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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-17

Plats och tid: Kronängsskolan, Aulan, kl. 18:30
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och kristoffer.staaf@vaxholm.se.
Information: Allmänhetens frågestund: Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden 

ska ha inkommit till kansliet senast kl. 17:00 torsdagen innan sammanträdet. 
Du läser själv upp din fråga på den öppna frågestunden. Eventuella frågor ska 
vara kansliet tillhanda senast den 10 maj kl. 17:00.

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt 
tid och plats för justeringen, fastställande av 
föredragningslistan

2 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2018 Lars Lindgren (M)

3 Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och 
genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 
1, del av Vaxön 1:11 m.fl.

Lars Lindgren (M)

4 Detaljplan för Norrberget Dp 410, antagande Lars Lindgren (M)

5 Svar på revisionsrapport om granskning av 
intäktsprocessen

Lars Lindgren (M)

6 Svar på motion från (WP) om hundrastgård i Vaxholms 
kommun

Malin Forsbrand (C)

7 Svar på motion från (V) om slopat krav på bygglov för 
montering av solcellspaneler och solfångare

Lars Wessberg (M)
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8 Svar på motion från (WP) om inledande förvaltningsstöd 
vid bygglovsansökan

Lars Wessberg (M)

9 Svar på motion (V) om mer resurser till Kulturskolan Michael Baumgarten (L)

10 Svar på motion (S, WP, V) om inrättande av 
demokratiberedning

Lars Lindgren (M)

11 Svar på motion (S, WP, V) om medborgarförslag Lars Lindgren (M)

12 Svar på motion (WP) om inrättande av oppositionsråd Lars Lindgren (M)

13 Svar på motion (WP) om breddning och fördjupning av 
inre och yttre demokratin

Lars Lindgren (M)

14 Svar på motion (S): Den kommunala demokratin i 
Vaxholm måste bli mycket bättre!

Lars Lindgren (M)

15 Inkomna motioner Karin Enström (M)

16 Val och entlediganden Karin Enström (M)

Karin Enström (M) Kristoffer Staaf
Ordförande Sekreterare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 46 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per mars månad samt helårsprognos 2018.

Ansvar3
Utfall 

jan-mar 2018
Budget 

jan-mar 2018
Budgetavv 

jan-mar 2018
Årsprognos 

2018
Årsbudget 

2018 Avvikelse
115 KS-Kommunledning -16 236 -16 719 483 -67 533 -67 533 0
217 Socialnämnd -40 833 -42 037 1 204 -169 183 -169 183 0
315 Barn och utbildningsnämnd -81 902 -84 874 2 972 -339 706 -343 490 3 784
411 Stadsbyggnad -1 147 -1 229 82 -5 048 -5 048 0
514 Teknik, Fritid -12 435 -12 723 289 -46 847 -46 847 0
Delsumma verksamheter -152 553 -157 583 5 030 -628 317 -632 101 3 784
112 KS Finans 162 099 162 144 -45 647 575 648 575 -1 000
Total 9 546 4 561 4 985 19 258 16 474 2 784

Utfallet fram till och med mars månad visar på ett resultat på +9,5 mnkr, vilket är ett överskott mot 
budget på 5,0 mnkr. 

Det bör noteras att resultat ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad 
gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2018-04-30) och 
delårsbokslut (2018-08-31). 

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 0,5 mnkr. Det är inget som utmärker sig utan överskottet består 
av flera mindre överskott på olika enheter inom kommunledningskontoret. Budgeten är 
helårsperiodiserad men kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och valet kommer senare under året. 
Planeringsutskottet som är en del av kommunstyrelsen redovisar ett underskott som framförallt består 
av advokatkostnader för en pågående tvist. Hårsprognosen ligger på en budget i balans.

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 1,2 mnkr. Prognosen är att nämnden kommer att hålla sin budget. 
Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen beroende på individ och familjeomsorgen 1,7 
mnkr och funktionshinderomsorgen 1,6 mnkr. När det gäller IFO är det två huvudsakliga orsaker till 
överskottet dels lägre volymer placeringsdygn inom HVB barn men även lägre snittkostnader för 
befintliga missbruksplaceringar HVB. Inom funktionshinderomsorgen är det i huvudsak lägre volymer 
boendedygn LSS samt färre placeringsdygn HVB socialpsykiatri som bidrar till överskottet. 
Äldreomsorgen visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på -2,3 mnkr. Förklaringen till detta 
är dels högre volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för placeringsdygn för 
korttidsboende och särskilt boende. 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Protokoll
2018-05-03

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Överskottet på nästan 3,0 mnkr beror dels på volymöverskott inom förskolan men också budgeterade 
medel som ännu ej har förbrukats. Helårsprognosen är ett överskott på 3,8 mnkr som består i sin helhet 
i överskott av volymer.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar ett litet överskott på 0,1 mnkr och prognostiserar en budget i balans vid 
årets slut.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden visar ett överskott på 0,3 mnkr som främst beror på lägre entreprenadkostnader tom mars 
månad. Helårsprognosen visar på en budget i balans.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen visar på ett mindre underskott på -45 tkr. Prognosen för helåret ligger på ett 
underskott på -1,0 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på att 2017 och 2018 års 
slutavräkning för skatter har försämrats med -1,5 mnkr respektive -2,0 mnkr. Den försämrade 
skatteprognosen vägs till viss del upp mot lägre finansiella kostnader. I slutet av april kommer SKL att 
publicera en ny skatteunderlagsprognos och med det kan prognosen förändras. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-04-18/§ 22
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2018, 2018-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-04-18

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 22 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per mars månad samt helårsprognos 2018.

Ansvar3
Utfall 

jan-mar 2018
Budget 

jan-mar 2018
Budgetavv 

jan-mar 2018
Årsprognos 

2018
Årsbudget 

2018 Avvikelse
115 KS-Kommunledning -16 236 -16 719 483 -67 533 -67 533 0
217 Socialnämnd -40 833 -42 037 1 204 -169 183 -169 183 0
315 Barn och utbildningsnämnd -81 902 -84 874 2 972 -339 706 -343 490 3 784
411 Stadsbyggnad -1 147 -1 229 82 -5 048 -5 048 0
514 Teknik, Fritid -12 435 -12 723 289 -46 847 -46 847 0
Delsumma verksamheter -152 553 -157 583 5 030 -628 317 -632 101 3 784
112 KS Finans 162 099 162 144 -45 647 575 648 575 -1 000
Total 9 546 4 561 4 985 19 258 16 474 2 784

Utfallet fram till och med mars månad visar på ett resultat på +9,5 mnkr, vilket är ett överskott mot 
budget på 5,0 mnkr. 

Det bör noteras att resultat ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad 
gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2018-04-30) och 
delårsbokslut (2018-08-31). 

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 0,5 mnkr. Det är inget som utmärker sig utan överskottet består 
av flera mindre överskott på olika enheter inom kommunledningskontoret. Budgeten är 
helårsperiodiserad men kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och valet kommer senare under året. 
Planeringsutskottet som är en del av kommunstyrelsen redovisar ett underskott som framförallt består 
av advokatkostnader för en pågående tvist. Hårsprognosen ligger på en budget i balans.

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 1,2 mnkr. Prognosen är att nämnden kommer att hålla sin budget. 
Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen beroende på individ och familjeomsorgen 1,7 
mnkr och funktionshinderomsorgen 1,6 mnkr. När det gäller IFO är det två huvudsakliga orsaker till 
överskottet dels lägre volymer placeringsdygn inom HVB barn men även lägre snittkostnader för 
befintliga missbruksplaceringar HVB. Inom funktionshinderomsorgen är det i huvudsak lägre volymer 
boendedygn LSS samt färre placeringsdygn HVB socialpsykiatri som bidrar till överskottet. 
Äldreomsorgen visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på -2,3 mnkr. Förklaringen till detta 
är dels högre volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för placeringsdygn för 
korttidsboende och särskilt boende. 
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Protokoll
2018-04-18

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Barn- och utbildningsnämnden 

Överskottet på nästan 3,0 mnkr beror dels på volymöverskott inom förskolan men också budgeterade 
medel som ännu ej har förbrukats. Helårsprognosen är ett överskott på 3,8 mnkr som består i sin helhet 
i överskott av volymer.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar ett litet överskott på 0,1 mnkr och prognostiserar en budget i balans vid 
årets slut.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden visar ett överskott på 0,3 mnkr som främst beror på lägre entreprenadkostnader tom mars 
månad. Helårsprognosen visar på en budget i balans.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen visar på ett mindre underskott på -45 tkr. Prognosen för helåret ligger på ett 
underskott på -1,0 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på att 2017 och 2018 års 
slutavräkning för skatter har försämrats med -1,5 mnkr respektive -2,0 mnkr. Den försämrade 
skatteprognosen vägs till viss del upp mot lägre finansiella kostnader. I slutet av april kommer SKL att 
publicera en ny skatteunderlagsprognos och med det kan prognosen förändras. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2018, 2018-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Tjänsteutlåtande
2018-04-17

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Information noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per mars månad samt helårsprognos 2018.

