till strax under 16 000 år 2040. Det motsvarar en 

befolkningsökning på ungefär 33 %. 3 

Inflyttning till nybyggda bostadsområden utgör en stor del av den förväntade 

befolkningstillväxten. De stora variationerna från år till år som kan ses i 

prognosen har att göra med förväntad befolknings-ökning genom inflyttning till 

kommunen och i förlängningen prognosen för bostadsbyggande och 

fritidshusomvandling. Framför allt sker tillväxten på Rindö, Resarö och Vaxön.   

Under 2030-talet förväntas åldersgruppen 65+ växa så att den är en större andel 

av befolkningen än åldersgruppen 0-19 år.  

Hushållssammansättningen i nybyggda områden 

Den byggbaserade prognosen gör skillnad i förväntad hushållstorlek mellan nya 

bostäder i flerbostadshus respektive småhus, med antagandet att hushållen i 

småhus som regel är större än de i bostäder i flerbostadshus.  

Det finns dock många fall i Vaxholm och andra kommuner där 

hushållssammansättnigen i nybyggda områden blev mycket annorlunda än vad 

man hade förväntat sig. Till exempel finns det projekt där det planerats för en låg 

andel barnfamiljer, men där man sedan upplevt en anstormning av just dessa och 

därför med kort varsel behövt planera för ytterligare förskoleplatser. Det finns 

även exempel på projekt som förväntats stärka elevunderlaget i en mindre 

centralt placerad grundskola, där siffrorna trots allt har fortsatt dala eftersom 

området främst lockat hushåll utan barn, i åldrarna 55+. 

Prognoser och framskrivningar är användbara till mycket, men sällan till att 

planera för att åstadkomma trendförskjutningar.   
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Figur 8 Diagram som visar befolkningsutvecklingen samt kommunens befolkningsprognos (Statisticon, 2021) och befolkningsframskrivningar 2015-2050 för Östra Mellansverige (Stockholms 

läns landsting, 2017) 
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1 Stockholms läns landsting (2017) Framskrivningar av befolkning och 

sysselsättning i östra Mellansverige. Rapport 2017:2. 

http://www.rufs.se/globalassets/h.-

publikationer/2017/rapport_oms_framskrivningar.pdf  
2 Region Stockholm (2019) Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms 

läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden - Bilaga till 

Stockholms läns huvudrapport Befolkningsprognos 2019–2028/60. 

Demografirapport 2019:9. https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-

utveckling/alla-projekt-inom-regional-utveckling/demografidagen2019/9-

kommunsammanstallning2019-ny.pdf  

 
3 Statisticon (2021) Befolkningsprognos 2021-2040 Vaxholms stad.   
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DEMOGRAFISKT BOSTADSBEHOV 

Baserat på Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra 

Mellansverige (Rapport 2017:2) som tagits fram av Stockholms läns landsting har 

ett demografiskt bostadsbyggnadsbehov bestämts för varje kommun i länet. Det 

bygger på tre olika scenarier: låg, bas och hög. För perioden 2018–2030 ligger det 

för Vaxholm mellan 80 och 120 bostäder per år, för att sedan sjunka till mellan 50 

och 70 bostäder per år efter 2030.1 

För att göra kommunens bostadsprognos jämförbar med det demografiska 

bostadsbyggnadsbehovet som anges i förslaget till RUFS 2050 handlar det om i 

genomsnitt mellan 87 och 103 bostäder under perioden 2020-2030, och mellan 40 

och 69 bostäder perioden 2031-2040.  

Hälften av bostäderna förväntas tillkomma i det som RUFS 2050 kallar 

prioriterade bebyggelselägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik.  
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MÅTT PÅ BOSTADSBRISTEN 
Hösten 2020 presenterade Boverket rapporten Mått på bostadsbristen - Förslag 

på hur återkommande bedömningar ska utföras2. Till skillnad från vad som 

beskrivs stycket ovan genererar Boverkets modell inte något specifikt byggbehov 

utan att berätta om ett antal eller andel som saknar en rimlig bostad. Modellen 

utgår ifrån att mäta en brist utifrån grundläggande behov, och inte efterfrågan. 

En annan utgångspunkt är att betrakta bostadsbristen som ett uttryck för brist på 

tillräckliga bostadstjänster, istället för att betrakta det som en resurs- eller 

tillgångsbrist. Måttenheten som modellen utgår ifrån är hur många (eller hur stor 

andel) hushåll som saknar tillgång till en rimlig bostad.  

I tidigare stycken och avsnitt har flertalet prognoser och framskrivningar för 

bostäder, befolkning och demografi beskrivits och jämförts. Viktigt att poängtera 

är däremot att ingen av dessa beskriver en prognosticerad bostadsbrist. I första 

hand ger dessa en beskrivning av vilka demografiska förändringar som kan bli 

aktuella för befolkningen i stort, samt hur kommunens långsiktiga planer för 

bostadstillskott ser ut. Inom det uppdrag som resulterat i Boverkets rapport19 har 

prognoser över bostadsbristen mätt som antalet hushåll som saknar rimlig 

bostad inte prioriterats. Så här beskriver de sina skäl för detta: 

Det huvudsakliga skälet är att bostadsbrist, i den bemärkelse vi valt att 

analysera, är ett tillstånd som till stor del påverkas av bostadssociala 

politiska åtgärder varvid prognoser över framtida bostadsbrist till allt för 

stor del blir en prognos över bostadspolitiska beslut.3 

I diagrammet nedan visas Boverkets föreslagna mått för att bedöma 

bostadsbristen för kommunen, länet och riket. De mått som sticker ut är andel 

trångbodda hushåll, andel hushåll med ansträngd boendekonomi samt andel 

hushåll med återkommande problem. Generellt är andelarna lägre för 

kommunen än för riket och länet. Medan bostadsförsörjningsansvaret specifikt 

sträcker sig till kommunens invånare, är detta inte nödvändigtvis siffror som tyder 

på någon särskild framgång för just Vaxholm. Det är en inte obetydlig andel av 

hushållen i kommunen som saknar till en rimlig bostad. Vidare är de stora 

skillnaderna gentemot länet i stort att betrakta som ett tecken på 

boendesegregation.   
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BOSTADSBEHOVET FÖR SÄRSKILDA GRUPPER 

Bostadsförsörjning handlar i grunden om att anpassa beståndet till ändrade 

förutsättningar. Enligt Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar avses med begreppet särskilda 

grupper ”de som av olika skäl har svårigheter att etablera sig på 

bostadsmarknaden”.4 Det här är också något som förtydligas ytterligare från och 

med förslaget till lagändring för år 2022.  

Det råder brist på bostäder och i synnerhet hyresrätter. Detta drabbar många av 

de som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, men särskilt personer 

med låg betalningsförmåga, hemlösa och kvinnor med behov av skyddat boende.  

För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt ansvar gentemot socialtjänstens 

kända målgrupper behövs bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar. 

Trygghet och stabilitet i boendet är en viktig förutsättning för att en person ska 

stärkas till att förändra sin situation, och tillgång till en egen bostad utgör en viktig 

del i rehabiliteringskedjan. I framtida planering av bostäder är det därför viktigt 

att det kan erbjudas ett varierat utbud av boendeformer i Vaxholm.   

Studenter och unga vuxna 
Gruppen unga vuxna (20–34 år) i Vaxholm är i betydligt större utsträckning än i 

övriga riket benägna att flytta från hemkommunen. Unga vuxna är också 

underrepresenterade i förhållande till den totala befolkningen. Detta kan vara en   

indikation att unga vuxna har svårt att hitta en bostad i Vaxholm eller att de söker 

sig till kommuner som erbjuder andra möjligheter.  

Äldre personer 
Kvarboendeprincipen är tillsammans med själv-bestämmandeprincipen en 

bärande princip inom svensk äldreomsorg.5 Den innebär att social-nämnden ska 

verka för ”människors rätt att kunna bo kvar i sitt hem så länge den enskilde 

klarar det och vill” 

Enligt länsstyrelserna bor många äldre i landet kvar i bostäder med dålig 

tillgänglighet och det saknas ofta andra boendealternativ för de som skulle 

behöva en bostad med högre tillgänglighet. Både i Vaxholm och i riket är de flesta 

äldre över 80 år kvinnor. I Sverige är det kvinnor som i störst utsträckning får 

garantipension vilket tillsammans med regler för bostadsbidrag sätter stora 

begränsningar på de boendealternativ som i realiteten finns tillgängliga för 

många äldre.6  

Efterfrågan på bostäder bland äldre 

I Lokalförsörjningsplan för Socialnämnden 2020–2040 görs bedömningen att det 

är många äldre som efterfrågar seniorboende i Vaxholm. I dagsläget är kötiden 

uppemot 8-10 år för de seniorbostäder som finns i kommunal regi. Ansvaret för 

dessa ligger däremot inte på Socialnämnden utan under Nämnden för teknik, 

fritid och kultur (TFK).  

Det finns också en förening, Bo i Gemenskap (BiG), som driver ett projekt för att 

bygga ett kollektivboende för äldre i kommunen. De samarbetar i dagsläget med 

ett fastighetsbolag för att ta fram en ny detaljplan för detta.  

Särskilt boende för äldre och växelvårdsboende 

Vaxholm har en åldrande befolkning vilket ställer krav på bostadsbeståndet. Det 

medför i viss utsträckning ett större behov av boenden med vård och omsorg, men 

också på att planera för friska äldre personer.  

Följande beskrivs i Lokalförsörjningsplan för Socialnämnden 2020-2040 om delar 

av äldreomsorgen: 

Äldreomsorgen är en verksamhet med stort lokalbehov. Eftersom den enskildes 

behov skiftar kan äldreomsorgen erbjuda olika boendeformer. Särskilt boende för 

äldre är en boendeform till för personer med stora omvårdnadsbehov. För att få 

ett sådant boende krävs biståndsbeslut. Det finns olika inriktningar på särskilt 

boende som kognitiv sviktboende, omvårdnadsboende och växelboende. Individen 

har egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen med personal dygnet 

runt.  

Tillfälligt boende kan beviljas som växelvård för personer som har behov av 

omsorg och som avlastning för anhöriga. 

I kommunens befolkningsprognos 2020-2035 indikeras en ökning av äldre i 

befolkningen. Speciellt inom gruppen 80 + sker en nära nog fördubbling av antalet 

i kommunen de närmaste åren enligt prognos. Gruppen har generellt ökat behov 

av stöd från socialnämnden i form av hemtjänst eller särskilt boende. 

Lokalförsörjningsplanen gör också en ganska omfattande omvärldsanalys för att 

bedöma det framtida lokalbehovet för äldreomsorgen. En ökad väntetid märks i 

riket. Den avslutas med följande: 

För Vaxholms del, och näraliggande kommuner uppges väntetiderna ha minskat 

de senaste jämfört med 2015. Uppgifterna från Stockholm om väntetider, 

bekräftar vad som anges i Boverkets enkät om en kö i balans. 
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Av lokalförsörjningsplanens bedömning av befintliga boenden framgår att flera av 

byggnaderna som idag används för särskilt boende inte är ändamålsenliga i 

dagsläget och skulle behöva anpassas.  

Ett nytt särskilda boende med 50-60 platser byggs inom kvarteret 

Norrberget/Lägerhöjden. Det kommer innebära ett tillskott till antalet 

boendeplatser i kommunen, och möjliggöra att en del lokaler inte längre behövs 

till särskilt boende.   

Lokalförsörjningsplanen betonar även vikten av ett bestånd i balans, det vill säga 

att det inte uppstår tomplatser inom särskilt boende då dessa är mycket 

kostsamma. Ett ytterligare nytt särskilt boende bedöms enligt planen inte vara 

prioriterat i dagsläget.  

Hushåll med barn 
Hushåll med barn har särskilda behov och förutsättningar i en bostad. De har ofta 

ett begränsat startkapital och jämförelsevis höga utgifter som kan påverka deras 

möjligheter att få bolån. Samtidigt behöver de generellt en större bostad med 

flera rum och avdelade ytor. Hushåll med barn önskar i många fall en långsiktig 

och stabil boendelösning, men samtidigt ett boende som kan anpassas efter barns 

förändrande behov under uppväxten. Med fler medlemmar i hushållet blir det 

även svårare att få livspusslet att gå ihop. Bostadens lokalisering i förhållande till 

skolor, arbetsplatser, kompisar, fritidsaktiviteter, vård och annan service spelar 

därför en viktig roll för hushåll med barn. 

Länsstyrelsen i Stockholm har i sin rapport Läget i länet 2021 påpekat att det finns 

en trend bland barnfamiljer att lämna Stockholms län till förmån för angränsande 

län på pendlingsavstånd, där de upplever att de kan få en bättre bostad till ett 

rimligare pris7. Samtidigt är Vaxholm en attraktiv kommun för barnfamiljer i 

länet, vilket återspeglas både i kommunens åldersstruktur och flyttningsmönster 

till kommunen. Rapporten Barn och unga och deras familjer i Stockholms län 

2017/2018 innehåller en djupgående analys av barnens livssituationer i länets 

olika kommuner och kommundelar. Av särskilt intresse för diskussionen kring 

bostadsbehovet är spaningarna om ekonomin i barnfamiljerna och situationen för 

barn efter en föräldraseparation. 

Ekonomin i barnfamiljerna  

Barnens levnadsvillkor präglas i stor utsträckning av hushållets ekonomiska 

situation. En viktig aspekt i detta är vart familjen vill eller har möjlighet att skaffa 

bostad, då de ekonomiska förutsättningarna ser väldigt olika ut över länet.  

I 2017 i Vaxholm var den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet för barn 0-

17 år 314 100 kr jämfört med 254 900 kr i länet i stort. Vaxholm ligger högt i länet, 

och överträffas endast av Danderyd och Täby på kommunnivå, samt av en del 

stadsdelsområden i Stockholms stad 8. 

Den ekonomiska uppdelningen kan även belysas med hjälp av begreppet 

’ekonomisk utsatthet’, som i det här fallet definieras som andelen barn som lever 

i hushåll med mindre än 60% av medianinkomsten. I Vaxholm är det 7% av barnen, 

jämfört med 15% i länet i stort. Samtidigt lever 14% av Vaxholms barn i hushåll 

med högre än 200% av medianinkomsten, jämfört med 9% i länet. Även dessa 

indikatorer pekar på att barnen i Vaxholm generellt sett har goda ekonomiska 

förutsättningar, då endast Täby och Danderyd har lägre andelar barn i ekonomiskt 

utsatta hushåll.24 

Inkomststandard är ett begrepp som sätter inkomsten i relation till 

levnadskostnader i stället för övriga befolkningens inkomster. Ett hushåll med 

låg inkomststandard definieras som ett där inkomsten inte räcker till boende och 

de nödvändigaste levnadsomkostnaderna. I Vaxholm är andelen hushåll med låg 

inkomststandard 3%, jämfört med 7% i Stockholms län. 24 

Ett fjärde mått på den ekonomiska fördelningen är köpkraft, där barnen i länet 

kan delas upp i fem kategorier, från låg köpkraft till hög köpkraft, baserat på 

hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet. I länet i stort innehåller 

varsin kategori 20% av barnen. I Vaxholm har 9% av barnen låg köpkraft och 31% 

av barnen hög köpkraft. Fördelningen är relativt jämn jämfört med vissa andra 

nordostkommuner – i Danderyd har 61% av barnen hög köpkraft och i Täby är 

motsvarande siffra 38%, medan det i Botkyrka, Södertälje och Nynäshamn är 6% 

av barnen. Vaxholm sticker dock ut i länet när man ser till förändringen över tid. 

Mellan 2014 och 2017 minskade andelen barn i den mittersta kategorin (medel 

köpkraft) med 5%, medan andelen i de lägre och högre kategorierna har ökat. 

Detta pekar på en växande ekonomisk ojämlikhet bland barnen i Vaxholm. 24 

Föräldraseparationer och växelvis boende 

I Vaxholm bor ungefär 81% av barnen med två föräldrar. I nordostkommunerna är 

det vanligare än i länet i stort att barn bor med båda sina föräldrar. Ungefär 10% 

av barnen i Vaxholm är folkbokförd hos en ensamstående mor och 5% hos en 

ensamstående far. Den registerbaserade statistiken är baserad på barnets 

folkbokföringsadress, och fångar därmed inte upp växelvist boende där barnet 

delar sin tid mellan båda föräldrarna. Det enda sättet att få information om 

växelvist boende är genom undersökningar som görs på riksnivå. I Sverige bor 

28% av barnen som inte bor med båda sina biologiska föräldrar växelvis, 14% bor 
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större delen av sin tid hos en förälder, och 58% hela tiden hos en förälder. 

