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1. Förutsättningar 
Denna antikvariska undersökning syftar till att i tidigt skede uppmärksamma kulturhistoriska värden i 
området inför aktuellt detaljplanearbete för fastigheten 1:81, del av parken Lägret. Den befintliga 
tennisbanan planeras tas bort och en ny parkeringsplats anläggas, alternativt parkeringshus uppföras. 
Då träden kring parkeringen och tennisbanorna har en inramande karaktär som berör hela parken 
diskuteras i den här utredningen utifrån ett större perspektiv som innefattar hela parken och 
närområdet.   
 
Enligt plan- och bygglagen får kommunen bestämma hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas 4:8 § PBL. Byggnader som är 
särskilt värdefulla får inte förvanskas enligt 8:13 § PBL och ändringar av en byggnad ska utföras varsamt 
enligt 8:17 § PBL.  
 
Enligt 2 kap. 6 § PBL 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… 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder av seende byggnader som inte ingår i ett ärende 
enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska och kulturhistoriska, miljömässiga, och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Frågor som förstudien ska svara på   

1. Vilka är de kulturhistoriska värdena?  
2. Hur kan kulturvärdena påverkas, finns risker? Hur kan påverkan på kulturvärdena minimeras? 
3. Behov av ytterligare inventeringar som fördjupar kunskaperna om området, miljön och dess 

byggnader? 
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Översiktsplan 
I riktlinjer för planering nämns att natur- och rekreationsområden ska främst nås med kollektivtrafik och 
via cykelstråk. Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer ska värnas och utvecklas. (Sid 58). 
 
Parker och offentliga platser bidrar till att göra stadsmiljön attraktiv. I Vaxholm finns tillgång till parker 
inom tätbebyggda områden men de behöver utvecklas. Vaxholms parkmiljöer och stadsrum ska locka 
möten och aktiviteter och ge möjlighet till lek och rekreation som kan främja hälsa och social aktivitet 
samt en plats för undervisning. De ska utformas med olika typer av karaktär och funktioner som gör dem 
tillgängliga och erbjuder lek och aktiviteter för olika grupper. (Sid 60). 
 
I översiktsplanen förklaras 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. Hela stadskärnan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården 
vilket innebär att fortsatt utveckling måste beakta de kulturhistoriska värdena (sid 90). 
 
Grönplan för Vaxön, Kullön och Tenöområdet i Vaxholms stad. 
Grönplanens syftar till att fungera som ett underlag för framtida planering. Den baseras på tre 
grundutredningar som redovisar grönområdenas ekologiska, rekreativa och kulturhistoriska värden.  
Slutsatserna är att de historiska spåren behöver förstärkas med en strategi för bevarande genom 
information, bevarande- och skötselinsatser. Lägret är en kulturhistoriskt värdefull park med ett centralt 
läge och är mångfunktionell.   
 
Gällande detaljplan 
Parken Lägret omfattas av detaljplan 1. Lägret står i detaljplanen som ”allmän plats, planterade”. Det 
finns inga skyddsbestämmelser för parken.  
 
Bevarandeplan 
Bevarandeplanen från 1979 anger Lägret som den självklara samlingspunkten vid fest. Funktionen som 
park med lekplats, fotbollsplan, skridskobana och med gångstråk. Den tidigare användningen som 
militärt övningsfält belyses också.  
 
Riksintresse 
Parken Lägret ligger inom riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Delar av 
Vaxholms kommun ingår i riksintresset för bland annat farledsmiljö, kommunikationsmiljö och 
militärmiljö. Det motiveras, 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 
Lägret nämns i intressebeskrivningarna och uttryck som militär miljö och småstadsmiljö, ”parkmiljöer 
och det s.k. Lägret, militär övningsplats på stadens tidigare ängs- och åkermarker som omvandlats till 
stadspark.”  
 
Byggnadsminnesförfrågan för Lägret 
Länsstyrelsen utförde en undersökning efter att en fråga om byggnadsminne väckts. Länsstyrelsens 
undersökning visade att Lägret har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med tex Storstugan, med 
betydelse för förståelsen av Vaxholms historia som militärstad. Lägret som öppen plats kan berätta om 
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den tidigare stadsgränsen som anslöt mot stadens odlingsmarker, och namnet och de öppna ytorna kan 
kopplas samman med 1800-talets militära övningsfält. Den militära historien är dock svårläsbar i parken 
som sedan länge har karaktären av en stadspark.   
 
Stadsparken kan inte ensamt uppfylla kraven för en byggnadsminnesförklaring med sitt konventionellt 
gestaltade parkrum och senare tillkomna inslag. Trots detta poängterar Länsstyrelsen att det finns 
kulturhistoriska värden ut ett lokalt perspektiv. 
 
Fornlämningar och kulturmiljölagen 
Det finns inga kända fornlämningar på platsen för aktuell detaljplan. 
 
Parken ligger i anslutning till kyrkan och begravningsplatsen, vilken omfattas av Kulturmiljölagens 4:e 
kapitel. Påverkan på eller fynd relaterade till kyrkans anläggning anmäls till Länsstyrelsen. 

2. Beskrivning av parken Lägret 
Parken lägret ligger på Vaxön i Vaxholms stad. Den har sin plats i utkanten av den äldre stadskärnan 
mellan kyrkan, Vaxö skola och skolan Storstugan. Storstugan uppfördes ursprungligen som soldathem 
för kustartillerister och används idag för skolverksamhet.  
  
Ursprungligen var här åker och ängsmark och under 1800-talet användes det som ett militärt exercis- 
och övningsfält. Under den militära användningsperioden hölls skjut- och gymnastikövningar och 
paraduppvisningar. Platsen användes också under andra världskriget för potatisodling. 
 
Efter att kommunen övertog marken 1930 utvecklades den till en stadspark med trädplanteringar och 
möjlighet till rekreation och lek.  
 
Växtligheten och framför allt träden är viktiga och karaktärsbärare för området. Träden ramar in parken, 
parkeringen, tennisbanorna och kyrkogården. Markförhållandena där hela parken böljar, med en 
variation i höjder och berg i dagen. Denna helhet ger platsen en viktig karaktär av natur- och 
kulturvärden.  

3. Bedömning 
Platsen som park, mötesplats och rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. Platsen är också 
som tidigare militärt övningsfält, en kulturhistorisk värdefull miljö och viktig för Vaxholms kommuns 
historia, tillsammans med övriga militära komponenter i kommunen.  
 
Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för en 
byggnadsminnesförklaring, men det betyder inte att den saknar kulturhistoriska värden.   
 
I projektet med den nya detaljplanen har diskuterats möjligheten att uppföra ett parkeringshus. Det kan 
skada kulturvärdena och rekommenderas inte. Parkeringshusets utformning är i sådana fall den 
viktigaste frågan med tanke på platsens värden och i direkt anslutning till kyrkan, parken som 
rekreationsområde och utkanten av ett kvarter med flerfamiljshus och villor. De karaktärsbärande 
träden kommer påverkas och kanske till och med fällas, vilket omvandlar platsen. 
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Sammantaget är miljön och karaktären i parken och kring kyrkan viktiga. Fälls flera träd går denna 
inramning förlorad. Fälls en större mängd träd påverkas både natur- och kulturvärdena negativt. Natur- 
och kulturhistoriska värdena är för platsen påtaglig och därför föreslås att hela parken införlivas i 
detaljplanen. Innefattas hela parken i planen underlättas möjligheterna att skydda och underhålla den 
som en helhet. Skyddsbestämmelser för natur- och kulturvärdena i detaljplanen behöver utformas. 
 

 
Flygbild över parken och kvarteret. 
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