Ansvar3
Utfall 

jan-mar 2018
Budget 

jan-mar 2018
Budgetavv 

jan-mar 2018
Årsprognos 

2018
Årsbudget 

2018 Avvikelse
115 KS-Kommunledning -16 236 -16 719 483 -67 533 -67 533 0
217 Socialnämnd -40 833 -42 037 1 204 -169 183 -169 183 0
315 Barn och utbildningsnämnd -81 902 -84 874 2 972 -339 706 -343 490 3 784
411 Stadsbyggnad -1 147 -1 229 82 -5 048 -5 048 0
514 Teknik, Fritid -12 435 -12 723 289 -46 847 -46 847 0
Delsumma verksamheter -152 553 -157 583 5 030 -628 317 -632 101 3 784
112 KS Finans 162 099 162 144 -45 647 575 648 575 -1 000
Total 9 546 4 561 4 985 19 258 16 474 2 784

Utfallet fram till och med mars månad visar på ett resultat på +9,5 mnkr, vilket är ett överskott mot 
budget på 5,0 mnkr. 

Det bör noteras att resultat ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad 
gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2018-04-30) och 
delårsbokslut (2018-08-31). 

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 0,5 mnkr. Det är inget som utmärker sig utan överskottet består 
av flera mindre överskott på olika enheter inom kommunledningskontoret. Budgeten är 
helårsperiodiserad men kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och valet kommer senare under året. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2018-04-17

Änr KS 2018/37.042
2 av 2

Planeringsutskottet som är en del av kommunstyrelsen redovisar ett underskott som framförallt består 
av advokatkostnader för en pågående tvist. Hårsprognosen ligger på en budget i balans.

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 1,2 mnkr. Prognosen är att nämnden kommer att hålla sin budget. 
Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen beroende på individ och familjeomsorgen 1,7 
mnkr och funktionshinderomsorgen 1,6 mnkr. När det gäller IFO är det två huvudsakliga orsaker till 
överskottet dels lägre volymer placeringsdygn inom HVB barn men även lägre snittkostnader för 
befintliga missbruksplaceringar HVB. Inom funktionshinderomsorgen är det i huvudsak lägre volymer 
boendedygn LSS samt färre placeringsdygn HVB socialpsykiatri som bidrar till överskottet. 
Äldreomsorgen visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på -2,3 mnkr. Förklaringen till detta 
är dels högre volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för placeringsdygn för 
korttidsboende och särskilt boende. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Överskottet på nästan 3,0 mnkr beror dels på volymöverskott inom förskolan men också budgeterade 
medel som ännu ej har förbrukats. Helårsprognosen är ett överskott på 3,8 mnkr som består i sin helhet 
i överskott av volymer.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar ett litet överskott på 0,1 mnkr och prognostiserar en budget i balans vid 
årets slut.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden visar ett överskott på 0,3 mnkr som främst beror på lägre entreprenadkostnader tom mars 
månad. Helårsprognosen visar på en budget i balans.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen visar på ett mindre underskott på -45 tkr. Prognosen för helåret ligger på ett 
underskott på -1,0 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på att 2017 och 2018 års 
slutavräkning för skatter har försämrats med -1,5 mnkr respektive -2,0 mnkr. Den försämrade 
skatteprognosen vägs till viss del upp mot lägre finansiella kostnader. I slutet av april kommer SKL att 
publicera en ny skatteunderlagsprognos och med det kan prognosen förändras. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2018, 2018-04-17

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2018/62.251
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 40 Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och 
genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av 
Vaxön 1:11 m.fl.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till köp- och genomförandeavtal mellan Vaxholms stad och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Norrberget, Dp 410, 
Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Enligt antaget Exploateringsprogram Vaxholm, KF § 63/2013-11-18, ska Norrberget detaljplaneras och 
säljas för bebyggelseutveckling. Stadsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med beslut, KS § 47/2015-04-
28, tagit fram ett förslag på detaljplan för Norrberget. Detaljplanearbetet har i enlighet med Vaxholms 
stads beslutade markförsäljningspolicys, KF § 47/2015-04-13, innefattat en markanvisningstävling. 

Besqab Projekt och Fastigheter AB utsågs av kommunstyrelsen, enligt beslut KS § 17/2017-03-23, till 
vinnare av markanvisningstävlingen för Norrberget. Förslag på ny detaljplan har tagits fram i samarbete 
med Besqab och deras anlitade arkitektkontor Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter. 
Framtagandet av detaljplan har reglerats av, utav parterna Vaxholms stad och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB, tecknat planavtal samt markanvisningsavtal. 

Markanvisningsavtalet har inneburit att exploatören under ett års tid har haft ensamrätt att förhandla 
med staden om villkoren för köpet av marken och genomförandet av detaljplanen. En viktig avsikt med 
markanvisningsavtalet har varit att ett köp- och genomförandeavtal ska tecknas mellan staden och 
exploatören senast i samband med att detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Framtaget förslag till köp- och genomförandeavtal avser i detalj reglera kostnads- och 
genomförandeansvar, intäkter, förutsättningar och villkor för marköverlåtelse samt exploatering inom 
detaljplan för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. Köp- och genomförandeavtalet 
har tagits fram med utgångspunkt från markanvisningsavtalet och utifrån vinnande anbudsförslag och 
föreslagen detaljplan. 

Syftet med köp- och genomförandeavtalet är vidare att komplettera föreslagen detaljplan samt 
säkerställa att intentionerna för detaljplanen utifrån vinnande anbudsförslag för ny utformning för 
området genomförs. Avtalet avser ersätta tecknat markanvisningsavtal och kan godkännas och tecknas 
innan detaljplan antas men kräver, för sin giltighet, att detaljplanen antas och vinner laga kraft.

Yrkanden
Jan-Olof Schill (S) och Carl-Magnus Broström (WP) yrkar avslag till planeringsutskottets beslutsförslag.

Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till planeringsutskottets beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

9



Protokoll
2018-05-03

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja = röstar den som bifaller planeringsutskottets beslutsförslag. 

Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael 
Baumgarten (L) och Karin Urbina Rutström (MP). 

Nej = röstar den som avslår planeringsutskottets beslutsförslag.

Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) och Carl-Magnus Broström (WP).

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 Ja-röster mot 3 nej-röster bifaller planeringsutskottets 
beslutsförslag. 

Reservationer
Jan-Olof Schill anmäler för (S) skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

Carl-Magnus Broström anmäler för (WP) skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet. 

Handlingar
Protokollsutdrag PLU/2018-05-03 § 17
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och genomförandeavtal för 
Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl, 2018-04-19
Köp- och genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19

Kopia på beslutet till
För kännedom: Göran Persson, sbf 

Richard Hallman, sbf
Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2018-05-03

Änr KS 2018/62.251
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 17 Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och 
genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av 
Vaxön 1:11 m.fl.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till köp- och genomförandeavtal mellan Vaxholm stad och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Norrberget, Dp 410, 
Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Enligt antaget Exploateringsprogram Vaxholm, KF § 63/2013-11-18, ska Norrberget detaljplaneras och 
säljas för bebyggelseutveckling. Stadsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med beslut, KS § 47/2015-04-
28, tagit fram ett förslag på detaljplan för Norrberget. Detaljplanearbetet har i enlighet med Vaxholms 
stads beslutade markförsäljningspolicys, KF § 47/2015-04-13, innefattat en markanvisningstävling. 

Besqab Projekt och Fastigheter AB utsågs av kommunstyrelsen, enligt beslut KS § 17/2017-03-23, till 
vinnare av markanvisningstävlingen för Norrberget. Förslag på ny detaljplan har tagits fram i samarbete 
med Besqab och deras anlitade arkitektkontor Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter. 
Framtagandet av detaljplan har reglerats av, utav parterna Vaxholms stad och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB, tecknat planavtal samt markanvisningsavtal. 

Markanvisningsavtalet har inneburit att exploatören under ett års tid har haft ensamrätt att förhandla 
med staden om villkoren för köpet av marken och genomförandet av detaljplanen. En viktig avsikt med 
markanvisningsavtalet har varit att ett köp- och genomförandeavtal ska tecknas mellan staden och 
exploatören senast i samband med att detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Framtaget förslag till köp- och genomförandeavtal avser i detalj reglera kostnads- och 
genomförandeansvar, intäkter, förutsättningar och villkor för marköverlåtelse samt exploatering inom 
detaljplan för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. Köp- och genomförandeavtalet 
har tagits fram med utgångspunkt från markanvisningsavtalet och utifrån vinnande anbudsförslag och 
föreslagen detaljplan. 

Syftet med köp- och genomförandeavtalet är vidare att komplettera föreslagen detaljplan samt 
säkerställa att intentionerna för detaljplanen utifrån vinnande anbudsförslag för ny utformning för 
området genomförs. Avtalet avser ersätta tecknat markanvisningsavtal och kan godkännas och tecknas 
innan detaljplan antas men kräver, för sin giltighet, att detaljplanen antas och vinner laga kraft.

Yrkanden
Bengt Sandell (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till planeringsutskottets nästkommande 
ordinarie sammanträde och i andra hand avslag till föreliggande beslutsförslag.

Ordföranden yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Michael Baumgarten (L) instämmer i ordförandens yrkade.

Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Malin Forsbrand (C) instämmer i Michael Baumgartens (L) yrkande.
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Kommunstyrelsens planeringsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition
Ordföranden konstaterar att fyra förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på om 
ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden konstaterar att ärendet 
avgörs vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer proposition på bifall till förvaltningens beslutsförslag mot avslag och finner att 
planeringsutskottet bifaller förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och genomförandeavtal för 
Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl, 2018-04-19

Köp- och genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19

Kopia på beslutet till
För kännedom: Göran Persson, sbf 

Richard Hallman, sbf
Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk
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Tjänsteutlåtande
2018-04-19

Änr KS 2018/62.251
1 av 4

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och 
genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av 
Vaxön 1:11 m.fl.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Upprättat förslag till köp- och genomförandeavtal mellan Vaxholm stad och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Norrberget, Dp 410, 
Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. godkänns samt avtal tecknas.