Växelvist boende är dock vanligare hos föräldrar med högre utbildningsnivåer och 

högre inkomster. 23 

Bland 17-åringarna 2018 i Vaxholm hade har 23% upplevt en separation någon 

gång under uppväxten. Det är vanligt att föräldrar efter en separation flyttar från 

villa till lägenhet, och Vaxholms bostadsbestånd kan därför vara en del av 

förklaringen bakom kommunens relativt låga andel barn med separerade 

föräldrar. 24 

Då kvinnors inkomster fortfarande i genomsnitt är lägre än mäns är det ofta en 

mamma som tvingas hitta nytt boende efter en separation, som i sådana fall även 

blir betydligt mindre än det tidigare gemensamma boendet. I Vaxholm är det 

uppskattat att den genomsnittliga kvinnan efter en separation har råd att bo på 

47kvm jämfört med männens 71kvm. 9 

Bostadsbeståndet spelar därmed en viktig roll för barns levnadsvillkor och 

möjligheter att bo kvar i ett område efter föräldrarnas separation. I Vaxholm har 

48% av barnen med separerade föräldrar båda föräldrar boende inom 

kommunen, 12% har en förälder i en av grannkommunerna och 14% har en 

förälder i Stockholms stad. 

Personer med funktionsnedsättning 
Denna kategori innefattar personer med funktionsnedsättning under 65 år och 

andra som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa personer (LSS). 

Vaxholm har i dagsläget en gruppbostad med 6st lägenheter och 11st bostäder 

med särskild service. Bostäder med särskild service kan behöva anpassas till 

olika hyresgästers enskilda behov. 

Bostadsanpassning 

Det finns en viss rätt till ekonomiskt bidrag för att den som har en 

funktionsnedsättning ska kunna anpassa sin bostad för att kunna leva ett 

självständigt liv. Enligt Boverkets insamling av statistik om 

bostadsanpassningsbidragen var år 2019 den vanligaste åtgärden montering av 

ramp, följt av att ta bort trösklar, montera spistimer/spisvakt och uppsättning av 

stödhandtag samt reparation av teknisk utrustning.10 

Från fastighetsenhetens sida görs bedömningen att det sannolikt vore mer 

kostnadseffektivt att göra en samlad översyn och tillgänglighetsanpassning av 

kommunens egna bostadsbestånd än att arbeta med mer tillfällig 

bostadsanpassning.  

Ensamkommande barn och nyanlända flyktingar 
I och med den nya bosättningslagen från 2016 sätts andra krav på kommunernas 

mottagande av nyanlända. Det har funnits stora utmaningar att med kort varsel 

tillgänglighetsanpassa bostäder för nyanlända i befintligt bostadsbestånd.  

Vaxholms stad tog emot 28 nyanlända personer år 2019 och 14 personer år 2020. 

Kommunen ordnar boende under en etableringsperiod på två år, varpå de 

nyanlända förväntas lösa ett eget boende. Etableringsperioden kan i vissa fall 

förlängas för familjer med barn under 18 år. Socialförvaltningen har tillgång till 

ungefär 40 bostäder, som täcker behovet för mellan 78 och 97 personer i 

målgruppen. De flesta bostäder i det nuvarande beståndet utgörs av tillfälliga 

lösningar i paviljonger. 

I dagsläget är ungefär 35 boplatser tillgängliga, då antalet nyanlända till 

kommunen under 2020 var relativt lågt och i princip alla som anlände under 2017 

(och vars etableringsperiod har gått ut) har skaffat eget boende. Framöver 

förväntas dock en brist på boplatser uppstå runt 2022/2023. 

Socialpsykiatri och missbruksboende 
I tidigare nämnd Lokalförsörjningsplan för Socialnämnden 2020–2040 görs 

följande bedömning av nulägessituation och kommande behov för 

ansvarsområdet socialpsykiatri och missbruk:  

Inom socialpsykiatrin finns idag inget boende i Vaxholm stad. När behov finns 

köps platser i andra kommuner.  

Ett antal personer bor på institutionsvård för målgruppen missbruk och kan 

behöva en första lägenhet vid utskrivning i form av en träningslägenhet med ett 

socialt kontrakt. Antalet träningslägenheter är få i kommunen och behöver 

utökas. Av de personer som nu befinner sig på institutionsvård har ungefär hälften 

behov av träningslägenhet med socialt kontrakt. 

Träningslägenheter och lägenheter med sociala kontrakt behövs för att tillgodose 

behovet av bostad med stöd för personer som kan klara ett eget boende med 

boendestöd. Idag finns tre-fem träningslägenheter för målgruppen.  

Personer i hemlöshet 
Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle, vecka 14 år 2017, fanns 8 

personer som befann sig i någon av hemlöshetssituationer som myndigheten 

kartlägger (se Definitioner). I huvudsak handlade det om personer som antingen 

befann sig i akut hemlöshet, samt institutionsvistelse eller stöd-boende.11  
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Kommunen arbetar för närvarande inte aktivt för att motverka eller avhjälpa 

hemlöshet. Det finns exempelvis inget system med försöks- eller 

träningslägenheter som ger en mer direkt väg in på den ordinarie 

bostadsmarknaden 

Kommunen har däremot ett regelbundet samarbete med privata hyresvärdar för 

att få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som hyresgäster på den 

ordinarie bostadsmarknaden.  

Kommunen arbetar också med vissa vräkningsförebyggande åtgärder. Vid behov 

kan kommunen hjälpa till med ett tillfälligt boende på exempelvis vandrarhem. 

BOSTADSBEHOV UTIFRÅN EKONOMISKA 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Det demografiska bostadsbehovet beskriver antalet nya invånare som kommunen 

räknar med att ta emot per år, men beskriver inte vem eller vilka dessa nya 

invånare är, vad gäller vare sig behov eller ekonomiska förutsättningar. En 

utmaning för bostadsförsörjningen som blivit allt större de senaste åren är vad 

som kallas strukturell hemlöshet, vilket kortfattat kan beskrivas som personer 

som hålls utanför den ordinarie bostadsmarknaden på grund av uteslutande 

socioekonomiska skäl. Särskilt ensamstående kvinnor med barn är en grupp som 

allt oftare drabbas av hemlöshet i länet.12  

Jämställdhet 

Bostadsförsörjningens koppling till vissa jämställdhetsfrågor har diskuterats 

överskådligt i kapitlet Hushåll med barn, men den är värd att belysa ytterligare 

och ur ett bredare perspektiv. Trots insatser på olika nivåer kvarstår en tydlig 

skillnad i inkomster mellan män och kvinnor i Sverige. I Vaxholm har män 32% 

högre medianinkomst än kvinnor, vilket är en större skillnad än den som finns i 

Stockholms län i stort där motsvarande siffra är 24% 13. Detta gör att den 

genomsnittliga kvinnan har större begränsningar vid valet av bostad än den 

genomsnittliga mannen, sett till läge, storlek, upplåtelseform och hustyp. 

Kommunen har inga större möjligheter att påverka löneskillnaderna utanför dess 

egna verksamheter, men har däremot vissa möjligheter att motverka att dessa 

ojämlikheter kommer till uttryck genom tillgången till bostäder. 

Jämlikhet och segregation 

Utöver kön finns det flertalet socioekonomiska faktorer som påverkar individens 

och hushållets inkomster och därmed möjligheter till bostad. I Stockholms län 

finns stora skillnader i hushållens ekonomi och bostadspriser mellan kommuner 

och stadsdelar. Till exempel lever 18,9% av personer i Södertälje och 13,2% av 

personer i Norrtälje med låg ekonomisk standard, jämfört med 6,2% i Vaxholm 28. 

Även om segregationens effekter främst påverkar de som bor i områden med 

socioekonomiska utmaningar så uppstår det även negativa konsekvenser för hela 

samhället bland annat i form av dämpad ekonomisk tillväxt, försämrad tillit och 

folkhälsa och lägre skatteintäkter 14. Delegationen mot segregation understryker 

att den socioekonomiska segregationen inte är ett nytt fenomen i Sverige, men att 

den har förstärkts under senare år. 

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska staden 

planera för att ’skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder…’.  De höga priserna och den relativt låga andelen hyresrätter i Vaxholm 

gör att en stor del av den lokala bostadsmarknaden är/blir otillgänglig för den 

som har en låg inkomst.  

Även om Vaxholms invånare generellt sett har goda ekonomiska förutsättningar 

så finns de 6,2% av befolkningen, eller mer än 700 personer, som riskerar att få 

svårt att lösa ett skäligt boende om förutsättningarna förändras. Även för dessa 

hushåll med lägre inkomster finns ett behov av ett varierat bostadsbestånd som 

inte bara är tillgängligt för kommunens genomsnittliga löntagare. 

Arbetsmarknad och pendling 

Varje dag pendlar människor över kommungränser inom Stockholms län för att 

nå sina arbetsplatser. Vaxholm klassificeras i många sammanhang som en 

pendlingskommun nära storstad (till exempel i SKR:s kommungruppsindelning), 

där invånarna i stor utsträckning jobbar utanför kommunen. Detta kan utläsas i 

statistiken, som visar att ungefär 70% av den förvärvsarbetande befolkningen i 

Vaxholm har sin arbetsplats utanför kommunen. Detta innebär att mer än 4200 

personer pendlar ut från kommunen för sitt arbete.  Samtidigt finns det ett utbud 

av arbetsplatser lokalt, där 37% fylls av personer som bor utanför kommunen. 

Ungefär 1000 personer pendlar in till kommunen för sitt arbete. Många av jobben 

i Vaxholm finns inom kommunens egna verksamheter. 15 

In- och utpendlingsmönstren tyder på att kommunens bostadsmarknad och 

arbetsmarknad inte stämmer helt överens, vilket i sig är ett normalt fenomen. I  

riket arbetar ungefär en av tre förvärvsarbetande utanför sin boendekommun 16; 

Vaxholm ligger långt över genomsnittet, och detta kan ha flera förklaringar. 38% 

av Vaxholms invånare är högutbildade, jämfört med ungefär 29% nationellt 17, och 

många av jobben för högutbildade finns i något av länets större centrum. Ungefär 

30% av de förvärvsarbetande med sin arbetsplats i Vaxholm jobbar inom 

utbildning eller vård och omsorg. Andra vanliga näringsgrenar är 
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företagstjänster, byggverksamhet, handel samt hotell och restauranger. Ungefär 

28% är företagare 29. 

Dagens pendlingssituation leder till ett stort transportarbete och att olika grupper 

rör sig i staden på dagarna och kvällarna. Ur ett socioekonomiskt och 

miljömässigt hållbarhetsperspektiv finns det anledning att beakta 

bostadssituationen för både de som bor och de som jobbar i Vaxholm. Det kan till 

exempel diskuteras om det ska prioriteras att försäkra att de som jobbar i 

kommunen även ska ha ekonomiska möjligheter att bosätta sig här, och om det 

ska vara möjligt för fler som bor i kommunen att även ha sin arbetsplats här.  

Befolkningsunderlag för kommunens verksamheter 

För kommunens verksamheter är det viktigt att kunna planera långsiktigt och 

behålla någorlunda balans i demografin, både i kommunen som helhet och 

mellan de olika kommundelarna. Vid flertalet stadsbyggnadsprojekt under senare 

år har den förväntade demografiska profilen avvikit från de som faktiskt flyttade 

in. Till exempel planerades en expansion av skolan på östra Rindö i takt med 

bostadsutvecklingen i Oskar Fredriksborg, men det visade sig sedan vara få 

hushåll med barn som flyttade in. I dagsläget ser åldersfördelningen väldigt olika 

ut i kommunens olika delar, vilket kan göra det svårt att planera för utvecklingen 

av stadens verksamheter och annan service. 

Varierat bostadsbestånd 

Olika typer av variation i bostadsbeståndet kan bidra till att olika grupper kan få 

tillgång till bostadsmarknaden. Samtidigt som Vaxholms befolkning och 

bostadsbestånd har en viss karaktär så finns det grupper som har olika 

förutsättningar och behov, som även de behöver tillgodoses.  

När det kommer till upplåtelseformer fungerar bostadsrätter och äganderätter 

för hushåll med fasta anställningar, sparpengar och högre inkomster, som kan 

betala en handpenning och få lån från banken. Men för personer som saknar en 

del av dessa förutsättningar är hyresrätt ofta det enda alternativet, samtidigt som 

det finns personer som väljer att bo i hyresrätt mer som ett livstilsval.  

Bostadsyta påverkar ofta priset på en bostad och vilka sorters hushåll som har 

plats att bo där bekvämt. En blandning av storlekar gör att flera hushåll har 

möjlighet att göra den ekonomiska avvägningen mellan bostadspris och 

bostadsyta, men även att hushåll kan bo kvar i ett område under olika delar av 

livet, till exempel om de flyttar hemifrån, skaffar barn, skiljer sig eller går i 

pension.  

Att ha en blandning mellan småhus och flerbostadshus gör det också mer möjligt 

för hushåll med olika ekonomiska förutsättningar och livsstilar att bo i ett 

område. Vissa hushåll prioriterar att ha en stor bostadsyta med trädgård och 

närhet till naturen, medan andra vill bo mer kompakt med närhet till 

kollektivtrafik, restauranger och andra människor. En väl genomtänkt blandning 

av hustyper, lik den som finns i stadskärnan på Vaxön, kan skapa goda 

förutsättningar för utbyte och synergier mellan dessa olika hushållstyper. 
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Det finns ett antal olika verktyg som kommunerna kan använda för att tillgodose 

behovet av bostäder.  

De tillgängliga verktygen kan jämföras med ett verktygsförråd som en kommun 

har tillgång till. Den återkommande uppdateringen av kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjning kan då jämföras med en regelbunden tur till förrådet för att 

fylla på vår verktygsväska. Då ser kommunen över vad vi har för uppgifter att ta 

oss an eller om förutsättningarna har förändrats. Det går sällan att bära med sig 

hela förrådet så det behövs en prioritering av vilka verktyg kommunen ska ta med 

sig. 

Olika kommuner arbetar med olika verktyg, beroende på deras förutsättningar 

och politiska viljeinriktning. Vissa verktyg är mer effektiva än andra, och ger 

kommunen möjligheter att i grunden styra utvecklingen av bostäder. Dessa 

kräver oftast investeringar, kompetens, och tid att utvecklas. Andra verktyg 

används redan idag, men kan utnyttjas i större utsträckning för att tillgodose 

bostadsförsörjningsmål. Några av verktygen är riktade mot effekterna av dagens 

bostadssituation utan att förändra förutsättningarna i grunden. Nedan listas de 

verktyg som är tillgängliga: 

KOMMUNAL ÖVERSIKTS- OCH DETALJPLANERING 
Detaljplaner och översiktsplaner är de två huvudsakliga juridiska instrument som 

finns för fysisk planering i Sverige. Det är kommunerna som har ensam rätt att 

bestämma om detaljplaneläggning och att anta en detaljplan. Varje kommun ska 

även ha en aktuell översiktsplan. Detaljplaner är juridiskt bindande, medan 

översiktsplaner endast är vägledande. 

Översiktsplaner är ett sätt för kommunen att väga samman det stora antalet olika 

intressen som finns när det kommer till den fysiska miljön, och tydliggöra den 

önskade utvecklingen flera år framåt så att alla aktörer inom och utanför 

kommunen kan förhålla sig till en gemensam vision. Av särskild relevans för 

bostadsförsörjningen ska översiktsplanen redovisa utvecklingsinriktningen för 

bebyggelse samt framtida markanvändning, där bostäder återfinns i 

användningstyperna mångfunktionell bebyggelse, sammanhängande 

bostadsbebyggelse och landsbygd. Genom att peka ut områden för utvecklad eller 

ändrad markanvändning i dessa kategorier kan kommunen lägga grunden för 

framtida detaljplanläggning och exploatering. 

Detaljplaner reglerar vad mark- och 

vattenområden får användas till, och de krävs 

generellt vid större ändringar i mark- och 

vattenanvändningen, till exempel exploateringar 

eller avstyckningar. Genom detaljplaner skapar 

kommunen byggrätter som sedan kan utnyttjas av 

markägaren för att uppföra bostäder. I detaljplaner kan antal lägenheter och 

storlek på lägenheter regleras om det finns sociala skäl eller 

bostadsförsörjningsskäl (PBL 2010:900, 4 kap. 11§). 

PLANBEREDSKAP 
Med planberedskap menas generellt sett bostäder, men även sådant som 

förskolor och äldreboenden, som finns detaljplanelagda på obyggd mark. Ofta 

handlar det om att strategiskt planlägga kommunal mark för framtida behov. Det 

kan även handla om att utreda lämpliga platser för nya bostäder inom ramen för 

en fördjupad översiktsplan. 