Sammanfattning
Enligt antaget Exploateringsprogram Vaxholm, KF § 63/2013-11-18, ska Norrberget detaljplaneras och 
säljas för bebyggelseutveckling. Stadsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med beslut, KS § 47/2015-04-
28, tagit fram ett förslag på detaljplan för Norrberget. Detaljplanearbetet har i enlighet med Vaxholms 
stads beslutade markförsäljningspolicys, KF § 47/2015-04-13, innefattat en markanvisningstävling. 

Besqab Projekt och Fastigheter AB utsågs av kommunstyrelsen, enligt beslut KS § 17/2017-03-23, till 
vinnare av markanvisningstävlingen för Norrberget. Förslag på ny detaljplan har tagits fram i samarbete 
med Besqab och deras anlitade arkitektkontor Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter. 
Framtagandet av detaljplan har reglerats av, utav parterna Vaxholms stad och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB, tecknat planavtal samt markanvisningsavtal. 

Markanvisningsavtalet har inneburit att exploatören under ett års tid har haft ensamrätt att förhandla 
med staden om villkoren för köpet av marken och genomförandet av detaljplanen. En viktig avsikt med 
markanvisningsavtalet har varit att ett köp- och genomförandeavtal ska tecknas mellan staden och 
exploatören senast i samband med att detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Framtaget förslag till köp- och genomförandeavtal avser i detalj reglera kostnads- och 
genomförandeansvar, intäkter, förutsättningar och villkor för marköverlåtelse samt exploatering inom 
detaljplan för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. Köp- och genomförandeavtalet 
har tagits fram med utgångspunkt från markanvisningsavtalet och utifrån vinnande anbudsförslag och 
föreslagen detaljplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Richard Hallman
Exploateringschef
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Syftet med köp- och genomförandeavtalet är vidare att komplettera föreslagen detaljplan samt 
säkerställa att intentionerna för detaljplanen utifrån vinnande anbudsförslag för ny utformning för 
området genomförs. Avtalet avser ersätta tecknat markanvisningsavtal och kan godkännas och tecknas 
innan detaljplan antas men kräver, för sin giltighet, att detaljplanen antas och vinner laga kraft.

Bakgrund
Enligt antaget Exploateringsprogram Vaxholm, KF § 63/2013-11-18, ska Norrberget detaljplaneras och 
säljas för bebyggelseutveckling. Norrberget omfattas av fastigheterna Lägerhöjden 1, Lägerhöjden 3 
samt delar av fastigheterna Lägerhöjden 2, Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81. Ett syfte med föreslagen 
exploatering av Norrberget har varit att möjliggöra en stadsutveckling av hög arkitektonisk kvalitet med 
bevarande av natur- och kulturmiljövärden.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med beslut, KS § 47/2015-04-28, tagit fram ett förslag på 
detaljplan för Norrberget. Planområdet är beläget på den norra delen av Vaxön ovanför Hamngatan och 
mellan kvarteren Kasinot och Skutviken samt avgränsas i norr av brant naturmark som riktar sig mot 
Norra Vaxholmsfjärden. Planområdet är taget i anspråk som kvartersmark för skolan och förskolorna 
inom området. I norr sluttar naturmarken ner mot Norra Vaxholmsfjärden och själva planområdet ligger 
på en höjd. Inom planområdet finns idag Norrbergsskolan samt förskoleverksamheter i Lillstugan och 
Lägerhöjden.

Enligt stadens markförsäljningspolicy, antagen av KF 47/2015-04-13, ska mark anvisas främst genom 
anbudsförfarande. Under september månad 2016 startade en anbudstävling i syfte att välja ut en 
exploatör för tilldelning av mark.

Ärendebeskrivning
Markanvisningstävling för Norrberget startade hösten 2016. Tävlingsuppgiften gällde att, utöver att 
lämna anbudspris, redovisa förslag på gestaltning av området som ska kännetecknas av hög 
arkitektonisk kvalitet och hållbarhet. Vidare uppmanades att lämnat förslag ska innehålla en varierad 
gestaltning i en levande och trivsam stadsmiljö med hänsyn tagen till Vaxholms förutsättningar, 
Norrbergets läge och karaktär samt gällande riksintressen. Placering för en ny förskola ingick i 
tävlingsmomentet men marken, som efter avslutat planarbete bedöms vara lämplig för förskola, skulle 
inte ingå i kommande markförsäljning.

Totalt 14 anbud skickades in i första steget av tävlingen och bedömdes utifrån grundanbud, ekonomisk 
stabilitet, deltagande arkitekter samt referensprojekt. I oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen att 
fem företag gick vidare i tävlingen. Efter att steg två av tävlingen avslutats  utsågs Besqab Projekt och 
Fastigheter AB av kommunstyrelsen, enligt beslut KS § 17/2017-03-23, till vinnare av 
markanvisningstävlingen för Norrberget. Förslag på ny detaljplan har tagits fram i samarbete med 
Besqab och deras anlitade arkitektkontor Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter. Perioden 
därefter följdes av förhandlingar med Besqab om villkoren för förvärvet av marken och genomförandet 
av detaljplanen. 

Förhandlingarna ledde fram till tecknandet av ett planavtal samt ett markanvisningsavtal. 
Markanvisningsavtalet har inneburit att exploatören under ett års tid har haft ensamrätt att förhandla 
med staden om villkoren för köpet av marken och genomförandet av detaljplanen. En avsikt med 
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markanvisningsavtalet har varit att ett köp- och genomförandeavtal ska tecknas mellan staden och 
exploatören senast i samband med att detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Efter det att markanvisningsavtalet tecknades KS § 67/2017-06-08,  har ett intensivt förhandlingsarbete 
tagit vid och löpt parallellt med planprocessen för att nå fram till ett köp- och genomförandeavtal som 
båda parter är beredda att skriva under.

Framtaget förslag till köp- och genomförandeavtal avser i detalj reglera kostnads- och 
genomförandeansvar, intäkter, förutsättningar och villkor för marköverlåtelse samt exploatering inom 
detaljplan för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl. Köp- och genomförandeavtalet 
har tagits fram med utgångspunkt från markanvisningsavtalet och utifrån vinnande anbudsförslag och 
föreslagen detaljplan. 

Syftet med köp- och genomförandeavtalet är vidare att komplettera föreslagen detaljplan samt 
säkerställa att intentionerna för detaljplanen utifrån vinnande anbudsförslag för ny utformning för 
området genomförs. Avtalet avser ersätta tecknat markanvisningsavtal och kan godkännas och tecknas 
innan detaljplan antas men kräver, för sin giltighet, att detaljplanen antas och vinner laga kraft.

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att avtalet kommer att underlätta möjligheterna att förverkliga 
vinnande tävlingsbidrag och förslag för områdets utformning. Förvaltningen bedömer vidare att avtalet 
medför en god försäljningsintäkt som staden har stor nytta av i kommande planering för kommunens 
långsiktiga hållbara utveckling.

Köp- och genomförandeavtalet bedöms slutligen som nödvändigt för att genomföra föreslagen 
detaljplan för området.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tre målområden; livsmiljö, kvalité och ekonomi. Köp- och genomförandeavtalet 
kommer att bidra till en betydande markförsäljningsintäkt som stärker den kommunala finansiella 
kassan och ger möjlighet till nyinvesteringar i skola, vård och omsorg. Fler boende samt krav på kvalitet 
och utformning bidrar till förbättrad livsmiljö och ökade skatteintäkter.

Avtalet säkerställer vidare att lämnat tävlingsförslag på ny utformning för området realiseras vilket 
bäddar för god kvalitet samt förbättrad livsmiljö. Högre krav på dagvattenhantering och nytt pumphus 
samt nya ledningar för vatten och avlopp går i linje med förbättrad livsmiljö. Därtill en helt ny 
promenadsträckning utmed vattnet är något som gagnar hela kommunen och medför ökad kvalitet för 
såväl närboende som besökare.

Finansiering
Finansiering av projektet sker inom budgeterad ram.
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Föreslaget köp- och genomförandeavtal innebär i samband med att detaljplanen vinner laga kraft och 
avtalet blir giltigt att staden erhåller en betydande markförsäljningsintäkt. Denna intäkt kommer att 
kunna finansiera projektets investeringskostnader utöver den finansiering som exploatören gör av 
allmänna anläggningar i form av strandpromenad, lekplats, gata och torg.

Förslagets konsekvenser
Om avtalet godkänns samt ingås och i samband med lagakraftvunnen detaljplan blir giltigt kommer 
avtalet medföra ökad trygghet samt underlätta att detaljplanens intentioner förverkligas och utförs. 
Detta skapar vidare goda förutsättningar för att Vaxholms stad utvecklas långsiktigt hållbart med god 
stadsutveckling, säkert omhändertagande av dagvatten, ökad tillgänglighet för boende och besökare 
samt förbättrade lokaler och bostäder för unga och äldre.

Avtalet säkerställer att befintliga skyddsrum ersätts. Efter rivning av befintliga skyddsrum kommer 
exploatören att inom begränsad tid ersätta de gamla skyddsrummen med nya.

Detaljplanens genomförande kommer att innebära att det krävs en bättre dagvattenlösning, som 
fördröjer och infiltrerar den ökade mängden dagvatten och eventuella föroreningsbelastningar som 
föreslagen bebyggelsen medför. Avtalet hanterar dessa krav vilket innebär en bättre och mer långsiktig 
dagvattenhantering i området.

Detaljplanen föreslår en strandpromenad längs vattnet. Köp- och genomförandeavtalet klargör hur 
detta promenadstråk ska utformas samt säkerställer att en lekplats anläggs utmed dess sträckning.

Fler boende i området kommer att medföra större påfrestningar på trafikförsörjning och 
parkeringsmöjligheter för bil och cyklar. Avtalet omfattar åtgärder och reglering för ansvarstagande i 
dessa frågor.

Detaljplanens möjligheter att säkerställa genomförandet av ny exploatering är begränsade. Framtaget 
förslag på avtal är mycket omfattande och fångar upp de nödvändiga frågor som avser genomförandet 
av detaljplanen och där detaljplanens utformning inte räcker till för att säkra genomförandet. I avtalet 
anges och regleras utbyggnadstakt och utbyggnadsordning vilket underlättar för att detaljplanen också 
genomförs inom angiven genomförandetid om fem år.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och genomförandeavtal för 
Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 m.fl, 2018-04-19

Köp- och genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Göran Persson, sbf 

Richard Hallman, sbf
Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk
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KÖP- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL 

NORRBERGET 

 

§ 1 PARTER 

Mellan Vaxholms stad, org. nr 212000-2908 (”Staden”) och Besqab Projekt och Fastigheter AB, org. nr 556345-

6416, (”Exploatören”), har träffats följande Köp- och genomförandeavtal inklusive bilagor (”Avtalet”) avseende 

bebyggelse m.m. enligt blivande detaljplan för Norrberget Dp 410 (”Detaljplanen”) och inom detaljplanens 

planområde (”Planområdet”). 

 

§ 2 BAKGRUND, SYFTE, DETALJPLANEN OCH EXPLOATERINGSFASTIGHETEN 

Vaxholms stad och Exploatören har i juni 2017 undertecknat ett markanvisningsavtal inklusive bilagor 

(”Markanvisningsavtalet”) rörande förutsättningarna för tilldelning av mark samt ett planavtal rörande 

regleringen av principerna för bland annat kostnadsansvaret för upprättande av Detaljplanen. Avtalen träffades 

efter genomförd markanvisningstävling där Exploatörens anbud och utformningsförslag utsågs till det vinnande 

bidraget. Planområdet omfattar delar av Stadens fastigheter Lägerhöjden 1, Lägerhöjden 2, Lägerhöjden 3, 

Vaxön 1:11 och 1:81. 

Staden och Exploatören har med utgångspunkt i Markanvisningsavtalet upprättat Detaljplanen, Bilaga 1, som 

ett förslag till ny detaljplan för Norrberget. Enligt detaljplaneförslaget medges exploatören en byggrätt om 

totalt ca  22 800 kvm Ljus BTA. 

Det exploateringsområde som omsluter exploatörens kvartersmark med byggrätter 

(”Exploateringsfastigheten”), Bilaga 2, om totalt ca 22 800 kvm Ljus BTA , omfattar delar av Stadens fastigheter 

Lägerhöjden 1, Lägerhöjden 3, Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81.  

Under förutsättning att villkoren för Avtalets giltighet enligt § 4 VILLKOR OCH GILTIGHET uppfylls ersätter 

Avtalet Markanvisningsavtalet som upphör att gälla.  

Avtalets syfte är att reglera Exploatörens förvärv av mark för exploatering, att klargöra hur Detaljplanen ska 

genomföras och att reglera fördelningen av kostnads- och genomförandesansvaret för utbyggnaden inom 

Planområdet.  

 

§ 3 ÖVRIGA HANDLINGAR 

Till Avtalet hör följande handlingar.  

Bilaga 1  Förslag till detaljplan med bestämmelser och beskrivning  

 (beskrivningen biläggs inte Avtalet), daterad 2018-04-19 

Bilaga 2 Exploateringsfastigheten, daterad 2018-04-19 

Bilaga 2a Etapp 1 och Etapp 2, daterad 2018-04-19 

Bilaga 3 Gestaltningsprogram, daterad 2018-03-13 

Bilaga 4  Grönytefaktor Norrberget, daterad 2018-04-18 

Bilaga 5 Dagvattenutredning, daterad 2018-04-18 

Bilaga 6 Trafikutredning, daterad 2018-03-12 

Bilaga 6a Trafikutredning, bilaga, daterad 2018-03-05 

Bilaga 7 Riktlinjer för garage, daterad 2017-01-26 

Bilaga 8 Teknisk beskrivning för allmänna anläggningar, daterad 2018-04-19 

Bilaga 8a  VA - dagvatten och vägsektion, daterad 2018-01-26 

19



 

2 
 

Bilaga 8b  Teknisk beskrivning övergångsställe, daterad 2018-04-19 

Bilaga 9 Entreprenadavtal - Tekniskt utförande, kontroll och garanti, daterad 2018-04-19 

Bilaga 10 VA-plan, daterad 2018-01-29 

Bilaga 11 Skydd av vegetation karta, daterad 2018-04-19 

Bilaga 11a Skydd av vegetation, daterad 2018-04-19 

Bilaga 12 Tidsplan, daterad 2018-04-13 

Bilaga 13 PM genomförande bygg, daterad 2018-04-12 

Bilaga 14 Leveransanvisningar för inmätningar, daterad 2018-04-19 

Vid motstridiga uppgifter äger innehållet i Köp- och genomförandeavtalet företräde framför innehållet i 

bilagorna. 

 

§ 4 VILLKOR OCH GILTIGHET 

Avtalet är endast giltigt under förutsättning att följande villkor uppfyllts; 

att    kommunfullmäktige i Vaxholms stad, senast 2018-12-31, antar förslaget till Detaljplan genom 

beslut som senare vinner laga kraft; och 

att  kommunfullmäktige i Vaxholms stad, senast 2018-12-31, beslutar att godkänna Avtalet genom 

beslut som senare vinner laga kraft.  

Om ovanstående villkor inte uppfyllts är Avtalet till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för någondera 

parten. Avtalet är även i alla delar förfallet om inte samtliga villkor för Tillträdesdag 1, enligt § 6 nedan, är 

uppfyllda senast 2021-12-31.  

Handpenningen skall omgående återbetalas om villkor enligt ovan inte uppfyllts senast 2018-12-31 eller om 

villkor för Tillträdesdag 1 enligt § 6 nedan inte uppfyllts senast 2021-12-31. Handpenningen ska även omgående 

återbetalas om det av annan anledning är uppenbart att Avtalet inte kommer att kunna genomföras om det 

inte beror på omständighet som Exploatören ansvarar för. 

 

§ 5 MARKÖVERLÅTELSER M.M. 

(”Etapp 1”) avgränsas med blått fält samt det gråa fältet som omsluts med gul begränsningslinje (GATA f1b1, 

TORG f1b1, vändplan f1b1), Bilaga 2a; och 

(”Etapp 2”) avgränsas med orange fält samt det gråa fältet som omsluts med rosa begränsningslinje (TORG 

vändplan), Bilaga 2a. 

Det noteras att all allmän platsmark för park (PARK och PARK1) inklusive mark för tekniska anläggningar (E1 och 

E2), rödmarkerad kvartersmark för skola (S) respektive vård, bostäder, skola m.m. (DBSC1P1) samt allmän 

platsmark för gata (GATA f1b1) i Detaljplanen, Bilaga 1, och som återfinns utanför färgmarkerade fastigheter 

(Fastighet 1-6), Bilaga 2a, ska kvarstå i Stadens ägo.  

Etapp 1.  

Staden överlåter härmed till Exploatören  

i) Nybildad fastighet bestående av del av fastigheten Vaxholm Lägerhöjden 1, Vaxön 1:81 och Vaxön 

1:11 markerad med svart begränsningslinje på Bilaga 2a (”Fastighet 1”); och 

ii) Nybildad fastighet bestående av delar av fastigheterna Vaxholm Lägerhöjden 1 och Vaxön 1:81 

markerad med röd begränsningslinje på Bilaga 2a (Fastighet 2”); och 

iii) Nybildad fastighet bestående av delar av fastigheterna Vaxholm Lägerhöjden 1, Lägerhöjden 2, 

Lägerhöjden 3, Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81, vilken utgörs av grått fält (GATA f1b1, TORG f1b1, 

vändplan f1b1) omsluten med gul begränsningslinje på Bilaga 2a (”Fastighet 5”).  
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Etapp 2. 

Staden överlåter härmed till Exploatören. 

iv) Nybildad fastighet bestående av del av fastigheten Vaxholm Lägerhöjden 1 markerad med brun 

begränsningslinje på Bilaga 2a (”Fastighet 3”); och 

v) Nybildad fastighet bestående av delar av fastigheterna Vaxholm Lägerhöjden 1 och Vaxön 1:11 

markerad med grön begränsningslinje på Bilaga 2a (”Fastighet 4”); och 

vi) Nybildad fastighet del av fastigheten Vaxön 1:11, vilken utgörs av grått fält (TORG vändplan) 

omsluten med rosa begränsningslinje på Bilaga 2a (”Fastighet 6”). 