KOMMUNALT MARKINNEHAV OCH EN STRATEGISK 

MARKPOLITIK 
Ett eget markinnehav ger kommunen goda möjligheter att bedriva en aktiv 

markpolitik och styra bostadsutvecklingen i den önskade riktningen. På egen 

mark kan kommunen styra över fler delar av stadsbyggnadsprocessen, från att ta 

initiativet till detaljplanering, till att ställa krav på upplåtelseformer och storlekar 

på lägenheter. Sådana överenskommelser kan ske genom marköverlåtelseavtal 

eller exploateringsavtal. Överlåtelse eller upplåtelse av marken kan föregås av 

en markanvisning, där en byggherre får ensamrätt att förhandla om villkoren för 

en sådan överlåtelse eller upplåtelse under en begränsad tid och med givna 

villkor, som uttrycks i kommunens riktlinjer för markanvisning.  

För att ha möjligheten att bedriva en strategisk markpolitik krävs det att 

kommunen kontinuerligt håller utkik efter lämplig mark att förvärva. 

ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG 

ELLER BOSTADSSTIFTELSER 
Ett kommunalt bostadsföretag är ett av de mest 

effektiva verktygen för att påverka 

bostadsförsörjningen. Med ett eget bostadsföretag 

kan kommunen direkt bestämma antal och typ av 

bostäder som ska uppföras och vilka principer som 
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gäller för att få tillgång till dem, utan att behöva komma överens med en 

markägare eller byggherre. Det finns dock lagar (lag 2010:879 om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag) som reglerar hur ett allmännyttigt 

bostadsföretag får agera. Till exempel ska företaget ha till syfte att främja 

bostadsförsörjningen, och verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 

principer. Huvuddelen av verksamheten ska handla om hyresbostäder, men det 

är tillåtet att även ha andra upplåtelseformer inom beståndet. Vissa kommuner 

väljer att utforma bostadsföretaget som en stiftelse i stället för ett aktiebolag, 

vilket har vissa organisatoriska konsekvenser. 

Vaxholms allmännyttiga bostadsbolag AB Vaxholmsbostäder avvecklades år 

1999. Bolaget hade ungefär 78 000 kvm bostäder och 10 800 kvm lokaler 1. 

KOMMUNALA BOSTADSFÖRMEDLINGAR SAMT 

FÖRTURSSYSTEM 
Bostadsförmedlingar är en serviceinstans som fördelar bostäder från flera olika 

fastighetsägare enligt bestämda principer. Kommuner ska enligt 

bostadsförsörjningslagen anordna en bostadsförmedling om det behövs utifrån 

situationen på bostadsmarknaden, och detta får göras tillsammans med 

grannkommuner. En bostadsförmedling ökar inte den totala tillgången till 

bostäder, men kan säkerställa att fördelningen sker utifrån andra principer än 

hushållets ekonomiska ställning. Dessutom kan en kommunal 

bostadsförmedling effektivisera för båda bostadssökande och hyresvärdar som 

slipper använda ett stort antal olika kanaler för att hitta varandra. Data från 

bostadskön kan även ge kommunen värdefulla insikter i bostadsbehoven hos 

befolkningen. 

Förturssystem får upprättas för att ge vissa hushåll förtur till bostäder, till 

exempel av sociala eller medicinska skäl, eller för att främja inflyttning till 

kommunen.  

KOMMUNALA HYRESGARANTIER TILL ENSKILDA 

HUSHÅLL 
Kommuner har möjlighet att gå in som borgensman för bostadssökande som har 

ekonomisk förmåga att betala hyra för en bostad, men som ändå har svårt att 

§etablera sig på bostadsmarknaden, enligt 2 kap. 6 § i lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter. Det kan handla om personer med 

betalningsanmärkningar eller personer som saknar tillsvidareanställning. Om 

hyresgarantin utlöses blir personen återbetalningsskyldig till kommunen istället 

för till hyresvärden. Kommuner som ställer ut hyresgarantier tar över risken från 

hyresvärden, och kan söka ett statligt bidrag om 5 000 kronor för varje utställd 

garanti som gäller minst sex månadshyror och som har garantitid på minst två år. 

EKONOMISKT STÖD TILL ENSKILDA HUSHÅLL FÖR ATT 

SKAFFA ELLER INNEHA EN PERMANENTBOSTAD 
Kommunen kan på andra sätt ge ekonomiskt stöd till vissa hushåll med syfte att 

skaffa eller inneha en bostad. Till skillnad från hyresgarantier behöver detta stöd 

inte nödvändigtvis gå till hushåll som bör kunna betala hyran. Det kan ges i form 

av en hyresgaranti, men även i form av ett kommunalt bostadsbidrag. Beslut om 

att lämna ekonomiskt stöd tas i enskilda ärenden, men för att uppfylla 

likabehandlingsprincipen bör det framgå i någon form av policy vilka kriterier som 

gäller för att ett hushåll ska få ekonomiskt stöd. 

FRÄMJA ALTERNATIVA SÄTT ATT BYGGA OCH BO 
Bostadsbyggandet styrs i dagsläget av en rad normer kring hur människor vill bo, 

och byggprocessen drivs ofta enligt ett väletablerat arbetssätt. Men det finns 

många människor som inte tillhör de grupper som generellt planeras för, och det 

finns gott om utrymme för innovation i hur bostäder uppförs praktiskt, 

ekonomiskt och organisatoriskt. Det kan till exempel handla om boendekollektiv 

där de boende delar på gemensamma ytor och funktioner. Det kan även handla 

om Bogemenskaper för äldre personer, där det finns tillgång till viss service och 

aktiviteter. Byggemenskaper och självbyggeri är former av organisation som kan 

användas för att finansiera byggandet av bostäder och hålla nere kostnader för de 

som ska flytta in. Boverket har vägledningar för hur kommuner kan arbeta med 

att främja nya typer av boenden och byggprocesser. 

 

492



TILLGÄNGLIGA VERKTYG 

    45 

1 Fastighetsvärlden (1999-03-30): Tornet köper AB Vaxholmsbostäder 

<https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/tornet-koper-ab-

vaxholmsbostader/> 

 

 

493



 

46 

Verklig frihet kräver trygghet. Vi är olika, har olika behov och önskemål under 

livet. Genom att planera för bostadsförsörjningen vill kommunen säkerställa att 

Vaxholms olika invånare får så goda förutsättningar som möjligt att leva i ett 

tryggt hem. Vaxholms stad har sex mål för bostadsförsörjningen som beskriver 

den önskade utvecklingen framöver. Målen är både generella och inriktade på 

vissa delar av bostadsbeståndet och befolkningen. Till varje mål hör ett antal 

riktlinjer som pekar på hur kommunen kan uppnå den önskade utvecklingen med 

de verktyg som finns tillgängliga samt förslag till hur målet kan följas upp. I slutet 

finns även en tabell som redovisar ett antal intressanta nyckeltal från SKR:s 

databas Kolada och hur de har utvecklats de senaste åren. 

MÅL 1. FORTSATT BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH 

BOSTADSTILLSKOTT 
Vaxholms befolkning ska fortsätta växa i en jämn takt med hänsyn till stadens 

förutsättningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik. I genomsnitt ska 75 

bostäder färdigställas per år fram till 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig 

befolkningsökning på i genomsnitt 180 personer per år sett till Vaxholms 

nuvarande hushållssammansättning. 

Som del av en växande region har Vaxholm åtagit sig att bidra till att uppfylla det 

demografiska bostadsbehovet. En balanserad och jämn befolkningstillväxt gynnar 

både nya och existerande kommuninvånare, ökar skatteintäkter och ger staden 

ett större inflytande regionalt och nationellt. 

Riktlinjer 
1.1. Kommunen ska kontinuerligt arbeta med att ta fram detaljplaner som 

möjliggör nya bostäder i såväl områden för nybyggnation som 

fritidshusomvandling. 

1.2. Kommunens mark ska användas till nya bostäder där det är lämpligt. 

1.3. Det ska finnas en rullande planberedskap för stadsbyggnadsprojekt flera 

år framåt.  

Uppföljning 
1.A. Antal färdigställda bostäder per år 

1.B. Befolkningsökning per år 

1.C. Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv 

1.D. Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande 

detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv 

MÅL 2. FLER HYRESRÄTTER 
Vaxholm ska ha en fungerande hyresmarknad för de hushåll 

som inte kan eller vill äga sin bostad. Hyresrätter ska tillskapas 

inom ramen för den fortsatta stadsutvecklingen. Antalet 

hyresrätter i Vaxholms bostadsbestånd ska öka.  

Underrepresentationen av hyresrätter i Vaxholm gör det svårt för 

grupper med svagare ekonomiska förutsättningar att bosätta sig i 

eller flytta inom kommunen, vilket bland annat kan utgöra ett hinder för 

försörjningen av arbetskraft och för unga vuxna eller nyanlända att hitta en första 

bostad. 

Riktlinjer 

2.1. Staden ska tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska 

påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna 

gör detta möjligt. 

2.2. Samarbete ska ske med privata hyresvärdar för att skapa fler hyresrätter 

i kommunen. 

2.3. Hyresrätter ska inkluderas som en del av markanvisningar. 

Uppföljning 

2.A. Antal färdigställda bostäder med hyresrätter per år 

2.B. Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv 

MÅL 3. ETT VARIERAT BOSTADSBESTÅND 
Vaxholm ska ha ett bostadsbestånd som passar för olika grupper med olika behov 

och förutsättningar. Det ska därför finnas bostäder i flera storleksklasser i 

kommunens tätorter på Vaxön, Resarö och Rindö, både i småhus och 

flerbostadshus. Det ska även finnas en ökad blandning av upplåtelseformer, med 

hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.  

Vaxholm har i dagsläget en underrepresentation av vissa typer, storlekar och 

upplåtelseformer i bostadsbeståndet. Även fördelningen över kommunen är 

ojämn. Därför behöver åtgärder vidtas för att tillskottet av bostäder vid 

nyproduktion och omvandling bidrar till en bättre balans i det lokala och samlade 

bostadsbeståndet. 
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Riktlinjer 
3.1. Vid markanvisningar i någon av kommunens tätorter ska en blandning av 

storlekar och upplåtelseformer i bostadsbeståndet främjas. 

3.2. Avsiktsförklaringar och exploateringsavtal ska användas för att öka 

variationen av upplåtelseformer, typer och storlekar på bostäder i 

stadsbyggnadsprojekt. 

3.3. I detaljplaner ska antal och storlekar på bostäder regleras för att öka 

variationen i det lokala bostadsbeståndet på kommun- och 

kommundelsnivå. 

Uppföljning 
3.A. Antal färdigställda bostäder med hyresrätter utanför Vaxön 

3.B. Antal laga kraftvunna detaljplaner som reglerar bostadsstorlek eller antal 

bostäder 

MÅL 4. ETT UTVECKLAT KOMMUNALT 

BOSTADSBESTÅND 
Vaxholms stad ska ha ett effektivt och samlat kommunalt bostadsbestånd med 

hög standard. Kötiden i seniorbostadskön ska minska över tid. Det kommunala 

fastighetsbeståndet ska täcka de behov som finns hos kommunens olika 

förvaltningar och majoriteten av de tillfälliga bostadsbehov som kan uppstå inom 

kommunen, vid till exempel anvisning av nyanlända personer. 

Kommunens olika fastigheter har i dagsläget olika ägarförhållanden, och 

tillgängligheten i bostäderna har inte inventerats i sin helhet sedan 2011. För vissa 

delar av bostadsförsörjningen krävs det att kommunen har tillgång till bostäder 

som den kan fördela. 

Riktlinjer 
4.1. Utreda och genomföra möjliga effektiviseringar av förvaltning och ägande 

för kommunens fastigheter med bostäder och verksamhetslokaler. 

4.2. En ny tillgänglighetsinventering ska göras av hela det kommunala 

bostadsbeståndet. 

4.3. Kommunen ska tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska 

påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna 

gör detta möjligt. 

Uppföljning 
4.A. Riktlinjer 4.1., 4.2. och 4.3. genomförda? (ja/nej) 

MÅL 5. BOSTÄDER FÖR HUSHÅLL MED BARN 
Vaxholm ska ha ett bostadsbestånd som tillgodoser de särskilda behoven som 

finns hos hushåll med barn. Därför ska staden arbeta för att fler medelstora 

bostäder byggs med rimliga priser inom gång- och cykelavstånd från skolor och 

kollektivtrafik. Det ska även finnas goda möjligheter för båda föräldrar att bo kvar 

i kommunen och helst i sin kommundel efter en separation. 

Det sker en generell utflyttning av hushåll med barn från Stockholmsregionen 

och även I Vaxholm förväntas andelen äldre öka markant över de kommande tio 

åren. Med riktade insatser kan Vaxholm fortsätta vara en attraktiv kommun för 

hushåll med barn. Genom att ta hänsyn till de förändrade behov som uppstår efter 

en separation kan bostadsförsörjningen bidra till jämställdhet och att ingen 

tvingas stanna kvar i ett förhållande på grund av hushållsekonomin. 

Riktlinjer 
5.1. Vid markanvisningar ska boenden som passar för hushåll med barn och 

växelvisa boenden främjas. 

5.2. När kommunen planerar för ny bostadsbebyggelse utanför Vaxön ska en 

större lokal variation vad gäller boendeformer främjas. 

5.3. Vräkningsförebyggande åtgärder ska särskilt vidtas för hushåll med barn. 

Uppföljning 
5.A. Riktlinjer 5.1. och 5.2. beaktats vid markanvisning? (ja/nej) 

5.B. Antal barn som har berörts av en vräkning 

5.C. Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 

MÅL 6. BOSTÄDER FÖR EN TRYGG ÅLDERDOM 
Äldre invånare ska kunna bo, leva och vid behov vårdas i Vaxholm. Staden ska ha 

ett gott utbud av boenden och boendeformer som passar för äldre personer med 

behov av olika nivåer av service. Bostäder för äldre ska lokaliseras nära 

kollektivtrafik, service och vård, men inte endast finnas på Vaxön. De ska vara 

tillgänglighetsanpassade och lättillgängliga till fots. 

Vaxholm har i dagsläget ett utbud av seniorbostäder och platser på särskilt 

boende. Dessa boendeformer uppfyller en del av behovet, men det finns också 

andra nivåer av behov, till exempel hos äldre som är för friska för särskilt boende 

men som kanske vill bo med andra eller få lite mer hjälp. Genom att erbjuda 

attraktiva boendelösningar för dessa personer kan deras ålderdom tryggas 
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samtidigt som större bostäder återvänder till marknaden för andra grupper 

såsom hushåll med barn. 

Riktlinjer 
6.1. Olika boendeformer för äldre personer, såsom särskilt boende, 

trygghetsboende och seniorboende, ska byggas inom ramen för den 

fortsatta stadsutvecklingen. 

6.2. Planeringen av bostäder för äldre ska ske i samverkan med 

pensionärsorganisationerna. 

6.3. Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En 

hjälpande hand, Väntjänsten med flera ska utvecklas. 

6.4. Initiativ till byggande av trygghetsboenden, seniorboenden eller 

kollektivhus för äldre ska uppmuntras, särskilt sådana med 

gemensamhetslokaler. 

Uppföljning 
6.A. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

6.B. Antal bostäder som har tillkommit i boendeformerna trygghetsboende, 

seniorboende eller kollektivhus för äldre. 

HÄNSYN TILL MÅL, PLANER OCH PROGRAM  

Agenda 2030 
Riktlinjerna bedöms i viss mån kunna bidra till att Mål 11 Hållbara städer och 

samhällen, och då specifikt delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad 

kan uppnås. Övriga mål berörs i mer indirekt bemärkelse.  

Nationella mål, planer och program 
Målområdena 2, 3, 4, 5 och 6 kan genom att på sikt ge kommunen ett mer varierat 

bostadsbestånd där invånarna kan hitta en bostad allt eftersom deras livssituation 

och behov förändras bidra till att folkhälsopolitikens mål för boende och närmiljö 

uppnås.  

Riktlinjerna bedöms som helhet kunna bidra till att bostadsmarknaden i 

kommunen får ett utbud som bättre svarar mot behoven och i den meningen bidra 

till att det nationella målet för boende och byggande uppnås. 

Målområde 4 skulle i viss mån kunna bidra till att nationellt mål för 

funktionshinderpolitiken uppnås.  

På sikt skulle riktlinjerna kunna bidra till något bättre förutsättningar för 

kommunen att arbeta vidare med frågan, men riktlinjerna bidrar inte i någon 

nämnvärd bemärkelse till att nationella målet för nyanländas etablering uppnås 

Målområde 2 och 3 skulle kunna bidra till att nationella målet för arbetet mot 

segregationen uppnås.  

Regionala mål, planer och program  
Målområde nummer 1 berör två av de åtaganden för bostadsförsörjningen som 

finns i RUFS 2050: Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar det 

demografiska bostadsbehovet samt Ha en hög planeringsberedskap i alla länets 

kommuner, om än med avvikelsen att målsättningen för årligt bostadstillskott 

ligger något lägre än vad som förordas i RUFS 2050. Målområdena 2-6 berör å 

andra sidan åtagandena Planera och bygg varierat för människors olika 

bostadsbehov och Öka rörligheten i det befintliga beståndet. Åtagandena Använda 

bostadsbyggandet för att öka kvaliteterna i regionens boendemiljöer och Öka den 

regionala samverkan och kunskapsutbytet berörs däremot inte av dessa mål och 

riktlinjer.  

Kommunens målområden 
Bostadsförsörjning är en fråga som berör och berörs av samtliga tre 

målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Vad gäller kvalitet så handlar det om kommunens behov av bostäder för att 

utföra sin verksamhet. Vaxholms stads egna bostadsbestånd utnyttjas för 

grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för och äldre personer, vars 

bostadsbehov har prioriterats. Det är inom det egna beståndet som kommunen 

har störst möjlighet att påverka utbud, lokalisering och utformning. 

Bostäder utgör, tillsammans med det offentliga rummet, mycket viktiga delar av 

stadens livsmiljö, och har därför en stark koppling till kommunens målområde 

med samma namn. Bostaden är ett av de grundläggande mänskliga behoven, 

och planeringen för bostäder påverkar därmed livsmiljön för dagens och 

framtidens invånare i kommunen. 

Även ekonomi kan kopplas till bostadsförsörjningen. Bostadsbeståndet är 

grunden för kommunens befolkningsunderlag, och påverkar därmed 

skatteintäkterna och utgifterna i dess verksamheter. 

496



 

49 

 

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023? 

Invånare totalt, antal 11 621 11 831 12 023 12 003 11 886    

Förändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%) 4,3 6,3 7,5 5,9 4,4    

Framskrivning, förväntat antal invånare om 5 år 12 238 12 328 12 418 12 499 12 110    

Verkställda vräkningar (avhysningar), antal/100 000 inv.  17,2 8,5 0,0 8,3 8,4    

Bostäder totalt, antal/1000 inv 411 410 423 425 431    

Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv 207 205 203 204 207    

Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv 69 65 68 64 64    

Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv 135 139 153 157 159    

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv 1.2 3.4 0.8 0.7 0.0    

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv 7.4 0.0 4.5 8.5 0.9    

Nöjd Region-Index – Bostäder (Medborgarnas bedömning av bostadssituationen i 

kommunen, skala 0-100.) 

50 51 53 54 54    

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 14.2 14.0 12.5 13.0 11.8    

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) 33.9 33.4 31.1 31.7 30.5    

Genomsnittlig boyta, kvm/invånare 42 42 42 43 44    

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande 

detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv 

 33.6  5.8     

Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv  0.6  0.0     

Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, antal/1000 inv  6.3  9.6     
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DEFINITIONER FRÅN SCB 

Hustyper  
Småhus  

Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive 

fritidshus).  

Flerbostadshus  

Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.  

Övriga hus  

Byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för 

verksamhet eller samhällsfunktion.  

Specialbostäder  

Bostäder för äldre eller funktionshindrade, studentbostäder och övriga 

specialbostäder. 

Allmännyttiga bostadsföretag  
Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser som i sin verksamhet 

huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med 

hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.  

Specialbostäder 
Specialbostad för äldre eller funktionshindrade  

En bostad som är varaktigt förbehållen äldre personer eller personer med 

funktionshinder och där boendet alltid är förenat med service, stöd och personlig 

omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är vanligtvis grupperade kring 

gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal eller sällskapsrum. Som 

specialbostäder räknas t.ex. inte seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden. 

Studentbostad  

En bostad som är varaktigt förbehållen studerande vid universitet eller högskola. 

Det kan vara ett studentrum i korridor eller liknande, eller en fullständigt 

utrustad bostad. Elevhem, internat och andra typer av specialbostäder för 

studerande vid gymnasiala utbildningar, folkhögskolor eller andra liknande 

utbildningar räknas inte som studentbostäder. 

Övrig specialbostad  

En annan specialbostad än för äldre eller funktionshindrade eller en 

studentbostad och som är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper. En 

sådan bostad är avsedd för temporärt boende och hyrs ut med reducerat 

besittningsskydd. Exempel är samlade bestånd av utslussningsbostäder för 

personer som nyss frigivits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem och internat 

som inte räknas in i gruppen studentbostäder. 

Upplåtelseformer 
Lägenheternas upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de 

boende förfogar över lägenheterna. 

Hyresrätt 

Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska 

personer, dödsbon eller bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus 

med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra 

ägare än bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrätt 

Småhus, flerbostadshus och övriga hus med bostadsrätt avser lägenheter som 

ägs av bostadsrättsföreningar. 

Äganderätt 

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller 

dödsbon. Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter.   

Fritidshus1 
Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 

tidpunkten avser den 1 januari respektive år. Fritidshus definieras som 

värderingsenheter/taxerings-enheter som saknar folkbokförd befolkning och är 

taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad 

(typkod 220), Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller Småhusenhet, 

byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).   

Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats något till följd av Skatteverkets 

förändring av typkoderna. Fritidshus definieras nu som 

värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är 

taxerade som Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 

113), Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), 

Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, 

byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).  Bara fritidshus som ägs av fysiska 
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personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller 

dödsbon ingår. 

Seniorbostäder 
Det saknas en bestämd definition av seniorbostäder. Enligt SCBs definitioner 

räknas de flesta seniorbostäder som hyresbostäder, eller specialbostäder för 

äldre beroende på om boendet är förenat med omvårdnad, stöd och service eller 

ej.  

I många fall erbjuds seniorbostäder från 55 års ålder. Många seniorbostäder har 

också någon form av gemensamma utrymmen, så som samlings-lokaler.  

Trångboddhet 
Norm 2 

Norm 2, skapades 1965. Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än två 

personer per rum (kök och vardagsrum oräknade). Personer i ensamhushåll 

räknas inte som trångbodda. 

Norm 3 

Norm 3, skapades 1974. Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än en 

person per rum (vardagsrum och kök oräknade). Sammanboende par förutsätts 

dela sovrum. 

DEFINITIONER FRÅN IVO 

Hem för vård eller boende, HVB 
En verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd 

eller fostran. 

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av 

behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller 

beroendeproblematik. 

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått 

permanent uppehållstillstånd i Sverige. 2 

Särskilt boende för äldre 
Med särskilt boende menas enligt socialtjänstlagen lägenheter för äldre 

människor som behöver särskilt stöd.  

De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad, för att 

kunna leva så självständigt och värdigt som möjligt. 3 

Bostäder med särskild service  
Erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver mer 

omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende.  

I verksamheten erbjuds individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad. Målet 

är att de enskilda ska kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra. 4 

HEMLÖSHETSSITUATIONER 
Nedan redogörs för Socialstyrelsens definitioner av de fyra 

hemlöshetssituationer som myndigheten kartlägger. 5 

1. Akut hemlöshet  
Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade 

boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 

trappuppgångar, tält eller motsvarande.  

2. Institutionsvistelse och stödboende  
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt, HVB, 

familjehem, SiS-institution eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat 

vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men utan egen 

bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som 

skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon 

egen bostad ordnad.  

3. Långsiktiga boendelösningar  
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning som försökslägenhet, 

träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på 

grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 

handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är 

förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.  

4. Eget ordnat kortsiktigt boende  
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, 

familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan) 

inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 

verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att 

denna hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
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-Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL 

eller LVU2 

2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS 

3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd 

1 SCB (2016) Statistikdatabasen: Antal fritidshus efter region och år, 

http://www.scb.se  
2 Inspektionen för vård och omsorg (2016-11-16) Hem för vård eller boende (HVB), 

https://www.ivo.se/  
3 Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Särskilt boende för äldre, 

https://www.ivo.se/ 

4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom 

socialtjänsten 

5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men 

saknar förankring där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare) 

 

4 Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Bostäder med särskild service, 

https://www.ivo.se/ 
5 Socialstyrelsen (2017) Dnr 416/2017 Hemlöshetssituationer, 

http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet  
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Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer godkänns. 

Sammanfattning 
Gestaltningsprogrammet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och 
Västerhamnen genom att skapa en enhetlig gestaltning. Förslaget till upprustning av miljön ska bidra till 
att behålla och utveckla Vaxholms unika värden och karaktär.  

Ett första gestaltningsprogram togs fram som informationsärende i maj 2021. Därefter har programmet  
bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, 
politiker, antikvarisk kompetens samt de funktioner som krävs. 

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att rusta kajområdet. Kajen rustas för att klara en 
livslängd på 120 år. En förutsättning för stödet är att hålla den tidsplan som sträcker sig från 2021 till 
2026. För att ta del av stödet ska Vaxholms stad utföra en rad åtgärder för att skapa en god 
resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Stödet innebär att den 
offentliga miljön i området kan rustas upp. Ett gestaltningsprogram har tagits fram. Åtgärderna från 
medfinansieringen är inarbetade i gestaltningsprogrammet. Stödet är förutsättningen för att 
renoveringen kan genomföras. 

En viktig del i arbetet med programmet har varit de tidiga dialogerna med de som berörs; verksamma 
inom området, Region Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, företagare, invånare 
och besökare med fler. Möten har också hållits med alla partier. 

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. Själva byggprojektet är fas 3. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Rhedin 
Planarkitekt 
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Ärendebeskrivning 
Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status, både stålsponten i Söder- och Österhamnen och 
stenkajen i Västerhamnen, har upprustning av den offentliga miljön i det centra hamnområdet i 
Vaxholm aktualiserats.  

Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att säkerställa kajens funktion. 

Gestaltningsprogrammet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och 
Västerhamnen genom att skapa en enhetlig gestaltning. De bitvis slitna och splittrade delarna kommer 
bli ett sammanhängande stråk. Förslaget till upprustning av miljön ska bidra till att behålla och utveckla 
Vaxholms unika värden och karaktär. 

Ett första gestaltningsprogram togs fram som informationsärende i maj 2021. Därefter har programmet  
bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, 
politiker, antikvarisk kompetens samt de funktioner som krävs. 

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att rusta kajområdet. Kajen rustas för att klara en 
livslängd på 120 år. En förutsättning för stödet är att hålla den tidsplan som sträcker sig från 2021 till 
2026. För att ta del av stödet ska Vaxholms stad utföra en rad åtgärder för att skapa en god 
resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Stödet innebär att den 
offentliga miljön i området kan rustas upp. Ett gestaltningsprogram har tagits fram. Åtgärderna från 
medfinansieringen är inarbetade i gestaltningsprogrammet. Stödet är förutsättningen för att 
renoveringen kan genomföras. 

En viktig del i arbetet med programmet har varit dialogerna med de som berörs; verksamma inom 
området, Region Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, företagare, invånare och 
besökare med fler. Möten har också hållits med alla partier. 

Gestaltningen och renoveringen innebär bland annat: 

 Ny enhetlig markbeläggning. 

 Enhetlig möblering och belysning. 

 Förbättrad hantering av dagvatten. 

 Förbättrade funktioner för linjetrafiken Waxholmsbåtarna (el, vatten, svartvatten, belysning, 
skyltning mm). 

 Förbättrade förutsättningar för träd och planteringar med skelettjord. 

 Förbättrade förutsättningar för drift och underhåll. 

Förändringar i uppdaterat gestaltningsprogram innebär bland annat: 

 Utbyggd kaj med ca 1,7 meter 

 Ingen kajakuthyrning i närheten av farled 

 Bättre plats för godshantering i Österhamnen 
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 Utrymme för stävtilläggningar för båtar i Söderhamnen 

 Fler träd 

 Bättre anpassning till befintliga verksamheter på kajen 

 Omarbetade teknikhus 

 Lekskulptur i Västerhamnen 

 Justeringar med hänsyn till kulturhistoriska värden 

 Ingen ny brygga i Västerhamnen med hänsyn till kulturhistorisk värdefull stenkaj   

 Ommöblering efter synpunkter och dialoger 

Bedömning 
Det samlade underlaget motiverar en nybyggnad av kajanläggningen, vilket ligger i linje med 
förvaltningens nuvarande arbete. Det beviljade statliga stödet motiverar en ombyggnad och gestaltning 
av hela området. 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.  

Förslagets konsekvenser 
Beslutet innebär att kajerna renoveras och rustas i enlighet med åtagandet mot Trafikverket, samt att 
gestaltningen 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 2021-10-18 
Uppdaterat gestaltningsprogram rev 2021-10-26 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande och 

Programhandling för gestaltning Vaxholms kajer)  
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur  
Näringslivsberedningen 
Anna Rhedin, sbf 
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Robert Klingvall, sbf 
Maria Poutamo sbf
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Programhandlingen är framtagen i samarbete mellan Vaxholms stad, Nivå 
landskapsarkitektur BLACK Ljusdesign och Stockholms Byggnads- 
antikvarier AB.

Alla foton och illustrationer i programmet är av Nivå Landskapsarkitektur 
om inget annat anges.

Medverkande Vaxholm stad:

Anna Rhedin
Robert Klingvall

Medverkande konsulter:

Nivå Landskapsarkitektur AB:

Åsa Drougge
Stina Hellqvist
Ivar Michélsen

BLACK Ljusdesign:

Alexander Cederroth
Maria Budell

Stockholms Byggnadsantikvarier AB:

Eva Wallström

BLACK
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Inledning
Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att 
säkerställa kajens funktion. 

Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status, 
både stålsponten i Söder- och Österhamnen och stenkajen 
i Västerhamnen, har upprustning av den offentliga miljön i 
det centra hamnområdet i Vaxholm aktualiserats. 

Gestaltningsprogrammet syftar till att binda ihop de tre 
kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och Väster-
hamnen genom att skapa en enhetlig gestaltning. Försla-
get till upprustning av miljön ska bidra till att behålla och 
utveckla Vaxholms unika värden och karaktär. 

En viktig del i arbetet med programmet har varit dialoger-
na med de som berörs; verksamma inom området, Region 
Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, 
företagare, invånare och besökare med fler. Möten har 
också hållits med alla partier.

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att 
rusta kajen, förbättra dess funktion som replipunkt, skapa 
en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kol-
lektivtrafiken på land och vatten. För att ta del av stödet 
ska Vaxholms stad utföra en rad åtgärder i kajområdet. 
Åtgärderna regleras i ett avtal som skrivits med Trafikver-
ket. Åtgärderna är inarbetade i gestaltningsprogrammet. 
Stödet är förutsättningen för att renoveringen kan genom-
föras. 

Ett första gestaltningsprogram togs fram som informa-
tionsärende i maj 2021. Därefter har programmet bear-
betats med hänsyn till de synpunkter som kommit från 
verksamma i området, invånare, besökare, politiker, anti-
kvarisk kompetens samt de funktioner som krävs.

Kajerna är attraktiva stadsrum som lockar många besö-
kare. Folk- och båtlivet när skärgårdsbåtarna angör ger 
platsen en speciell atmosfär. Söderhamnen och miljön 
kring kajen är det som många förknippar med Vaxholm 
och Waxholmsbåtarna är ett karaktäristiskt kännetecken. 
Söderhamnen är ett nav för båttrafiken i skärgården och 
hamnen. 

På kajerna ryms många funktioner; båtar, bussar och bilar, 
handel, serveringar m m. Kajområdet fungerar väl, men 
är bitvis slitet och intrycket är i många delar splittrat och 
oordnat. Varje år kommer ca 850 000 besökare till Vax-
holm. Den begränsade ytan och det tidvis stora antalet 
besökare ställer också särskilda krav på utformningen av 
miljön. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp på 
den offentliga miljön för att ge kajområdet den utformning 
den förtjänar. 

Kajens sträcker sig från Västerhamnen via Söderhamnen 
upp till Österhamnen är totalt ca 700 m lång. Stråken och 
platsernas sammanhållande utformning kan förbättras 
avseende formspråk, kulör och material för att skapa 
sammanhängande stråk och attraktiva mötesplatser som 

förstärker helheten och de ingående delarna. Gestalt-
ningen av kajområdet bör även knyta an till och binda 
samman målpunkter och stråk i intilliggande områden. 
Det är av största vikt att förslag till förbättringar av miljön 
bidrar till att behålla och utveckla Vaxholms unika värden. 
Gator och torg ska utformas så att de förstärker Vaxholms 
karaktär. 