Genomförande 

Staden ska senast 5 månader efter undertecknande av Avtalet ansöka om den fastighetsbildning som erfordras 

för att bilda Fastighet 1, Fastighet 2, Fastighet 3, Fastighet 4, Fastighet 5, och Fastighet 6, enligt Bilaga 2a, om 

erforderligt med ansökan om vilandeförklaring till dess Detaljplanen vunnit laga kraft.  

Parterna accepterar utan krav på ytterligare ersättning eller kompensation, om Lantmäteriet så kräver, att 

allmän plats som igår i, (iii) samt (vi), gråmarkerade fält kvarstår i Stadens ägo. 

Parterna accepterar utan krav på ytterligare ersättning eller kompensation, om Lantmäteriet så kräver, att 

allmän plats som igår i, (iii) samt (vi), gråmarkerade fält kvarstår i Stadens ägo. 

Exploatören ska stå för alla förrättningskostnader.  

När respektive lantmäteriförrättning är beslutad åtar sig parterna att omedelbart godkänna Lantmäteriets 

beslut om fastighetsbildning.  

Det noteras att kvarvarande del av fastigheterna Lägerhöjden 1 samt Lägerhöjden 3 som inte ingår i Etapp 1 

eller Etapp 2 ska efter genomförda fastighetsbildningar kvarbli i Stadens ägo.  

Vidare noteras att befintlig angöringsgata till förskolan delvis är belägen på fastighet Vaxholm Lägerhöjden 1, 

Lägerhöjden 2, Lägerhöjden 3, Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81 varför Exploatören, om erforderligt, åtar sig att utan 

ersättning medverka till att avtalsservitut eller nyttjanderätt inrättas för Staden avseende rätt till väg under 

tiden till dess att den nya gatan uppförts och marken med anläggningen överlämnats till Staden enligt § 14 

ANLÄGGNINGAR PÅ ALLMÄN PLATSMARK. 

 

§ 6 TILLTRÄDESDAGAR  

Etapp 1 omfattandes Fastighet 1, Fastighet 2 och Fastighet 5 ska tillträdas den vardag som infaller 20 vardagar 

efter det att samtliga nedan angivna villkor uppfyllts (”Tillträdesdag 1”):  

att  villkoren för Avtalet enligt § 4 VILLKOR OCH GILTIGHET har uppfyllts och beslut vunnit lagakraft;  

att  beslut för fastighetsbildning av Fastighet 1 och Fastighet 2 har fattats och vunnit laga kraft och 

införts i fastighetsregistret; och 

att rivningsarbetena enligt § 7 FASTIGHETENS SKICK M.M, inom Fastighet 1 och Fastighet 2, ska 

vara slutförda genom att arbetena godkänts vid slutbesiktning. 

Etapp 2 omfattandes Fastighet 3, Fastighet 4 och Fastighet 6 ska tillträdas den vardag som infaller 10 vardagar 

efter att samtliga nedan angivna villkor uppfyllts (”Tillträdesdag 2”): 

att  femton (15) månader har förflutit sedan Tillträdesdag 1; och 

att  beslut för fastighetsbildning av Fastighet 3 och Fastighet 4 har fattats och vunnit laga kraft och 

införts i fastighetsregistret; och 

att rivningsarbetena enligt § 7 FASTIGHETENS SKICK M.M, inom Fastighet 3 och Fastighet 4, ska 

vara slutförda genom att arbetena godkänts vid slutbesiktning. 
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§ 7 FASTIGHETENS SKICK M.M. 

Inom Planområdet finns en befintlig grundskola, Norrbergsskolan, och två befintliga förskolor, Lillstugan och 

Lägerhöjden. Staden åtar sig att på egen bekostnad riva alla de tre befintliga skolbyggnaderna. Marken överlåts 

avstädad men ej efterbehandlad för miljöskada eller miljöförorening. Rivningsarbetena ska vara slutförda och 

marken avstädad innan Exploatören tillträder Exploateringsfastigheten.  

Exploatören har före tillträdet, i samråd med Staden, möjlighet att i sådan omfattning som Staden kan godta 

beträda marken och utföra behövliga utredningar inför projektering.  

Exploateringsfastigheten överlåts i befintligt skick. Staden garanterar att den är civilrättslig och lagfaren ägare 

till Exploateringsfastigheten. Exploatören ska före tillträdet ges tillfälle att besikta och utföra 

markundersökningar, för att förvissa sig om dess skick. 

Med undantag av vad som framgår av Avtalet friskriver Exploatören härmed, med bindande verkan, Staden 

från ansvar för eventuella fel och brister i Exploateringsfastigheten inklusive s.k. dolda fel, faktiska fel, rättsliga 

fel, rådighetsfel och marksaneringsbehov. Köparen avstår vidare med bindande verkan från alla anspråk på 

grund av fel eller brist i Exploateringsfastigheten. Denna friskrivning innefattar ansvar enligt samtliga tillämpliga 

lagbestämmelser såsom t.ex. köplagen (1990:931), jordabalken (1970:994), miljöbalken (1998:808) eller 

rättsliga principer. 

Staden ska förvalta Exploateringsfastigheten på sedvanligt sätt fram till tillträdesdagen. Utöver vad som 

framgår av Avtalet äger Staden inte rätt att träffa nyttjanderättsavtal eller upplåta andra rättigheter avseende 

Exploateringsfastigheten, eller fatta andra viktiga beslut rörande Exploateringsfastigheten utan Exploatörens 

skriftliga godkännande. Sådant godkännande får inte oskäligen förvägras förutsatt att detta inte påverkar 

Exploatörens möjlighet att utveckla Exploateringsfastigheten. 

 

§ 8 KÖPESKILLING, ERSÄTTNING, BETALNINGSVILLKOR SAMT KÖPEBREV 

Ersättningen för Exploateringsfastigheten, vad avser Fastighet 1-4, uppgår i enlighet med 

Markanvisningsavtalet, till ett belopp om 235 524 000 kronor motsvarande 22 800 kvm Ljus BTA multiplicerat 

med 10 330 kronor justerat för index till och med respektive Tillträdesdag.   

Ersättning fördelas enligt följande: 

För Fastighet 1 ska Exploatören till Staden utge en köpeskilling om 16 011 500 kronor justerat med förändring i 

konsumentprisindex (KPI) med oktober månad 2016 som basmånad och för perioden fram till Tillträdesdag 1 

(”Köpeskilling 1”).  

För Fastighet 2 ska Exploatören till Staden utge en köpeskilling om 86 255 500 kronor justerat med förändring i 

konsumentprisindex (KPI) med oktober månad 2016 som basmånad och för perioden fram till Tillträdesdag 1 

(”Köpeskilling 2”).  

För Fastighet 3 ska Exploatören till Staden utge en köpeskilling om 18 594 000 kronor justerat med förändring i 

konsumentprisindex (KPI) med oktober månad 2016 som basmånad och för perioden fram till Tillträdesdag 2 

(”Köpeskilling 3”).  

För Fastighet 4 ska Exploatören till Staden utge en köpeskilling om 114 663 000 kronor justerat med förändring 

i konsumentprisindex (KPI) med oktober månad 2016 som basmånad och för perioden fram till Tillträdesdag 2 

(”Köpeskilling 4”).  

För Fastighet 5 ska Exploatören till Staden utge en köpeskilling om 1 krona. Ingen indexjustering ska beräknas 

(”Köpeskilling 5”). 

För Fastighet 6 ska Exploatören till Staden utge en köpeskilling om 1 krona. Ingen indexjustering ska beräknas 

(”Köpeskilling 6”). 
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Exploatören ska erlägga Köpeskilling 1 – 6 enligt följande: 

i) Inom tio (10) vardagar från det att parterna undertecknat Avtalet samt parterna erhållit varsitt 

exemplar ska Exploatören erlägga en handpenning om 23 552 400 kronor 

(TJUGOTREMILJONERFEMHUNDRAFEMTIOTVÅTUSENFYRAHUNDRA KRONOR), motsvarande tio 

(10) procent av den totala köpeskillingen, (”Handpenningen”) genom inbetalning av beloppet till 

av Staden anvisat konto; 

 

ii) På Tillträdesdag 1 ska Exploatören erlägga Köpeskilling 1 och Köpeskilling 2 och Köpeskilling 5 till 

Staden genom inbetalning av beloppet till av Staden anvisat konto med Tillträdesdag 1 som 

valuteringsdag; och 

 

iii) På Tillträdesdag 2 ska Exploatören erlägga Köpeskilling 3 och Köpeskilling 4 och Köpeskilling 6 

minus erlagd Handpenning till Staden genom inbetalning av beloppet till av Staden anvisat konto 

med Tillträdesdag 2 som valuteringsdag. 

Sedan Exploatören på Tillträdesdag 1 erlagt Köpeskilling 1 och Köpeskilling 2 och Köpeskilling 5 enligt ovan ska 

Staden överlämna vederbörligen undertecknade och bevittnade köpebrev avseende Fastighet 1, Fastighet 2 

och Fastighet 5. Exploatören svarar för och bekostar inhämtande av eventuella värdeintyg för erhållande av 

lagfart. 

Sedan Exploatören på Tillträdesdag 2 erlagt Köpeskilling 3 och Köpeskilling 4 och Köpeskilling 6 enligt ovan ska 

Staden överlämna vederbörligen undertecknade och bevittnade köpebrev avseende Fastighet 3, Fastighet 4 

och Fastighet 6. Exploatören svarar för och bekostar inhämtande av eventuella värdeintyg för erhållande av 

lagfart. 

Staden ska i anslutning till Tillträdesdag 1 överlämna alla relevanta handlingar rörande Fastighet 1, Fastighet 2 

och Fastighet 5 såsom eventuell korrespondens med myndigheter, lantmäterihandlingar, kartor, samt de 

eventuella övriga handlingar som Staden har i sin besittning. Staden ska vidare på Tillträdesdag 1 överlämna 

alla handlingar som erfordras för att Exploatören ska kunna beviljas lagfart för Fastighet 1, Fastighet 2 och 

Fastighet 5 (dock inte värdeintyg som Exploatören ska ta fram).     

Staden ska vidare i anslutning till Tillträdesdag 2 överlämna alla relevanta handlingar rörande Fastighet 3, 

Fastighet 4 och Fastighet 6 såsom eventuell korrespondens med myndigheter, lantmäterihandlingar, kartor, 

samt de eventuella övriga handlingar som Staden har i sin besittning. Staden ska vidare på Tillträdesdag 2 

överlämna alla handlingar som erfordras för att Exploatören ska kunna beviljas lagfart för Fastighet 3, Fastighet 

4 och Fastighet 6 (dock inte värdeintyg som Exploatören ska ta fram). 

 

§ 9 INTECKNINGAR OCH LAGFART 

Exploatören svarar för samtliga lagfartskostnader samt inskrivnings- och inteckningskostnader, inklusive 

stämpelskatt, med anledning av Avtalet. Staden garanterar att fastigheterna som berörs av 

fastighetsbildningen för bildandet av Etapp 1 samt Etapp 2 är fria från servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, 

penninginteckningar samt inte, utöver vad som följer av Lantmäteriets ersättningsbeslut, belastas av någon 

oinskriven förmånsrätt vid tillträdesdagen såvida inte annat följer av Detaljplanen eller Avtalet. 

 

§ 10 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR, SERVITUT SAMT LEDNINGSRÄTT 

Exploatören ska ansöka om, och bekosta alla lantmäteriåtgärder som krävs för de gemensamhetsanläggningar, 

ledningsrätter och eventuella servitut som krävs inom Etapp 1 samt Etapp 2 för genomförandet av 

Detaljplanen. 
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§ 11 SKYDDSRUM 

I de skol- och förskolebyggnader som Staden ska riva enligt § 7 FASTIGHETENS SKICK M.M. finns för närvarande 

415 skyddsrumsplatser. Rivningen som Staden utför och bekostar omfattar skyddsrumsplatserna.  

I och med Avtalet ansvarar Exploatören för att på egen bekostnad och inom Exploateringsfastigheten, inom 5 

år från dagen då samtliga villkor uppfyllda gällande Tillträdesdag 1 enligt § 6 TILLTRÄDESDAGAR, återuppbygga 

300 skyddsrumsplatser. Skyddsrummen ska utformas i enlighet med lag (2006:545) om skyddsrum, annan 

erforderlig lagstiftning och i enlighet med direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

I och med Avtalet ansvarar Staden för att på egen bekostnad och inom egen fastighet, så snart som krävs 

återuppbygga resterande skyddsrumsplatser som behövs för att ersätta de nuvarande 415 

skyddsrumsplatserna i enlighet med lag (2006:545) om skyddsrum, annan erforderlig lagstiftning och i enlighet 

med direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Staden ska utge en ersättning till Exploatören om totalt 7 000 000 kronor (SJUMILJONER KRONOR) som 

ersättning för att Exploatören på dess bekostnad uppför skyddsrumsplatser inom Exploateringsfastigheten. 

Ersättningen ska utbetalas i en uppdelning om två delar, där Staden betalar 3 500 000 kronor 

(TREMILJONERFEMHUNDRATUSEN KRONOR) till Exploatören vid Tillträdesdag 1, i samband när Exploatören 

erlägger köpeskilling för Fastighet 1 och Fastighet 2, sen betalar Staden 3 500 000 kronor 

(TREMILJONERFEMHUNDRATUSEN KRONOR) till Exploatören vid Tillträdesdag 2, i samband när Exploatören 

erlägger köpeskilling för Fastighet 3 och Fastighet 4. 

Återuppbyggda skyddsrum ska, erhålla godkända krav och skyddsrumsstatus, efter slutbesiktning av oberoende 

skyddsrumssakkunnig. Detta gäller både för Staden och Exploatören.  

 

§ 12 MILJÖANSVAR 

Exploatören ansvarar för att Exploateringsfastigheten, i det fall marksanering i enlighet med tillämplig 

lagstiftning blir nödvändig, efterbehandlas och saneras från markföroreningar etc. i erforderlig omfattning.  

Exploatören ansvarar för kostnader med anledning av detta upp till 500 000 kronor (FEMHUNDRATUSEN 

KRONOR). Staden ansvarar för faktiska och verifierade kostnader överstigande 500 000 kronor 

(FEMHUNDRATUSEN KRONOR) upp till 15 000 000 kr (FEMTONMILJONER KRONOR). Kostnader som Staden ska 

ansvara för ska dock godkännas av Staden, innan Exploatören utför åtgärden. Eventuella fel och 

saneringskostnader som Exploatören själv vållar ersätter Staden inte.    

Efterbehandling och marksanering ska ske senast i takt med ianspråktagande av mark för anläggande och 

byggande i enlighet med Detaljplan.  

 

§ 13 ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE PÅ KVARTERSMARK  

Inom överlåten mark 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 inklusive 

dess bilagor och tillhörande handlingar.  

Under skedet när Exploatören projekterar bygglovshandlingar ska Staden, genom exploateringsenheten, bjudas 

in till ett avstämningsmöte med syfte att i god tid innan bygglov lämnas in säkerställa att byggnation sker i 

enlighet med ”Gestaltningsprogram”, Bilaga 3.  

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).  

Bebyggelse på kvartersmark ska följa Gestaltningsprogrammet.  
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Exploatören ska ha som målsättning att inom kvartersmark nå en grönytefaktor (GYF) på 0.60, baserat på 

beräkningsmodellen ”Grönytefaktor Norrberget”, Bilaga 4. 

Dagvatten och omhändertagande av snö ska hanteras i enlighet med av ÅF framtagen dagvattenutredning, 

2018-04-18, Bilaga 5, samt vad som framgår av Detaljplanen och i enlighet med ”VA-Exploateringsavtal” som 

träffats mellan Exploatören och Vaxholmsvatten AB.    

Exploatören ansvarar för att anordna erforderliga parkeringsplatser för bebyggelsen. Vid utbyggnad av 

parkeringsplatser för olika typer av fordon ska Exploatören uppfylla Stadens parkeringsnorm genom att följa de 

förslag på parkeringslösningar som framgår av ÅF framtagen trafikutredning Bilaga 6 samt Bilaga 6a. 

För parkeringsplatser i garage och områden som kräver oljeavskiljare ska Roslagsvattens föreslagna normer 

”Riktlinjer för garage”, Bilaga 7, följas. 

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. 

Vid val av material och energisystem, samt vid sortering av byggavfall under byggnation, ska speciell hänsyn tas 

till den totala miljöbelastningen och människors välbefinnande. 

 

§ 14 ANLÄGGNINGAR PÅ ALLMÄN PLATSMARK  

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av Stadens exploateringsanläggningar inom Planområdet. Exploatören 

åtar sig därför projektera och utföra utbyggnaden av allmänna anläggningar såsom gator, torg, vändplaner, 

gång- och cykelvägar, park, lekplats, och strandpromenad m.m. Omfattningen av anläggningarna och 

utförandestandard framgår av ”Teknisk beskrivning för allmänna anläggningar”, Bilaga 8. 

Alla tillfälliga anläggningar, i anslutning till exploateringsområdet, flytt av befintliga ledningar, samt 

anläggandet av nya ledningar, vilka är nödvändiga för att Detaljplanen ska kunna genomföras, bekostas av 

Exploatören. 

Uppkommer kostnader i samband med anpassning av kvartersmark till de intill liggande anläggningarna, ska 

dessa arbeten ombesörjas och bekostas av Exploatören. Staden och exploatören ska samråda om arbetenas 

utförande.  

I de fall bygglov, marklov eller rivningslov krävs för allmänna anläggningar ansöker Staden om detta i samråd 

med Exploatören. Exploatören bekostar samtliga med loven förenade kostnader. 

Exploatören är skyldig att skriftligen meddela Stadens tekniska enhet om tidpunkt för igångsättande av ovan 

nämnda anläggningsarbeten. Exploatören ska även i god tid före anläggningsarbetena påbörjande till Staden 

inlämna förslag till trafikanordningsplan (TA-plan) för granskning och godkännande.  

Projektering ska ske i samråd med Stadens tekniska enhet som även ska godkänna projekteringshandlingar 

innan exploateringsarbetena påbörjas. Staden åtager sig att lämna besked om godkännande kan ske inom 15 

arbetsdagar efter det att fullständiga projekteringshandlingar överlämnas av Exploatören. 

För det tekniska utförandet, kontroll och garanti avseende exploateringsanläggningar gäller ”Entreprenadavtal - 
Tekniskt utförande, kontroll och garanti”, Bilaga 9, undantaget VA-anläggningen, vars villkor framgår av § 15 
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR SAMT DAGVATTEN. För det fall entreprenadgarantier avseende 
exploateringsanläggningarna inte ställts gentemot Staden ska Exploatören utan ersättning tillse att respektive 
entreprenör, och i förekommande fall materialleverantör, även utfärdar entreprenadgarantierna direkt 
gentemot Staden på oförändrade villkor. 