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

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

Detta uppdrag har genomförts av nivå landskapsarkitek-
tur AB i nära samarbete med Vaxholms stad.

Kortfattad bakgrund
Vid Vaxholms kajer finns en unik kombination av närhet 
till stadsliv och storslagna naturupplevelser. På kajerna 
möter man det stora öppna landskapsrummet med Södra 
och Norra Vaxholmsfjärden och öarna runtom. Den stor-
slagna upplevelsen står i kontrast till stadsmiljöns oregle-

rade småskaliga kvartersstruktur och smala gatusektioner 
med sin stora andel äldre och låga bebyggelse. Hela stads-
kärnan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

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

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

Stockholms skärgård är en av de fem utvalda destinatio-
ner i Sverige som bedöms ha potential att locka ytterligare 
utländska besökare. Vaxholm har en internationellt känd 
profil som en trivsam småstad i Stockholms skärgård. 
Hamnområde har potential att lyftas fram som ett viktigt 
resmål i sig själv. 

I förändringsarbete, t ex om- och nybyggnation, ska alltid 
hänsyn till kulturhistoriska sammanhang och estetiska 
värden tas. Befintliga kvalitéer ska värnas och förädlas.  

Projektområde
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Områdesanalys
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Projektområdet binder samman stråk och platser i intillig-
gande områden. Från Vaxholms kajer kan man till exem-
pel promenera norrut mot Batteriparken, Norrhamnen 
och hembygdsgården. Vaxholms huvudgata och primära 
affärsstråk startar vid kajen och löper västerut, in mot ön. 
Därifrån kan man även vika av norrut och nå Rådhuset 
och Rådhustorget. Följer man kajen söderut fortsätter 
gångstråket längs med Ekuddsgatan, förbi Roddarhuset 
som i förlängningen övergår i en strandpromenad förbi 
Vaxholms roddförening och kanotsällskap, och slutar i 
Eriksös naturområde. 

13. Vaxholms primära handelsstråk, 
Hamngatan

8. Eriksös naturområde.   
Foto: Vaxholms stad

2. Kärleksbänken.    
Foto: Vaxholms stad

1. Infoskylt i Söderhamnen om Blå leden och 
Strömmingsrundan. Blå leden är en sidoled 
av Roslagsleden och går från Vaxholm till 
Dommaruddens friluftsgård, nära Åkersber-
ga, där den ansluter till Roslagsleden.

Strömmingsrundan är baserad på Ström-
mingsloppets bansträckning 5 respektive 10 
km. Start och mål är vid lägret, och banor-
na är skyltade med gula respektive gröna 
strömmingsskyltar. Informationstavlor finns 
uppsatta vid Söderhamnsplan och Eriksö.

10. Norrhamnen med Batteriparken i bakgrunden 9. Batteriparken i vinterskrud12. Bryggpromenad

Översiktlig analys
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1. Utgångspunkt: Söderhamnen

2. Kärleksbänken

3. Roddarhuset och Ekuddsparken

4. Johannesbergs badplats

5. Fredriksbergs brygga / Vaxholmsbåt

6. Vaxholms roddförening och Vaxholms  
     Kanotsällskap

7. Eriksös badplats

8. Eriksös naturområde med balnd annat  
    elljusspår, vindskydd, utegym, skypark

9. Batteriparken

10. Norrhamnen

11. Hembygdsgården

12. Bryggpromenad och klippbad

13. Hamngatan, handelsstråk

14. Rådhuset och Rådhustorget

15. Lägret; park, festplats, lek

16. Utsiktspunkt

17. Kolerakyrkogården

18. Nya kyrkogården

19. Blå leden frotsätter över 
Pålsundsbron mot Åkersberga

20. Utsiktspunkt

1617

20
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P17

P2

P10

P7

P4

P3 P3

P9

BU
SS

H
ÅL

LP
LA

TS

BUSSHÅLLPLATS

HÅLLPLATSER VAXHOLMSBÅTAR

TAXIBÅTAR

TRAFIK

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

KOLLEKTIVTRAFIK (BUSS)

GÅNGSTRÅK

SVAGT GÅNGSTRÅK

KAJPLATS YRKESTRAFIK

PARKERING

BUSSHÅLLPLATS

TECKENFÖRKLARING

Trafik och rörelsestråk

Analysen visar bl a att gångstråk bör förstärkas i vissa delar längs med kajen.

1. Gångstråk med spridda sittplatser 
ut på piren

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

3. Busstationen

5. Svagt gångstråk i Västerhamnen

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

1.

2.

3.

4.

5.
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PRESSBYRÅ

PO
ST

EN

WAXHOLMS HOTELL

LINFÄRJA KASTELLET

KABYSSEN

RESTA
URANG

G
LA

SS

SYSTEMBOLAGET BÅTMACK

BAR

KÄRLEKSBÄNKENBUSSHÅLLPLATS

BÅTMACK

VÄNTHALL

WC

HAMNGATAN
BU

SS
H

ÅL
LP

LA
TS

SMÅBÅTSHAMNEN

VAXHOLMSBÅTAR

MÅLPUNKT

MÅLPUNKT VERKSAMHET / HANDEL

UTESERVERING

TORGHANDEL

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

TECKENFÖRKLARING 

Målpunkter

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

2. Småbåtshamnen

3. Hotellet

6. Söderhamnen med Waxholms-    
båtarna

5. Båtmack i Söderhamnen

4. Uteservering på hamnplan

1. Hamngatan1.

2.

3.

4.

5.

6.
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KASTELLETSKÄRGÅRD

SKÄRGÅRD
VAXHOLM

SKÄ
RG

Å
RD

H
A

M
N

EN

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

VISUELL KOPPLING

STÖRD VISUELL KOPPLING

VISUELL BARRIÄR/STÖRNING

UTBLICK

TECKENFÖRKLARING

Visuella samband

1.

2.

3.

4.

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

1. Söderhamnsplan - utblick mot havet 2. Lotsgatan  - utblick mot havet och 
fästningen

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

4. Hamnplan - utblick mot havet 
och kajen 
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ARBETSOMRÅDESGRÄNS

BARRIÄR

KOPPLING

PLATSBILDNING

RUM

TECKENFÖRKLARING

Barriärer och rum

1.

2.

4.

5.3.

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

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

1. Busstationen 

3. Trafikrum runt den stora eken

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

4. Kajen i Söderhamnen
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FÖRKLARING

LÅG INTESITET

HÖG INTESITET

Intensitet stadsrum

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

TRÄD

BUSKAR/PERENNER/GRÄS

TECKENFÖRKLARING

Grönstruktur

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
13.

12.
14.23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Träd 1-3 
Parklind, Tilia x europaea

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

Träd 4- 22 
Klotlönn, Acer Platanoides ’Globosum’

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

Träd 23-24 
Vitoxel, Sorbus aria

Ungträd av Vitoxel, mindre bra vitali-
tet och med ett lågt bevarandevärde.

Träd 25 
Skogsek, Quercus robur 

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

Träd 26-29 
Hästkastanj, Aesculus hippocastanum 

Vuxen hästkastanj, dålig eller mindre 
bra vitalitet och ett lågt bevarande-
värde. 

Träd 30-31 
Vitoxel, Sorbus aria

Vuxen vitoxel, god vitalitet och lågt-
bevarandevärde. Del av gatuträdsallé 
läng med Hamngatan. 

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

Fyra olika typer av stolpbelysning och armaturer används inom projektområdet

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

Temporär belysning framför hotellet
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Sittmöbler

3 st. Äldre flyttbara soffor i 
olika stilar

21st. Förankrade parksoffor  längs 
med Väster-  och Österhamnen

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

6 st. Parksoffor i parken vid 
Västerhamnen

4 st. Parksoffor vid Waxholms-
bolagets kajplatser

34 st. Flyttbara parksoffor

3 st. Parksoffor utanför restau-
rangen

4 st. Parksoffa på granitmur2 st. Flyttbara bänkbord
Antal möbler och dess läge enl. inmätning av kajen 20-12-03. Ett antal olika typer av 
soffor är utplacerade inom kajområdet. Många olika typer av lös/flyttbar möblering 
flyttas runt inom området och skapar ett oordnat intryck. 
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Hamnutrustning

Kockums hamnpollare längs 
kajkant

Hamnpollare. Ritning: Arkivet 
Vaxholm

Klockpelare

Informationstavla vandrings- 
och motionsleder

Informationsskylt / vägvisare

Hamnspecifik utrustning för 
Waxholmsbåtar

Hamnspecifik utrustning för 
Waxholmsbåtar

Blomsterurnor

SandlådaParkeringsautomat och elskåp Pollare

Marknadsstånd

HögtalarePublik anslagstavlaSkyltar för båttrafiken

Avgångsplats linfärja

SkräpkorgSandlåda

Pumpbrunn

Blomsterurnor

Cykelställ

Stadskarta

Konstverk

Annonseringstavla

Avgångstavla Waxholmsbåtar Elförsörjning Waxholmsbåtar

Blomsterurnor

Räddningsboj, stege och 
skräpkorg

Nedan visas ett urval av den utrustning som finns inom projektområdet. Utöver detta 
återfinns tex flaggstänger och möbler som hör till uteserveringar.
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Kulturhistoria

Under medeltiden hade större delar av Vaxholms 
kommuns yta tagits i anspråk för bosättning, Mindre 
byar fanns i Vaxholms närområde. Vaxöns äldsta kända 
byggnader var två frälsehemman benämnda Norra 
Vaxön och Södra Vaxön från 1297 och 1315.

Vid 1500 - talets mitt beslöt Gustav Vasa att det skulle 
byggas en fästning mellan Vaxön och Rindö för att kunna 
försvara infarten till Stockholm. Sakta växte samhället 
Vaxholm fram på Vaxön – mittemot fästningen. Närheten 
till fästningen begränsade troligen huvudöns bebyggelse. 
Vaxön tillhörde kronan ända fram till 1930, och de hus 
som uppfördes i Vaxholm fram till år 1912 fick, enligt 
kronans instruktioner, enbart byggas i trä för att snabbt 
kunna brännas ned vid ett fientligt anfall. En stor del av 
denna äldre träbebyggelse finns fortfarande bevarad i 
stadskärnan, några har dock försvunnit för att kunna 
tillgodose dagens behov av parkeringsplatser, hyreshus 
och butiker. Den första förbindelsen med fastlandet fick 
Vaxön 1926 i och med Pålsundsbron.

Österhamnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma vy på en målning från 1810 av Louis de Pienne. Tullhuset, som fortfarande står kvar i Öster-
hamnen, var redan då ett centralt motiv på Vaxön

Vy från Vaxholms fästning mot Österhamnen idag.  Foto: Vaxholms stad Samma vy men fotat innan ombyggnationen 1969. Foto: Okänd 
fotograf 1965 / Sjöhistoriska museet

Tidig träbebyggelse och sjöfart i Österhamnen runt 1860. Tullhuset i vitt i bakgrunden. 
Rester av den gamla träbebyggelsen finns fortfarande kvar vid Cronholmsplan. Målning 
av Nils Andersson från 1860.
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Historiska kajlinjer överlagrade med dagens kajkant från 1969

1776
1880
1936

1969

Vaxholm, karta från 1776. Källa: Arkivet Vaxholm

Vaxholm, detaljplan från 1926. Källa: Vaxholms stad

Vaxholm, karta från 1880. Källa: Arkivet Vaxholm

522



19

Ångbåtstrafiken under 1870-1880- talet gjorde det möjligt 
för Stockholms borgare att uppföra sommarboställen 
på skärgårdsöarna, så kallade grosshandlarvillor. 
Stora trävillor uppfördes i staden och även på öarna 
närmast runt omkring. Flera av de hus som idag präglar 
stadens sammansättning uppfördes mellan 1875-1910. 
Under slutet av 1860 – talet och en bit in på 1900 - talet 
blomstrade badortslivet i Vaxholm. Det välbärgade 
borgerskapet flydde Stockholm och den osunda miljön 
med stinkande avlopp och sopor m m för att få frisk luft 
och bad. Vaxholm blev ett centrum för sommargäster. 
In på 1900-talet började sedan även de från lägre 
samhällsklasser bygga sommarhus här.

Vaxholm kunde erbjuda flera slags bad i kallbadhus, 
varmbadhus där man förutom ”douche” kunde få ett 
kombinerat salt- malt- ång- och gyttjebad. Dessutom 
öppnades Rindöbaden 1881 där man vid den tiden hade 
Europas mest järnrika vatten. 

Det som idag är karaktäristiskt för stadsbilden är 
en- och tvåvåningshusen av trä som stadsmässigt 
placerats i gatulinjen och har utsmyckade detaljer som 
glasverandor, staket och grindar med snickarglädje. 
Husens innergårdar och plank samt fasadfärgerna som 
mestadels är målade i ljusa kulörer är också av vikt 
för stadens helhetsbild. Vaxholms stadskärna är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Skärgårdsbåtarna vid 
kajen är och har historiskt varit viktiga inslag i Vaxholms 
kulturhistoria som tillsammans med andra marina/
hamnfunktioner skapar ett rikt båt- och folkliv året om.

Folkliv i Söderhamnen. Raden med träd har vuxit till sig sedan fotot på sidan 20  
(mittersta fotot, nedre raden). Foto:  Vaxholms stad

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

Grusad hamnplan med kantbalk av betong, Söderhamnen under 1900-talets första hälft. 
Foto: Palmqvist, Bo / Sjöhistoriska museet

Söderhamnen ca. 1890 innan nuvarande Vaxholms hotell uppfördes. Bryggor och hamn-
byggnader längs med kajen. Foto: Okänd fotograf  ca. 1890 / Sjöhistoriska museet
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Söderhamnen 1951 framför hotellet. Trappa ner till vattnet för landstigning. Kajplanet sträcker sig från kajkanten 
ändra fram till fasad. Foto: Okänd fotograf  1951 / Sjöhistoriska museet

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

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

Västerhamnen innan utbyggnad av småbåtshamn och pir. Foto: Vaxholms stadSöderhamnen. En brygga ligger intill kajen. Relativt nyplanterade träd står på rad längs 
kajen. Foto: Vaxholms stad
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Åtgärdsplan
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Det finns flera aspekter som föreslås åtgärdas som 
omfattar flera, eller alla, delområden och etapper. 

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

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

Även möblering och utrustning är sammanhållande 
element som förstärker stadsmiljöns identitet och 
skapar atmosfär. En möbelfamilj där varianter av den 
kan förekomma på de olika platserna längs med kajen 
föreslås. På så sätt hålls möbleringen ihop, men variation 
skapas. Där så är lämpligt föreslås att möbler och 
utrustning återanvänds, se vidare åtgärdsförslag nedan.

Kajmiljön är till stora delar en hårdgjord miljö med 
begränsad möjlighet att tillföra grönska. Många befintliga 
träd är i mindre gott skick. Träd som föreslås utgå ersätts 
med nya, buskar och häckar som blockerar utsikten 
undviks och nya träd planteras i lägen där siktlinjer inte 
bryts eller barriärer skapas. Den biologisk mångfalden, 
spridningskorridorer och planteringar som lockar fjärilar 
kan stärkas av perenna planteringar eller temporära 
sommarblomsarrangemang. Blommor var även något 
som lyftes fram i barndialogen. 

Återkommande och viktiga synpunkter inkomna 
från dialogarbete med företag och verksamheter 
handlar bl a om att levandegöra hamnen med en 
attraktiv kajpromenad för att skapa liv och rörelse, 
men även vistelse och handel i hela hamnen för både 
lokalbefolkning och turister prioriteras. Havsutsikten 
bör värnas och orienteringen underlättas med bättre 
skyltning. Ett nytt skyltprogram för hela området är ett 
förslag. Robustare och vackrare markbeläggning i form 
av gatsten efterfrågas, som samstämmer bättre med 
kulturmiljön och som är hållbar och blir vackrare över tid. 

Synpunkter och idéer framkomna i en dialog med 
en barngrupp är beskrivna i de olika delarna i 
åtgärdsplanen. Dessa och andra mer detaljerade 
förslag kommer att arbetas in och konkretiseras i 
programförslaget. 

En viktig aspekt är hur Vaxholms kajer hänger ihop med 
kajerna som båtarna angör i Stockholm; Slussen och 
Strömkajen. Passagerare mellan Stockholm och Vaxholm 
stiger på och av på olika kajer som bör höra ihop på 
något sätt. Det kan handla om hamnspecifik utrustning 
kopplat till Vaxholmsbåtarna, eller andra gestaltande 
element. Detta utreds vidare i programförslaget. 

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Vaxholms kajer i relation till Waxholmsbolagets hamnar i Stockholms innerstad

Strömkajen

Slussen

Vaxholm
Rindö

Tynningö

Värmdö

Ingarö

Stockholm

Resarö

Lidingö

Borgesundslandet

Ljusterö

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

1.