 
De områden som getts beteckningen PARK i Detaljplanen bör i möjligaste mån bevaras under byggtiden och ska 

återställas innan avslutad byggnation.  
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Staden ska till Exploatören lämna ersättning för överlämnande av mark (Fastighet 5 och Fastighet 6) samt 

projektering och utförandet av de allmänna anläggningarna (gator, torg, vändplaner, gång- och cykelvägar, 

park, lekplats, och strandpromenad) efter att dessa vid slutbesiktning godkänts av oberoende besiktningsman 

och överlämnats till Staden. Ersättningen ska motsvara Exploatörens verifierade självkostnader. 

Exploatören ska till Staden lämna exploateringsbidrag för de allmänna anläggningarna till Staden. 

Exploateringsbidraget ska vara exakt samma belopp exklusive mervärdeskatt som Staden erlägger som 

ersättning för mark samt allmänna anläggningar enligt ovan och ska förfalla till betalning exakt samma dag. 

Så snart exploateringsanläggningar avseende allmän platsmark för gator, torg, vändplaner, gång- och 

cykelvägar, park, lekplats, och strandpromenad har uppförts och vid slutbesiktning godkänts av oberoende 

besiktningsman övertar Staden äganderätten och drifts- och underhållsansvaret för anläggningarna samt mark 

för anläggningarna (Fastighet 5 och Fastighet 6).  

Om Exploatören eller dess entreprenörer skadar allmänna anläggningar eller Stadens byggnader som är 

befintliga eller under pågående byggnation återställer Staden dessa om inget annat skriftligen avtalas mellan 

parterna. Kostnaderna för återställandet ska bäras av Exploatören. 

 

§ 15 VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR SAMT DAGVATTEN.  

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av VA- och dagvattenanläggning inom Fastighet 5, Bilaga 2a.  

Exploatören åtar sig projektera och utföra utbyggnaden av VA-anläggningen inom Planområdet inkluderande 

ovan angivna Fastighet 5, enligt VA-plan, Bilaga 10.  

Stadens kvartersmark, markerad med röd färg i Detaljplanen, användning DBSC1P1och S, ska vardera ha en 

anslutningspunkt.  

Exploatören ansvarar även för projektering och utbyggnad av Planområdets dagvattenhantering för allmän 
platsmark genom att säkerställa nödvändiga magasinvolymer och skapa nödvändig fördröjning och rening av 
dagvatten i enlighet med dagvattenutredning, Bilaga 5, och VA-plan, Bilaga 10. 
 
Fördröjnings-/perkolationsmagasinen i Fastighet 5, Bilaga 2a, framgår av VA-planen. Magasinen utförs med 
bräddningsfunktion, så att dagvattnet vid kraftiga flöden kan ledas förbi till dagvattennätet och vidare till 
anslutningspunkten i Hamngatan. Dagvattenflödet från området får inte överstiga mer än 15 liter per sekund, i 
anslutningspunkt Hamngatan, till det befintliga dagvattennätet. Själva anläggningen ska dock hållas skild från 
ledningsnätet. Dimensionering ska ske i enlighet med P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten. 
Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem” publikation av Svenskt 
Vatten AB år 2016 samt dagvattenutredning, Bilaga 5. 
 
Alla tillfälliga anläggningar i anslutning till exploateringsområdet, samt anläggande av nya ledningar, vilka är 

nödvändiga för att Detaljplanen ska kunna genomföras, bekostas av Exploatören. 

Flytt av befintliga ledningar, vilka är nödvändiga för att Detaljplanen ska kunna genomföras, bekostas av 

Exploatören. 

VA- och dagvattensystemet ska projekteras och utföras i enlighet med  Roslagsvattens tekniska handbok, 
version 161201. 
 
Projektering ska ske i samråd med Stadens tekniska enhet som även ska godkänna projekteringshandlingar 

innan exploateringsarbetena påbörjas. Staden åtager sig att lämna besked om godkännande kan ske inom 15 

arbetsdagar efter det att fullständiga projekteringshandlingar överlämnas av Exploatören. VA-anläggningarna 

samt dagvattenanläggningarna anläggs enligt av Staden godkänd bygghandling. 

Exploatören är skyldig att skriftligen meddela Stadens tekniska enhet om tidpunkt för igångsättande av ovan 

nämnda anläggningsarbeten. 
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Exploatören ska i god tid före anläggningsarbetena påbörjande till Staden inlämna förslag till 

trafikanordningsplan (TA-plan) för granskning och godkännande.  

Uppkommer kostnader i samband med anpassning av kvartersmark till de intill liggande anläggningarna, ska 

dessa arbeten ombesörjas och bekostas av Exploatören. Staden och Exploatören ska samråda om arbetenas 

utförande.  

Staden äger på Exploatörens bekostnad rätt att, med obegränsad tillgång till arbetsplatsen, utföra kontroll 
under byggtiden. Exploatören ska kalla Staden till startmöte samt till samtliga byggmöten. 
 
Exploatören åtar sig det ansvar som åvilar såväl byggherre som exploatör. För VA-anläggningen och 
dagvattenanläggningen som Exploatören ska projektera, utföra och bekosta enligt Avtalet åtar sig Exploatören 
gentemot Staden det ansvar, inklusive funktionsansvar och garantiansvar, som enligt allmänna bestämmelser 
för totalentreprenör avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbete, som ABT 06, åvilar en 
entreprenör gentemot en beställare. 
 
Staden ska till Exploatören lämna ersättning för utbyggnaden gällande VA - och dagvattenanläggningen inom 

Fastighet 5, Bilaga 2a, efter dessa godkänts av oberoende besiktningsman och överlämnats vid slutbesiktning. 

Ersättningen ska motsvara Exploatörens verifierade självkostnader. 

Exploatören ska till Staden för VA- och dagvattenanläggningen inom Fastighet 5, Bilaga 2a, lämna 

exploateringsbidrag till Staden. Exploateringsbidraget ska vara exakt samma belopp exklusive mervärdeskatt 

som Staden erlägger som ersättning för VA samt dagvattenanläggningen, enligt ovan och ska förfalla till 

betalning exakt samma dag. 

I de fall bygglov, marklov eller rivningslov krävs för anläggningarna ansöker Staden om detta i samråd med 

Exploatören. Exploatören bekostar samtliga med loven förenade kostnader 

De områden som getts beteckningen PARK i detaljplan bör i möjligaste mån bevaras under byggtiden och ska 

återställas innan avslutad byggnation.  

 

Besiktning av VA-anläggningen samt övertagande  

Staden ska ges tillfälle att granska och godkänna handlingar samt besiktiga VA-anläggningen. Granskningstiden 

uppgår till tre veckor. 

Funktionsprov ska utföras och bekostas av Exploatören före anmälan om slutbesiktning. Slutbesiktning skall 

utföras på fullt färdiga anläggningar. 

Exploatören skall senast två veckor före slutbesiktning för hela anläggningen kalla till försyn på färdiga 

exploateringsanläggningar. Slutbesiktning för hela anläggningen skall inte utföras under tiden december - april 

om inte väderförhållandet tillåter att besiktning genomförs. Exploatören skall till Staden i samband med 

anmälan till slutbesiktning för hela anläggningen överlämna relationshandlingar.  

Efter, av en oberoende besiktningsman, godkänd slutbesiktning övertar Staden driftansvaret för anläggningen.  

Relationsritningarna skall levereras digitalt i AutoCAD-format i RH 2000 samt Sweref 99. 

Exploatören bekostar samtliga besiktningar. Senast en månad före garantitidens utgång ska Exploatören hos 

Staden begära garantibesiktning av anläggning. Om sådan begäran framställts senare, förlängs garantitiden i 

motsvarande mån. Ansvar samt garantitider gäller enligt ABT 06.  

 

Övertagande av åtaganden  

Staden övertar ansvaret för VA- och dagvattenanläggningen inom Fastighet 5, Bilaga 2a, i sin helhet, först när 

godkända relationshandlingar har inkommit, när slutbesiktningen är godkänd av oberoende besiktningsman 

samt allmänna platsmark gata som ligger ovan VA-ledningarna är slutbesiktigad och godkänd av oberoende 

besiktningsman. Övertagande kan inte ske förrän samtliga av ovan nämnda åtaganden är genomförda.  
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§ 16 VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM EXPLOATERINGSFASTIGHETEN.  

För vatten- och avloppsanläggningar inom Exploateringsfastigheten ska Exploatören ingå ett ”VA-

Exploateringsavtal” med Vaxholmsvatten AB.    

 

§ 17 TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Exploatören ska inom rimlig tid inför genomförandet av Detaljplanen ingå avtal med VA-huvudmannen, 

huvudmannen för el- och fjärrvärmenätet samt huvudmannen för telenätet, för att säkerställa respektive 

huvudmans rätt att utan ersättning 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 tidsplan samt svara för samordning med Stadens tekniska enhet, 

Vaxholmsvatten AB (Roslagsvatten AB), fjärrvärmeleverantör m. fl. så att erforderliga ledningsarbeten kan 

bedrivas utan inbördes hinder och vara utförda när inflyttning ska ske inom Planområdet.  