2.

3.

4.

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

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

3.
Utveckla kontakten mellan gata och kaj i Lotsgatans 
förlängning, förslagsvis med en bredare trappa i slänten 
och en trappa som leder vidare från kajen ner till 
vattnet. Historiskt har kajen trappats mot vattnet i detta 
läge. Förslaget har rekreativa fördelar, men skulle även 
underlätta på- och avstigning för taxibåtars kunder. 

4.
Få tar sig runt hörnet från Söderhamnen där kajen 
viker av mot Österhamnen. Här smalnar kajen av och 
tillsammans med sophus och teknikhuset skapas en 
flaskhals. Dessa byggnader är ett visuellt hinder och stör 
havsutsikten samt ger ett skräpigt intryck enligt dialog 
med företagen.  I Åtgärdsplanen föreslås att sophuset 
rivs och ersätts på annan plats alternativt anläggs en 
sopkasun under mark, vilket även föreslås i dialogen med 
företag och verksamheter.

I denna del är nivåskillnaden mellan gata och kaj mindre, 
och föreslås därför länkas samman med en trappning 
som underlättar för gångtrafikanter att röra sig fritt 
mellan ytorna. Idag korsas gräsremsan mellan gata och 
kaj av smitvägar.  

Österhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen
Projektområde
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Söderhamnen har ett fantastiskt läge, som kan utnyttjas 
ännu bättre. Den centrala funktionen och upplevelsen 
är Vaxholmsbåtarna, som ska stå i centrum här, vars 
varumärke är en del av Vaxholms identitet. 

Gatan föreslås ombildas till ett gångfartsområde 
för att prioritera fotgängare i området. Även 
cykeltrafiken föreslås stärkas med fler väderskyddade 
cykelparkeringar. 

5.
6.

7.

9.

8.

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

6.
Platsen mellan Stadshotellet och kajen förslås länkas ihop 
så att hela miljön uppfattas som ett torg där man kan röra 
sig fritt mellan kaj och gata med fri utsikt över vattnet. 
Hotellet fungerar i samverkan med Kastellet som en port 
till skärgården, och skulle med denna åtgärd synliggöras 
och stärkas visuellt. 

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

7. 
Detta är den mest centrala delen på kajen och den största 
sammanhängande ytan. Detta ger möjligheten att skapa 
ett Hamntorg med en attraktiv och flexibel utformning, där 
den offentliga prägeln föreslås stärkas. Sjömacken bidrar 
till den skärgårdsmiljö som är en del av Vaxholms identitet 
och genererar ett rikt och varierat båtliv vilket är positivt. 
Samtidigt är det en farlig verksamhet som ligger mitt i 
stadskärnan. Om möjligt föreslås denna flyttas till annat 
läge. 

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

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

Väderskyddad cykelparkering placeras i denna del. 

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

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

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

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

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

Söderhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

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

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

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

11.
Parken bibehålls som grönskande oas, men öppnas 
upp något mot vattnet. Parken skulle kunna förstärkas 
som målpunkt med t ex lek. I dialogen framkom gungor, 
klätterställning, rutschkana som önskemål, även statyer 
och skulpturer nämns. Här skulle det kunna vara en 
lekskulptur, t ex. Barnen är en underprioriterad grupp i 
området och denna plats skulle kunna bidra till att stärka 
aktiveter och upplevelser riktade till barn.  Dessutom ett 
uppskattat inslag för båtsemestrande barnfamiljer som 
gästar hamnen. Parkens skydd mot gatan bör då stärkas 
ytterligare.

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

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

Här ligger tidvis större båtar till idag, och dessa skulle 
fortsatt få plats mot pirens utsida. 

10.

11.

12.

13.

Västerhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Projektområde
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Koncept
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ETT GEMENSAMT GOLV

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

EN SAMMANLÄNKAD KAJ

EN SERIE AV HÄNDELSER

Platser som bjuder in till lek, vila, rekreation 
och häng längs kajstråket lockar folk och hål-
ler intresset vid liv längs med hela stråket. 

ÖKAD VATTENKONTAKT

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

STÄRKTA GRÖNA KOPPLINGAR

Nya träd planteras längs kajen som stärker 
den gröna kopplingen och de ekologiska sprid-
ningsvägarna. 
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Förslag
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Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

1.

3.

2.

4.

Replipunkt Vaxholm - Övergripande plan 
för hela kajområdet inklusive intilliggande 
områden

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

•       Säkerställa kajens funktion och rusta  
         intilliggande områden

•       Ny markbeläggning inom området

•       Nya träd/buskar/planteringar

•       Nya ledningsstråk 

•       Lekskulpturer och vattenspel

•       Nya sittmöbler

•       Nya belysningsarmaturer

•       Trappa vid Lotsgatan

•       Bryggpromenad vid Söderhamnen

Vaxholms stad avser att rusta och renovera 
kajen för att säkerställa kajens funktion. 

Då Vaxholms stad får fullt beviljat statligt stöd 
är det möjligt att göra en större renovering av 
kajområdet och intilliggande områden. 

Gestaltningen syftar till att binda ihop de tre 
kajområdena Österhamnen, Söderhamnen 
och Västerhamnen genom att skapa en 
enhetlig gestaltning. Förslaget till upprustning 
av miljön ska bidra till att behålla och utveckla 
Vaxholms unika värden och karaktär. 

En viktig del i arbetet med programmet har 
varit tidiga dialoger med de som berörs. 
Möten har också hållits med alla partier.

Ett första gestaltningsprogram togs fram 
som informationsärende i maj 2021. Därefter 
har förslaget bearbetats ytterligare med 
hänsyn till de synpunkter som kommit från 
verksamma i området, invånare, besökare, 
politiker, antikvarisk kompetens samt de 
funktioner som krävs.

4.
3.

1.

2.

Övergripande plan

Markmaterial: 

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

Områdesgräns
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Österhamnen

1.

2.

3.

4.

5.

Angöringsplats avlastning till båttrafiken.

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

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

Befintliga hamnpollare av järn 
behålls och renoveras.

Slänt mellan kajen och Hamngatan. 
Perenner och nya träd. En mur av 
träinklädd betong eller natursten 
tar upp höjdskillnad mot slänten.

Referensbilder granitmurar

Referensbilder solmöbler och snurrstolar Foto: Blidsbergs

Referensbilder perennplantering

1.

A

B

B

A

3.

4.

6.

5.

7.

Strandgatan

Lotsgatan

11.
8.

2.

10.

9.
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1.

A

B

B

A

3.

4.

6.

5.

7.

Strandgatan

Lotsgatan

11.
8.

2.

10.

9.

Österhamnen

6.

7.

8.

9.

11.

10.

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

Nytt pumphus samt tömning av svartvatten.

Trappsteg tar upp höjdskillnad.

Ett befintligt träd sparas och kompletteras med ett nytt.

Sophantering.

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

Referensbild trappa ner till vattnet. Foto Anders Karlen

Referensbild långbänk /-soffa. Foto: Hitsa

Koppling mellan Lotsgatan och vattnet / 
kastellet förstärks
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Sektion A-A genom platsbildning i Österhamnen

Sektion B-B genom trappor och brygga i Österhamnen

Brygga för ökad 
vattenkontakt

Parkering bibehålls men 
ordnas mot en mur

Platsbildning på kajen 
med plantering, träd och 
sittplatser

Slänt med blommande 
perenner och träd i 
grupper

Ny gångbana på 
vattensidan av 
Strandgatan
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Söderhamnen

12.

13.

16.

14.

15.

Gångfartsområde utan kantstenar.

Cykelparkering.

Parkeringsplatser behålls. Yta markeras i 
smågatstensbeläggningen.

Långbänkar / soffor och informationstavlor 
för båttrafiken.

Väderskyddad väntplats / skärmtak.

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

Referensbild kajspecifik möblering

17.
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Sittgradäng 
av trä tar 
upp höjd-
skillnad

Påstigningsplats 
Vaxholmsbåt

Grupper av träd 
och plantering

Utesevering i anslutning till 
hotellet, glasskiosken mm

Vaxholms Hotell

Parkering 

Gångfartsområde

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

Referensbild sittrappa av trä Trägradäng med bord Trädäck med planterings-öar Trd som komme rupp ur träyta

Sektion C-C genom kajtorg, Söderhamnen
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Perspektivbild Söderhamnen
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Sophantering.

Söderhamnen

21.

22.

23.

24.

Angöringsplats behålls. 

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

Nya träd och sittplatser.

25.

Väderskyddad cykelparkering.

Informationstavlor båttrafiken.

26.

27.

28.

29.

30.

20.

19.

Befintlig busshållplats.

Trappsteg tar upp höjdskillnad. Planteringsöar 
med träd.Plats för uteservering samt marknadsstånd på torg.

Tre befintliga hästkastanjer behålls på torget, en tas 
ner för att få in mer ljus på torget.

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

Gångfartsområde utan kantstenar.
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Referensbilder sittplatser runt trädReferensbild vattenspel

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

Söderhamnen
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Referensbild solstolar Publik kikare Referensbild sittrappa av trä Trägradäng med bord

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

Platsbildning med utblick över vattnet med 
plats för solstolar eller snurrstolar

Söderhamnen
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Nedsänkt bryggpromenad 
med gradängsteg

Nya träd och 
planterings”öar”

Busshållplats

Trappsteg tar 
upp höjdskillnad

Sektion D-D genom busshållplatsen, Söderhamnen
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Västerhamnen

34.

35.

Ny mur av natursten tar upp höjdskillnad och 
ersätter räcke och slänt längs gatan. 

Bänkar och träd placeras mot muren längs 
gångstråket.

35.

36.

35.

34.

E

E

Nya träd på på 
några platser längs 
kajen

Ny mur markerar 
gräns mellan bussga-
ta och kajpromenad

Sektion E-E genom Västerhamnen
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35.

36.

35.

34.

E

E

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

Referensbilder perennplantering

Västerhamnen

Vaxholms Kajer
Lek i Västerhamn |  2021.10.04   |   Strömmingspark

Träskulpturer/lekskulpturer i trä. RavenWood

Strömmingsskulptur i trä

Referensbild marin lekskulptur
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Belysningsförslag
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Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Stolpuppställning: 

A. Kajspecifika armaturer vid avgångsplatser Vaxholmsbåtar 
B. Stolpar med dubbel- eller enkelriktad armatur längs gator
C & D. Master med strålkastare på platsbildningar

1.

3.

2.

4.

5.

A. B. D.C.

Belysningen av Vaxholms kajer blir funktionsorienterad 
utifrån kajens olika rumsligheter i fråga om skala 
och användningsområde. Belysningen skall också 
underordnas stadens kulturhistoriska arv, med karaktär 
av låg pittoresk bebyggelse i bruten kvartersstruktur i 
skärgårdsmiljö. 

Den sammanhängande belysningen placeras mellan 
körytan och GC-vägen som är parallellt dragen med 
vattenlinjen och kajen. Belysningen utgörs av en 
högre stolpe med dubbla armar som kan ge de båda 
trafikslagen en kvalitativ och orienterande ljussättning. 
Armaturerna skall vara avbländade och ha en tydlig 
ljusdistribution så att ljusmiljön upplevs avbländad. 

De olika platsbildningarna och torgen längs med 
kajstråket ljussätts med spotlights på smala stolpar 
som ger ett kontrastrikt ljus och som riktas ned mot 
platsernas olika möblemang och vistelseytor. 

Vegetationsöar med träd och perennplanteringar 
ljussätts med avbländade ”uplights” som framhäver 
trädens stam, grenverk och lövmassa. Uplights placeras 
i förhöjda rör för att minimera bländningsrisk och för att 
skapa mekaniska skydd.   

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

Belysningsplan för hela området. Illustration: Black ljusdesign

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

Belysningsprinciper

1.

2.

Bildkälla: Neri        

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

1.

2.

3.

3.

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

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg 
respektive trafikerad väg. 

Referensbilder

Thuleparken, Gnesta. 
Foto Black ljusdesign

Referensbilder

Oxford street, London
Bildkälla: Selux 

Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign
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4.

5.

5.

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

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg 
respektive trafikerad väg. 

Vegetationsbelysning Brunkebergstorg,  
Stockholm. Foto Black ljusdesign

Referensbild

4.

Belysningsprinciper

Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign
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Bilaga A - dialoger

Direkt när kajen konstaterats vara i dåligt skick innan 
några beslut inom ramen för projekt Vaxholm kajer 
tagits påbörjades dialogarbete. Barn, företagare, öbor, 
grupper med tillgänglighetsbehov och pensionärer samt 
allmänheten har alla hanterats separat i dialoger för att 
kunna särskilja dessa gruppers behov. Målet är att alla 
dessa gruppers önskemål skall lyftas och för de som 
arbetar med Vaxholms kajer.

Barn

Två grupper på förskolan Lekhagen har fått representera 
gruppen barn i förskoleåldern. Dessa har fått göra 
studiebesök på kajen samt har haft en workshop med 
tjänstepersoner som arbetar i kajens projektgrupp.

Näringsliv

32 st företag som vid slutet av 2020 hade verksamhet inom 
kajens område har haft enskilda samtal med projektets 
medarbetare. Utöver detta har projektet deltagit i möten 
med företagarföreningar samt uppmanat företag att höra 
av sig.

Öbor

Två studiebesök riktade till öbor har annonserats och 
utförts under 2020. Öbor har också uppmanats att ange 
att de är öbor i kontakt med projektet för att öbornas 
synpunkter och önskemål skall kunna hanteras särskilt i 
arbetet med projektet.

Grupper med tillgänglighetsbehov   
och pensionärer 

Två föreningar och en daglig verksamhet har fått 
representera denna grupp. De har haft dialog med 
projektmedarbetare och lämnat synpunkter ur ett 
tillgänglighetsperspektiv.

Allmänheten

Två studiebesök har annonserats och utförts under 2020 
och allmänheten är uppmanad att kontakta projektet via 
mail.

 Utöver ovanstående insatser har Vaxholm stad under 
2021 haft en sommarjobbare som under sex veckor 
befunnit sig på kajen samt rest runt i kommunen för 
att genomföra intervjuer och samla in synpunkter och 
önskemål om kajerna. Dessa intervjuer är sorterade så att 
vi även kunnat skilja ur ovanstående grupper, bland annat 
äldre barn.
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Dialogernas påverkan 
på förslaget i program-      
handlingen
Dialogarbete har genomförts med företagare och 
verksamheter i området, med allmänheten både 
besökare och boende i kommunen, samt med barn från 
förskolan. Frågor om tillgänglighet har varit en viktig del i 
programarbetet och har dessutom fångats upp i dialoger 
med sakkunniga med god lokalkännedom från bland 
annat PRO och SPF. Denna bilaga redovisar de synpunkter 
och önskemål som uppkommit i genomförda dialoger, 
som sedan arbetats in i programhandlingen. Förslag 
och lösningar kommer att detaljeras och konkretiseras i 
kommande projektering. 

En återkommande synpunkt är att orienteringen bör 
underlättas med bättre skyltning. Detta hanteras inom 
projektet.

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

Övergripande frågeställningar

Övergripande och viktiga synpunkter inkomna från 
dialogarbete med företag och verksamheter handlar 
bl a om att levandegöra hamnen med en attraktiv 
kajpromenad, men även vistelse och handel i hela hamnen 
för både lokalbefolkning och besökare önskas. För att 
det ska fungera krävs tillräckliga ytor, och att människor 
ska vilja stanna kvar och strosa runt. Målsättning med 
förslaget är att skapa en sammanhängande kajmiljö som 
ökar möjligheten till vistelse med ett promenadstråk som 
lockar att röra sig utmed. En del i arbetet är att förstärka 
Österhamnen och Västerhamnens attraktionskraft med 
målet att förstärka hela kajmiljöns identitet och att skapa 
atmosfär.

Robustare och vackrare markbeläggning i form av 
stenhällar, gatsten (benämnd kullersten) önskas i båda 
dialogerna. En av de bärande delarna i förslaget är den 
sammanhängande granitbeläggningen som skapar 
en helhetsmiljö bestående av tillgängliga hällar och 

smågatsten, som samstämmer fint med kulturmiljön och 
som är hållbar och vacker över tid. 

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

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

För att tillgodose de olika önskemålen och behoven att 
sitta ner och vila från dialogerna föreslås olika typer av 
sittmöjligheter. Både häng i gradänger och sköna bänkar 
med armstöd, samt några mer lekfulla inslag.

Bristen på lekmiljöer för barn togs upp i båda dialogerna. I 
analys av området ser vi att barnen är en underprioriterad 
grupp i stadskärnan. Inslag av mer lekfull möblering 
föreslås. 

Vacker utrustning i miljön, såsom armaturer och 
papperskorgar önskas, som stämmer överens med 
stadsbilden. Även önskan om stämningsskapande 
belysning lyftes i båda dialogerna. En del i förslagets 
ambition att åstadkomma en helhetsmiljö är en 
sammanhållande belysningsplan. Det är viktigt för både 
upplevelsen av trygghet men även för att skapa stämning 
och atmosfär.

Österhamnen

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

Förslaget: Här smalnar kajen av och tillsammans med 
sophus och elcentral skapas en flaskhals. Dessa byggnader 
är ett visuellt hinder och stör havsutsikten samt ger ett 
skräpigt intryck enligt dialog med företagen. I förslaget 
flyttas sophuset till en annan plats alternativt anläggs 

sophanteringen under mark, vilket även föreslås i dialogen 
med företag och verksamheter. 

• Lek i stadsmiljön generellt kom upp i flera dialoger. 
Förslaget: Där kajen breder ut sig skapas små platser 
där föreslås mer lekfull möblering som uppmuntrar till 
aktiveter och upplevelser. 

• Inslag av blommor i kajmiljön önskade båda dialogerna. 
Förslaget: Den befintliga perennplanteringen i slänten är 
ett uppskattat inslag som byggs vidare på i förslaget. 

• Terrasser/ trappa/ brygga att sitta på vid vattnet. 
Förslaget: en trappa från kajen och ner till vattnet föreslås. 

Söderhamnen

• Häcken skymmer utsikten mot vattnet. Förslaget: Den 
blockerande häcken som både stör havsutsikten och 
skymmer hotellet föreslås tas bort. Raden av träd som är 
i dåligt skick samt skymmer utsikten, ersätts av nya träd 
med större avstånd. 

• Att kunna stå, sitta och vila under ett väderskyddat tak 
när man väntar på båten på båten kom upp i dialogerna. 
Förslaget: Ett skärmtak med parksoffor föreslås på 
kajen där väntande har uppsikt över ankommande och 
avgående båtar.

• Bibehåll utsikten mot havet, dvs inte fler byggnader på 
kajen. Förslaget: Inga nya byggnader, tillkommer, men 
däremot ett skärmtak, se föregående punkt. Skärmtaket 
föreslås utformas med en transparent och luftig karaktär 
för att bibehålla sikten mot vattnet i så stor utsträckning 
som möjligt.

• Tillskapa plats för evenemang, mer marknad och 
torg- och grönsakshandel av mer tillfällig karaktär som 
ett komplement till den fasta torghandeln. Förslaget: 
i delen där ytan brer ut sig, föreslås en öppen yta för 
olika händelser och aktiviteter. Ett vattenspel som kan 
stängas av när ytan används till andra evenemang 
förslås. Möjlighet till marknad vid Söderhamnen på 
Skärgårdsbåtensdag bibehålls.

• Lågfartsområde med kullersten. Låt det bilfria 
hamngatestråket fortsätta förbi rondellen Förslaget: 
Gatan i denna del är omlagd till gångfartsgata med 

gatstensbeläggning där trafiken kör på fotgängarnas 
villkor.

• Läktare vid kajen för att chilla, titta på folk – skapa 
naturlig mötesplats. Förslaget: En bryggpromenad 
nedanför kajen närmre vattnet föreslås där man 
kan hänga. Nedanför hotellet föreslås dessutom en 
gradängtrappa av trä som erbjuder informella sitt- och 
hängmöjligheter i solläge.

• Tak för cykelparkering. Förslaget: Tak för cyklar placeras i 
Söderhamnen. 

• I dialogen med barnen fanns en önskan om lek när man 
väntar på båten och idéer om att förstärka upplevelse av 
vatten. Förslaget: På torget föreslås en fontänanläggning 
sommartid. Vattnet talar till alla sinnen, porlar och svalkar 
och har visuell dragningskraft. Vattnet kommer direkt ur 
marken och lockar till lek för barnen. En attraktion för alla 
åldrar och målgrupper. 

• En stor julgran önskas i barndialogen. Förslaget: här finns 
plats för julgran i juletid.

Västerhamnen

• Boardwalk önskas. Förslaget: Hela promenadstråket 
förstärks med en gemensam helhetsutformning och 
granitbeläggning. 

• I barndialogen uppkom fiske som önskan. Förslaget: Den 
föreslagna lägre bryggan kan vara en lämplig plats för den 
aktiviteten. 

• I dialogen med barnen framkom önskemål om lek, 
bland annat med djur och marint tema, även statyer 
och skulpturer nämns. Förslaget: Parken förstärks som 
målpunkt med marint tema, till exempel lekfull sittmöbel 
och lekskulptur.
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8. Bättre belysning.

9. Attraktiv kajpromenad längs hela kajen, även i 
Österhamnen.  Hela kajstråket på fotgängares pre-
misser. 

10. Terrasserad del (brygga t.ex.) att sitta på med 
fötterna i vattnet.

11. Lågfartsområde framför hotellet.

12. Ingen häck framför hotellet, skymmer utsikten 
mot vattnet. 

13. Blomplanteringar längs med kajen.

14. Bättre sophantering.

15. Läktare vid kajen för att chilla, titta på folk.   
Naturlig mötesplats.

16.  Bänkar.

17. Ytor för människor att umgås och vara på.

18. Enhetliga skyltar.

19. Väderskyddad väntplats på kajen.

20. Bibehåll havsutsikten, bygg inte för den.

Exempel på önskemål 
från dialoger med företag 
och verksamheter, som 
implementerats i   
programmet:

2. Bättre skyltning båttrafiken, även vid   
busshållplatsen.

3. Behåll torghandeln. 

4. Bättre sittplatser vid torget vid Pressbyrån.

5. Bibehållet läge busshållplats.

6. Brygga ut i vattnet i Söderhamnen / boardwalk.

7. Lägre, tillgängliga kajplatser för av-/ påstigning 
från t ex taxibåtar.

1. Lekskulptur med marint tema
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7. Blommor / planteringar.

8. Stora tillgängliga stenplattor på marken.

9. Träd.

10. Bättre framkomlighet / bredare gångbanor.

11. Tak som man kan stå under, men ändå titta ut.

12. Blommor / planteringar.

13. Träd.

14. Belysning.

15. Bredda kajen.

Exempel på önskemål 
från dialoger med barn 
och äldre, som implemen-
terats i programmet:

1. Fler sittplatser på torget.

2. Säng att vila på om man är trött.

3. Sten istället för trä i rörelsestråk (halkbekämpning).

4. Lek.

5. Blommor / planteringar.

6. Träd.
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Exempel på önskemål 
från dialoger kajen, som 
implementerats i   
programmet:

5. Beläggning i trä/sten inte asfalt 

6. Tydligare, bredare promenadstråk

7. Bredda kajen

8. Tillgänglighet

9. Trevligare området kring linfärjan

10. Österhamnen trevlig istället för   

transportsträcka

11. Bättre sophantering

12. Öppna ytor

13. Sittplatser i skugga, nära växtlighet

14. Planteringar

15. Långa bänkar så man kan prata med varandra

16. Flaggor

17. Platser för häng

18. Tydligare information båtavgångar

19. Väderskydd

20. Bättre belysning

1. Vattenspel

2. Bredare trädäck

3. Bättre plats för avhämtning & mötesplats

4. Lek
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Synpunkter som ej tas tillvara

Alla synpunkter går tyvärr inte att 
tillfredsställa. Möjlig biltrafik före och efter 
projektet måste vara oförändrad eftersom 
det är beslutat att projektet skall ske inom 
gällande detaljplaner. Det innebär bland 
annat att område för väg kommer att förbli 
oförändrat.

Två stora intressekonflikter har identifierats 
och dessa rör sjömackar och biltrafik i 
anslutning till kajerna. Ingen av dessa frågor 
ingår i projektet. Sjömackarna kommer att 
behöva anpassa sig och eventuellt flytta 
sig under byggtiden, vilket projektet och 
mackarna redan är överens om, men var 
och hur de placeras efter projektet avgörs av 
verksamheterna i samråd med respektive 
tillsynsmyndighet.

Vissa synpunkter kan inte uppfyllas av andra 
skäl som tillexempel att de inte är ekonomiskt 
försvarbara eller geografiskt ligger utanför 
projektet.
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Bilaga B - antikvariskt utlåtande
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Vaxholms kajer, historia och karaktär 
Sammanfattande kajhistorik 
Vaxholms kajer har liksom staden som helhet förändrats och utvecklats genom 
århundradena. Successivt har utfyllnader gjorts och bryggor byggts efter behov här och 
var utmed vattenlinjen. Större åtgärder har genomförts av Vaxholms styrande, som 
utfyllnaden av den innersta viken i Österhamnen på slutet av 1800-talet, där en träbro 
av funktionella skäl ersattes av en ny markyta. Även den djupa, smala viken i 
Söderhamnens mitt (som även den åskådliggöras av den blå linjen som visar 1770-
talets strandlinje) var igenfylld vid 1800-talets slut. Vintervägen till centrala Vaxholm 
från skärgården, att köra häst och släde på isen, angjorde staden i Söderhamnens mitt 
ungefär vid Söderhamnsplan. Slänten ned mot vattnet som möjliggjorde detta, byggdes 
bort med en kajkant någon gång mellan 1904 och 1915. 
 
En oregelbunden, delvis stensatt strandlinje med träbryggor rakt ut från land 
omvandlades vartefter till en mer och mer sammanhängande och rak kajkant. Kaj 
kanten innehöll dock här och var trätrappor som gick ned till vattnet. Detta för att 
kunna nyttjas av mindre båtar, som fästningens roddslupar. Ombyggnader under det 
sena 1800-talet, men framför allt under 1920- och 1930-talen, innebar utfyllnader och 
anläggande av stensatta, raka kajer. En förändring som är tydligt avläsbar i 1936 års 
gröna linje på kartan över kajerna. Markbeläggningen var ända in på 1950-talet grus. 
 
Bebyggelsen har förändrats över tid, men byggnadernas höjd och storlek har fortsatt 
hållit sig till en mindre skala. Karaktäristiska nyttobyggnader för en hamnstad, 
magasinen, har vartefter rivits. Det senaste på 1980-talet i Österhamnen. Vaxholms 
hotell, ett av stadens kännetecken, är fortsatt verksamt och har stor betydelse för 
upplevelsen av miljön. 
 
En av de största förändringarna av Vaxholms kajer utfördes på 1960-talet då stora 
utfyllnader gjordes, för att möta en kraftigt ökad skärgårdstrafik med centrum för 
resande och varor i Vaxholm. Omfattningen av trafiken kom aldrig att leva upp till de 
tänkta nivåerna och de stora kajytorna kom av vissa att kallas ödemarken.  
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Historiska kajlinjer överlagrade med dagens kajkant från 1969 
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 Överst: ett vykort från början av 1900-talet (skickat 1913) över Österhamnen norrut. 
Notera särskilt det stensatta kajhörnet nästan mitt i bild. Nederst ett vykort skickat 
1969, men som visar Österhamnen före utbyggnad. Med samma stensatta kajhörn mitt 
i bild. Vykort lånade från Vaxholms Hembygdsförening. 
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Överst: Samma vy 25 okt 1965 när arbetet med utfyllnaden av kajen pågår som 
bäst. Här återfinns det stensatta kajhörnet i mitten av bildens vänstra del. En 
mycket tydlig bild av den stora förändring 1960-talets arbeten innebar.  
Nederst: Ett vykort skickat 8/8 1916 visar hotellet, trädraden, den grusade kajen 
och en Vaxholmsbåt.  
Bild och vykort lånade från Vaxholms Hembygdsförening. 
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Kulturhistoriska värden och karaktärsdrag 
Vaxholms karaktär kom att förändras under 1800-talets senare del i och med 
sommargästernas och med dem ångfartygens intåg i skärgården. Även fritidsbåtar 
behövde samsas med skärgårdsbornas traditionella båtar vid Vaxholms kajer. Denna 
trafik är idag ett viktigt karaktärsdrag för Vaxholm och utgör ett väsentligt 
kulturhistoriskt värde. Vaxholmsbåtarna och annan nyttotrafik är tillsammans med 
fritidsbåtarna ett av Vaxholms främsta kännetecken och deras möjligheter att angöra 
centrala staden och bidra till folklivet är av stor kulturhistorisk betydelse.  
 
Kajer och båtliv har en tidlös dragningskraft, möjligheten att sitta och betrakta 
människor och fartyg hör till en kuststads fördelar och karaktär. En självklar 
mötesplats sedan århundraden. 
 
Samspelet och närheten mellan bebyggelsen och kajen är ett väsentligt karaktärsdrag. 
Ett exempel är hotellverksamheten som alltsedan 1800-talets mitt samspelat med 
båtarna som angör kajen och lockat resenärerna till sig. Trädraden utmed hotellfasaden 
har lång kontinuitet och är en tidstypisk gestaltning av en allmän plats.  
 
Kajernas karaktär har förändrats över tid, men ett kännetecken som förenar historien 
är de äkta materialen av sten och trä i tunga, beständiga konstruktioner. Dominerande 
ytor av betong och asfalt hör främst till andra halvan av 1900-talet. In på 1950-talet var 
grus det material som täckte stora delar av kajerna, vilket gav ytorna ett varierat 
uttryck. 
 

Ett vykort över Söderhamnen, med vy mot Söderhamnsplan. Tidigast från 1950-tal 
eftersom byggnaden i fonden tillkom då. Vykort lånat från Vaxholms 
Hembygdsförening. 
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 Borstförsäljare tar sig en paus, år 1895. Notera gruset, 

träden med stöd och sofforna. Bild från Vaxholms 
Hembygdsförening. 
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Antikvariska synpunkter  
Här några synpunkter och tankar kring utformningen som beskrivs i 
programhandlingen: 
 
- Sammanhängande och regelbundna rader av träd är en del av det sentida 
1800-talets gestaltning av Vaxholms stads- och gatumiljö. Förslaget att placera 
träd i asymmetriska grupper är ett tydligt modernt förhållningssätt. Ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv har principen träd i rad och stadsmiljön, med 
hotellet som en viktig del, en historisk samhörighet och är ett tidstypiskt uttryck 
som bör värnas för att stärka miljöns historiska sammanhang och karaktär. 
 
-I Västerhamnen finns en synlig stensatt kaj. Att stenkajen, till största delen, 
fortsatt är synlig är viktigt för upplevelsen. 
 
-Järndetaljer som räcken mm har traditionellt sett haft en svart kulör alternativt 
brutet svart. Detta är fortsatt en lämplig färgsättning. Pållarna av järn från 
1960-talet, verkar dock ha haft en stark gul kulör från början. 
 
-De föreslagna låga stenmurarna mellan framför allt körbana och gångstråk 
redovisas i två möjliga utföranden, en klädd med trä och en av sten. Ur 
kulturhistorisk synvinkel är en synlig stenmur att föredra då den har ett mer 
traditionellt uttryck.  
 
-I dessa låga stenmurar föreslås infälld belysningen. En sådan gör att muren 
inte känns lika beständig, tung och traditionell. Lyktor är att föredra ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv då de har lång hävd i miljön och inte poängterar 
vissa element i stadsmiljön utan fördelar ett mer jämnt ljus, samt ger ett diskret 
återsken på fasader mm. 
 
-Vidare är vår bedömning att man bör avstå väderskyddade cykelparkeringar i 
dessa kajlägen. Vanliga cykelställ är att föredra. Hur de än utformas innebär 
väderskydden ett hinder för utblicken och är ännu ett element i kajmiljön som 
så välgörande rensas upp i förslaget i övrigt.  
 
-Angående förslaget med färgglada bänkar sommartid så förordas att en kulör 
väljs utifrån traditionella pigment som tex guldockra eller kromoxidgrön. Så att 
de, om än kulörstarka, harmonierar med den äldre bebyggelsemiljön.  
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I övrigt är vår bedömning att förslaget är genomarbetat och bra och kommer att 
lyfta kajmiljön och Vaxholm. Det är välgörande att ersätta den splittrade miljön, 
av allehanda material och föremål, med enhetligare markbeläggning och bli av 
med avskärmande delar mellan husen och kajen. Att återinföra trappor i kajen 
som leder ned till vattnet är positivt. Det är av stor betydelse för miljön att båtar 
av olika storlek lätt kan angöra Vaxholm, det bidrar till en livfull hamn och stad.   
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Nuvarande uppdrag till SBF:s samhällsbyggande enheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Förvaltningen får i uppdrag att vidareutveckla listan för att tydligare beskriva förvaltningens prioriterade 
arbetsuppgifter utifrån tillgängliga resurser och återkomma med en bearbetad lista på 
planeringsutskottets och kommunstyrelsens första sammanträde 2022. 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2021 har en beskrivning av pågående och kommande större arbetsuppgifter på 
stadsbyggnadsförvaltningens samhällsbyggande enheter, planenheten, exploateringsenheten, tekniska 
enheten och fastighetsenheten, tagits fram. Beskrivningen är en del av arbetet med att öka det 
strategiska fokuset och få större samsyn mellan politik och förvaltning, i enlighet med den genomlysning 
som genomfördes under 2021 av stadsbyggnadsförvaltningen.   

Bedömning 
Listan behöver fortsatt justeras och diskuteras för att bli rättvisande och fylla sitt syfte. Förslaget till 
beslut är att förvaltningen får i uppdrag att vidareutveckla listan och återkomma med en bearbetad lista 
till planeringsutskottets och kommunstyrelsens första sammanträde 2022.  

Måluppfyllelse 
En bättre förståelse och samsyn mellan politiken och förvaltningen avseende projekt och uppdrag ger 
bättre måluppfyllnad inom både kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Finansiering 
Finansiering sker inom ram 

Förslagets konsekvenser 
Inga övriga konsekvenser 

Uppföljning och utvärdering 
Återrapport sker på planeringsutskottets och kommunstyrelsens första sammanträde 2022. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Susanne Edén 
Stadsbyggnadschef 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Nuvarande uppdrag till SBF:s samhällsbyggande enheter 2021-10-25 

Vad ligger på bordet på stadsbyggnadsförvaltningens planenhet, exploateringsenhet, tekniska enhet och 
fastighetsenheten 2021-10-25 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Susanne Edén SBF    

 Marie Wiklund KLK 

För kännedom: Kristina Henschen SBF   
 Richard Hallman SBF   
 Maria Poutamo SBF   
 Alexander Wahlstedt SBF
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Vad finns på bordet 2021-2025 för stadsbyggnadsförvaltningens exploateringsenhet 
(explo), planenhet (plan), tekniska enhet (tekniska) och fastighetsenhet (fastighet) (20211021) version 1.0 

 Pågår 2022 2023 2024 2025- Belopp 
exkl 
eget 
arbete 

Kommentar 

Stadsbyggnadsprojekt       (flera enheter har stor 
medverkan) 

Norrberget 
(genomförande) 

X X X X X 214 
mnkr i 
intäkt, 
kostnad 
allmänn
a 
anläggni
ngar 

Explo har huvudansvar, 
tekniskas medverkan 
central. 

Rindö hamn       Vasallen/Tornstadens 
exploatör 

Rindö hamn etapp 1 
(genomförande) 

X X X X   Explo ansvarar, större 
delen av allmänna 
anläggningar överlämnad 
till drift 

Rindö hamn etapp 3, 
Grenadjären, småhus 
(inför antagande) 

X X X X X  Plan o explo: Detaljplan 
antas och exploaterings-
avtal tecknas. 
Genomförande- tekniska 

Rindö hamn etapp 4, 
flerfamiljsbostäder 

X X X X X  Plan o explo: Detaljplan 
antas och exploaterings-
avtal tecknas 

Rindö hamn etapp 5, 
Udden (planläggning 
pågår) 

X X X X X  Plan o explo: Detaljplan 
antas och exploaterings-
avtal tecknas 

        
Resarö mitt ( 
genomförande) 

X X X X X Planera
d mark-
försäljin
täkt 
38mnkr. 
Trafikåt
gärd 
2023-24 
24mnkr. 

Genomförande påbörjat, 
ökar i omfattning. 
Medborgardialog (100 tkr) 
om utformning- plan 
ansvar. Planering och bygg 
av allmänna anläggningar 
(g/cväg, cirk-plats mm) från 
2022 om förrättning är 
klar- tekniska ansvarar. 
Trafikutredning och 
projektering behöver tas 
fram. Explo huvudansv för 
genomförande. 

Rindösmedja program, 
enligt VA-plan ska VA-
utbyggnad vara 
avslutad 2028 

X X     Plan och explo ansvariga. 
Tekniska medverka 
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(godkännande) 
Rindö smedja 
detaljplan 
(inför ev planstart) 

 X X X X  Stor insats från plan och 
explo, DP-arbete behöver 
starta 2022-23 för att VA 
ska hinna byggas enligt VA-
plan. 

Karlshill, Rindöbaden 
och Annedal, 
fritidshusomr planeras 
för permanentboende 
(inför ev planstart)  

  X X X  Detaljplanering påbörjas 
senast 2023 för att hinna 
påbörja VA-utbyggnad 
mellan 2025 och 2030, 
annars behöver VA-plan 
justeras. 

Stegesund 
fritidshusområde 
planeras för 
bevarande av 
kulturvärde och 
utbyggnad av VA. 
(inför ev planstart) 

  X? X? X?  Detaljplanering påbörjas 
senast 2023 för att hinna 
påbörja VA-utbyggnad 
mellan 2025 och 2030, 
annars behöver VA-plan 
justeras. 

Storäng östra 
(genomförande 
avslutas) 

X      Explo har huvudansvar 

Rindö hamn etapp 2 
(skolfastigheten) 
marksanering 
(avslutas) 

X X     Marksanering under 
bevakning. Explo 
huvudansvar. Avvakta 
Tornstadens utredningar 
på intilliggande fastighet 
för vetskap om sanering 
erfordras 

Skutvikshagen, 
Pålsundsstrand och 
Kullö terrass 
(avslutas) 

X X     I slutfas av genomförande. 
Explo ansvarar för bl a 
kontakt med byggherre 

Kulan 6 
(genomförande) 

X X X X   Explo i kontakt med 
fastighetsägare- följa upp 
exploateringsavtal, 
tekniska berörs av 
byggande. 

Domaren, 
motprestation i 
stadsmiljöavtal (inför 
antagande) 

X X X X X  Plan o explo: Detaljplan 
antas och exploaterings-
avtal tecknas under 2022 

Prästgården 
(planläggning pågår) 

X X X X X Kostnad 
för 
dagvatt
enhante
ring 

Plan o explo: Detaljplan 
antas och exploaterings-
avtal tecknas, medför 
troligen kostnad för bl a 
dagvattenhantering för 
kommunen (tekniska) 

Storäng västra 
(avslutas?) 

  X? X? X?  Vila till ÖP klar? 
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Kajen (genomföra 
renovering) 

X X X X X 380 mkr 
50% 
bidrag 

tekniska och plan ansvarar 

Lägret parkering, park, 
dagvatten 
(planläggning pågår) 

X X X 
3 mkr 

  50 tkr 
(kost för 
DP) 
 

Tekniska ansvarar för  
(anläggning och konsult) 
att anlägga parkering (DP 
Lägret) och dagvatten (DP 
Lägret o Prästgården) 

        
Planenheten        
Övriga detaljplaner        
Ändring av mindre 
område inom Skarpö 
etapp 1 (inför ev 
planstart) 

X X X   100 tkr 
(ny DP) 

Önskemål om ändrad plan 
från fastighetsägare- 
särskilda omständigheter 

Digitalisering 
detaljplaner 

X X X X   Lagkrav för nya DP fr 2022 

Översiktlig planering        
ÖP 2040  X X X  Konsult-

kostnad 
 

Bostadsf.program X X X X X  Löpande 
Kulturmiljöprogram/ar
kitekturpolicy 

 X X X X 1,8 
mnkr på 
fyra år 

 

Handelsutredning X X    400 tkr 
(konsult
kostn) 

 

Trafikstrategi  X X X  400 tkr 
(konsult
kostn) 

 

        
VA-plan ev justering  X X   Konsultk

ostn? 
 

        
Utredningar        
Placering av sjömackar X       
Resvaneundersökning  X    100 tkr 

(konsult
kostn) 

 

        
Projekt, 
genomförande 

       

Engarns vägskäl X X X   Kostnad
6,8 
mnkr 

 

Engarn 
infartsparkering norr 

X X X   Kostnad
anläggni
ng 

 

ÅVS stombuss 
framkomlighet 

 X? X? X?  500 tkr 
(konsult
kost) 

TV vill genomföra 2022/23, 
behöver samordnas med 
kajprojektet 
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ÅVS Vaxön-Rindö väg 
274 

X X X    TV projekt. Stor medverkan 
fr trafikplanerare.  

Vaxholmsbron  ? ?    Trafikverket ska renovera 
Trafiksäkerhet väg 
274/Pålsundsvägen 

 ? ?    TV projekt. Åtgärder i 
korsningen 

Trafikantvecka, 
stadsmiljöavtal 

X X X X X Internt I samarbete med 
hållbarhetsenheten 

Medverka i kollektiv-
trafikplanering 

X X X X X   

        
Annat        
Svar på remisser X X X X X   
Medverka i arbete 
med Grönplan/gröna 
kilar 

X X X X X   

Hjälpa bygglov/ 
tekniska med gröna 
frågor 

X X X X X   

        
        
Exploateringsenheten        
Byggprojekt        
Vaxö skola, ny 
skolbyggnad 

X X X X  29 mnkr 
i budget 
(33) 

Planerat idrifttagande 2023 
Fastighet tar över därefter 

Resarö skola (rivning, 
tillfälliga lokaler, 
nybyggnad och 
ombyggnad av 
befintlig byggnad) 

X X X X X 40 mnkr 
i budget 

Planerat idrifttagande 2023 
Fastighet tar över därefter 

SÄBO Norrberget X X X X X 190 
mnkr i 
budget 
(250) 

Planerat idrifttagande 2025 
Fastighet tar över därefter 

Förskola Norrberget X X X X X 42 mnkr 
i budget 

Förskolan i drift tidigast 
2024 enligt lokal-
försörjningsplan. Fastighet 
tar därefter över 

Avveckling av 
Blynäsvikens förskola 

X X   X  Explo ansvarar för 
utredning om avveckling 
ska ske etappvis. Fastighet 
och tekniska medverkar i 
avveckling. 

Ishallen X X X X X 45 mnkr 
i budget 
(90) 

Utrednings- och 
bygguppdrag  

Renovering av 
rådhuset 

X X X   5 mnkr i 
budget 
2022-
2023 

Uppdrag från KS/PLU 
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Stöd till 
fastighetsenheten 

       

Vaxöskola invändigt i 
befintlig lokal 

X      Projektet slutförs under 
höstlov 2021 

Resarö skola 
färdigställande av 
skolsköterskelokal 

X       

Resarö skola, övrig 
invändig renovering 
och solceller 

X X    Ca 630 
tkr för 
solceller 

 

Rindö skola, lastkaj, 
plank (bygglovsfråga) 
mm 

X X      

Överby förskola, VA-
ledningsnätsproblem 
då marken sjunker 

X X     Utredning pågår 

ÅVC X X     Samordningsansvar på 
explo, fastighet medverkar 

Hembygdsgården X      avslutas 
Annat        
Implementering av 
projektverktyg 

X X      

Implementering av 
byggprocessmodellen 

X X      

Utveckla finansierings-
process för projekt 

X X X    Kräver samverkan med 
ekonomienheten 

Förvalta 
projektverktyg 

X X X X X   

Förvalta projektmodell 
– Bygg 

X X X X X   

Förvalta projektmodell 
– stadsbyggnadsproj. 

X X X X X   

Exploateringsprogram  X? X?     
Upphandlingar 
konsulter 

X X X X X   

Markköpsfrågor X X X X X   
Allmänna explo-frågor X X X X X   
Admin/OH X X X X X   
        
Tekniska enheten        
Drift av befintligt 
bestånd samt 
upphandlingar 
Interna 
underhållsprojekt 

      Grunduppdrag att förvalta 
och underhålla mark och 
befintliga anläggningar 

Gata/trafik (interna 
underhållsprojekt) 

 6 800 6 800 6 800 6 800  Tekniska/konsult 

Parker (interna 
underhållsprojekt) 

 1 000 2 000 2 000 2 000  Utveckling av parker samt 
återplantering av träd 
Tekniska/konsult 
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Lekplatser (interna 
underhållsprojekt+ 
nyinvesteringar) 

  2 000 4 000 2 000  Upprustning samt 
nybyggnation. Tekniska 
/konsult 

Strandskoningar 
(interna 
underhållsprojekt) 

  500 1 000 1 000  Mindre upprustningar 
Konsult 

Broar (interna 
underhållsprojekt) 

  500 500 500  Mindre upprustningar  
Konsult 

Fritid 
(investeringsbudget) 

 1 000 1 000 1 000 1 000  Mindre upprustningar  
 

Belysning (interna 
underhållsprojekt- 
men kraftigt eftersatt) 

 3 000 1 000 1 000 750  Tekniska/konsult 

Hamnar/kajer 
(investeringsbudget) 

 500 500 500 500  Mindre upprustningar  
 

Ekonomisk förvaltning +8,5 
mnkr 

+8,5 
mnkr 

+8,5 
mnkr 

+8,5 
mnkr 

+8,8 
mnkr 

+8,5 
mnkr/år 

markförvaltare samt 
trafikhandläggare 

Externa 
investeringsprojekt/de
taljplaner/styrande 
planer (t ex grönplan) 

      Medverkan i 
stadsbyggnadsprojekt och 
byggprojekt, Norrberget, 
Rindö hamn mm 

Cykelräknare 
stadsmiljöavtal 

 200     Motprestation kajen 

Cykelparkering Lägret 
stadsmiljöavtal 

 500     Motprestation kajen 

Söderfjärdsskolan 
(projekt) 

2 000 5 000     Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder Tekniska/konsult 

GC-väg Rindö etapp 
3,2 

5 500 8 000     Konsult 

Solgrottor       Rivning 
Eget bredband  1 000      
Bredband sjökabel 
Rindö  

  1 000     

Brygga Fredriksberg 
Stadsmiljöavtal 

  ? ?   Motprestation kajen, 
elanslutning, belysning och 
väntkur Konsult och 
byggnation 

Laddstolpar  X X X X X  På allmän mark (tekn) 
fastighetsmark (fastenh) 

        
Utredningar        
Större utredningar t ex 
dagvatten 
fotbollsplan, ev 
parkering  

X X X    Konsult 

Säkra skolvägar 
(samverkansprojekt) 

X X X X X  Trafikhandläggare 

        
Fastighetsenheten 
Grunduppdrag 
förvalta befintliga 

     Drift 40 
mnkr/år 

Drift av befintligt bestånd 
samt upphandlingar 
Interna underhållsprojekt 
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fastigheter, byggnader 
och tomtmark samt 
upplåtelse. 

Interna 
upplåtel
ser 15 
mnkr/år 

Interna 
förbättringsåtgärder 

Externa 
investeringsprojekt 

X X X X X  Medverkan i 
nybyggnationsprojekt, t ex 
SÄBO, skola, förskola 

Extern ekonomisk 
förvaltning 

 X X X X X +15 
mnkr/år 

 

        
Utvecklingsprojekt       Krävs internt/externt stöd 
Förbättra skalskydd 
och installera 
passersystem 

X X X   Konsults
töd 

Många kommunala lokaler 
saknar passersystem, krävs 
inventering av dagsläge, 
policybeslut, upphandling 
av åtgärd samt driftavtal.  

Åtgärdsplan till 
energiplan 

X X X X X Konsults
töd 

Åtgärdsplan tas fram 

Energibesparing X X X X X Skall ge 
besparin
gar 

Utredningar kring 
effektoptimering utförd. 
Åtgärdsplan tas fram.   

Nyinvestering i teknisk 
utrustning inom 
fastighetsautomation 

   X  Kommer 
långsikti
gt ge 
besparin
gar 

Skall vara utfört 2025-01-
01 enligt Plan- och 
byggförordning (2011:338) 
3 kap 15§ 

Digitalisering av SBA X X X   Konsults
töd 

Krävs draghjälp från 
verksamheterna samt 
säkerhetschef 

E-tjänst för 
socialförvaltningen 

X X    Internt 
IT-stöd 

Behov av att förenkla 
beställningar av 
bostadskontrakt 

Miljöhus 
förpackningssortering 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2 mnkr Åtgärdsförslag relaterat till 
ny Avfallsplan, bygglov 
krävs 

        
Utredningar        
Behov av åtgärder 
kring 
fastighetsautomation 

X X X   konsults
töd 

 

Montessoriskolan 
paviljong som saknar 
bygglov 

      Oklart hur lösa, bygga i 
egen regi eller på annat 
sätt, möjligt att förlänga 
bygglov? 

Ev. flytt av 
brandstation? 

      Utreds om det är aktuellt 
 

Morfarsstugan X X     Avtalsförslag till novnämnd 
Campingen X X     Ny intresseförfrågan ska 

genomföras 
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