 

§ 18 AVFALL  

Nödvändiga utrymmen för att möjliggöra utsortering av rest- och matavfall samt vid behov även källsortering 

ska säkerställas. Detta gäller såväl ovan som under jord. Exploatören ska säkerställa att transportvägar för 

renhållningsfordon och hämtningspersonal är framkomliga i enlighet med av ÅF framtagen trafikutredning 

Bilaga 6 samt Bilaga 6a. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Stadens framtagna avfallsföreskrifter ska även 

följas. 

 

§ 19 OMRÅDEN MED ALLMÄN PLATSMARK, PARKMARK 

Innan byggnation kan påbörjas, ska parterna gemensamt genomföra besiktning av befintlig vegetation inom 

Exploateringsfastigheten och Stadens mark som bedömas kan påverkas av exploateringen. Områdenas skick 

såväl inom och utanför Planområdet ska dokumenteras gemensamt av Exploatören och Staden innan 

byggnation kan påbörjas. Exploatören ansvarar för att sammankalla till gemensam besiktning.  

Vegetation som kan påverkas av exploateringen i markerade områden som framgår av Bilaga 11, område A och 

B, ska skyddas, på det sätt som anges i ”Skydd av vegetation”, Bilaga 11a. 

Om Exploatören eller av denne anlitad entreprenör skadar eller förstör träd, vegetation, berghäll, mark, eller 

motsvarande allmän natur som tillhör Staden, i markerade områden (A och B) i Bilaga 11, ska Exploatören 

ersätta det som skadats med av Staden godkänd kompensation. Kompensationen ska i möjligaste mån 

efterlikna den ursprungliga mark- och vegetationens ursprungliga karaktär.  

Vad gäller mark- och vegetation där strandskydd råder och som skadats, ska Exploatören ansvara för och 

bekosta återställning av detta till i möjligaste mån ursprungligt skick och i enlighet med av Staden godkänd 

kompensation.  Eventuell ansökan om strandskyddsdispens och all administration kring detta bekostas av 

Exploatören. 

Vid av Exploatören orsakad skada enligt ovan, i markerade områden i Bilaga 11 utge 10 000 kr/m² skadad 

vegetationsyta till Staden. Vid av Exploatören orsakad skada på träd enligt § 6 Bilaga 11a skall Exploatören utge 

200 000 kronor per träd till Staden. Vid av Exploatören orsakad skada på n-märkta träd, se plankarta Bilaga 1, 

skall Exploatören utge 300 000 kronor per träd till Staden. Om Exploatören skadar träd eller vegetation innan 

kartbilaga enligt § 2 i Bilaga 11a ”Skydd av vegetation” har upprättats och undertecknats har Staden rätt att av 

exploatören utkräva motsvarande vite per träd och skadad vegetationsyta. Exploatören är dock inte skyldig att 

utge någon ersättning för skadat träd eller vegetation om träd och vegetation utgör fara för liv eller egendom.  

I de fall underbyggnad av gata och ledningar samt husgrunder inom Planområdet ligger närmare trädens stam 

än 15 gånger dess stamdiameter ska rötter beskäras och täckas. Exploatören är inte ansvarig för skada på träd 

och vegetation i dessa fall. 
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§ 20 GATUKOSTNADER 

När Exploatören har fullgjort alla sina åtaganden enligt Avtalet är Exploatören samt blivande fastighetsägare 

befriade från gatukostnadsersättning inom Detaljplanen. 

 

§ 21 TIDSPLAN 

Exploatören ansvarar för att byggnads- och anläggningsarbeten inom Planområdet genomförs enligt 

”Tidsplan”, Bilaga 12. 

Innan byggstart ska Exploatören i samråd med Staden därtill upprätta en detaljerad tidsplan med tillhörande 

aktiviteter. 

Det åligger Exploatören att hålla Staden löpande informerad om anläggnings- och byggnadsarbetenas 

fortskridande.  

För det fall Exploatören inte utför utbyggnationen av kommunal gata inom den tid som anges i Tidsplanen, 

Bilaga 12, äger Staden rätt att utföra anläggningarna på Exploatörens bekostnad. 

 

§ 22 SAMORDNING OCH INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN  

Stadens 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 Planområden respektive Stadens arbeten på 

Stadens kvartersmark inte krockar. En gemensam samordningstidsplan för dessa arbeten ska tas fram, senast 3 

månader efter lagakraftvunnen detaljplan. 

Eftersom området idag endast försörjs via en väg, Hamngatan, måste vägen ifråga vara framkomlig under hela 

utbyggnaden. 

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 informerar 

Staden om projektets fortskridande och framdrift, i enlighet med Avtalet och då särskilt Tidsplanen, Bilaga 12, 

samt där Exploatören och Staden diskuterar för projektet viktiga löpande frågor. Exploatören har även en 

skyldighet att hålla allmänheten informerad om projektets framskridande. Exploatören och Staden ska 

gemensamt i Samordningsgruppen komma överens om vilken information som ska förmedlas till allmänheten.   

 

§ 23 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 genomförande bygg”, Bilaga 13. 

Exploatören ska svara för att det under byggtiden finns erforderliga trafikanordningar, skyltar etc. uppsatta 

enligt gällande lagstiftning. Exploatören ska i god tid före anläggningsarbetenas påbörjan, till Staden, inlämna 

förslag till trafikanordningsplan (TA-plan) för granskning och godkännande. 

  

§ 24 BULLER 

Bullerskydd under byggtiden ska beaktas med hänsyn till boende och verksamheter inom och i anslutning till 

området. Åtgärder, krav och riktlinjer som finns angivna i Bilaga 13, ”PM genomförande bygg” 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. 
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§ 25 ETABLERING 

För åtgärd, såsom etablering av bodar, arbetsfordon eller liknande, som fordras och där Exploatören behöver 

nyttja Stadens mark, krävs att Staden i egenskap av fastighetsägare skriftligen godkänner åtgärden samt i 

förekommande fall, att tillstånd för åtgärden har erhållits från berörda myndigheter.  

För åtgärd, såsom etablering av bodar, arbetsfordon eller liknande, som fordras och där Staden behöver nyttja 

Exploatörens mark, krävs att Exploatören i egenskap av fastighetsägare skriftligen godkänner åtgärden samt i 

förekommande fall, att tillstånd för åtgärden har erhållits från berörda myndigheter. 

Parterna ska verka för att etableringssamordning sker i enlighet med § 22 SAMORDNING OCH INFORMATION 

TILL ALLMÄNHETEN.  

 

Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Stadens mark för upplag eller annat ändamål som står i 

samband med områdets bebyggande. Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av 

anställd hos Exploatören eller av denne anlitade entreprenörer/konsulter. 

Exploatörens och/eller Exploatörens entreprenörs byggbodar ska vara i fint och ordnat skick. Klotter ska ej 

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.   

 

§ 26 KARTUNDERLAG ENSKILDA ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER 

För att Stadens primärkarta ska vara uppdaterad förbinder sig Exploatören att senast tre veckor efter 

slutbesiktning av enskilda anläggningar och byggnader inom kvartersmark och allmän platsmark, 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 14. Syftet med att leverera dessa inmätningar till Staden, är att Stadens primärkarta ska vara 

uppdaterad. 

I det fall detta ej sker, har Staden rätt att utföra inmätningarna på Exploatörens bekostnad. 

 

§ 27 STOM- OCH GRÄNSPUNKTER 

I de fall stompunkter eller gränspunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen är 

Exploatören skyldig att omgående informera Staden om detta. Stadens samtliga kostnader för att fastställa nya 

punkter ska ersättas av Exploatören. 

 

§ 28 KOSTNADSANSVAR 

Staden svarar ej för några kostnader inom Planområdet utöver vad som särskilt angivits i Avtalet. Staden 

bekostar dock uppförandet av särskilt boende för äldre (SÄBO) samt förskola inom röd kvartersmark. 

 

§ 29 SÄKERHET 

Exploatören har ställt säkerhet i form av ovillkorlig moderbolagsborgen i form av proprieborgen genom 

moderbolagets påskrift på borgensförbindelsen på sista sidan, efter signatursidan, på Avtalet. 

 

 

 

30



 

13 
 

§ 30 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET OCH FÖRBEHÅLL VID MARKFÖRSÄLJNING 

Exploatören äger ej rätt, att utan Stadens skriftliga medgivande, överlåta hela eller delar av Avtalet. 

Exploatören ansvarar för att det vid en överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsfastigheten, görs 

förbehåll om att den nye exploatören eller ägaren, till alla delar, övertar Exploatörens kvarstående förpliktelser 

enligt Avtalet. Förpliktelser som gäller för hela eller delar av överlåten mark, ska Exploatören svara solidariskt 

med den övertagande parten, som för egen skuld gentemot Staden, för Avtalet 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. 

Staden äger rätt att utan Exploatörens godkännande överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt 

Avtalet såvitt avser § 15 och § 16 och i övrigt såvitt avser utbyggnaden av VA-anläggningar till Roslagsvatten AB 

och/eller annat bolag som ingår i samma koncern som Roslagsvatten AB.  

 

§ 31 KONTAKTORGAN 

Exploatören ska kontinuerligt samråda med Staden under tiden från lagakraftvunnen detaljplan fram till 

slutförd exploatering. 

Stadens kontaktorgan vad gäller Avtalet är exploateringsenheten. 

För myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet. För tolkning av Gestaltningsprogrammet hänvisas till 

Stadens planenhet. 

Eventuella ändringar eller tillägg till Avtalet beslutas av kommunfullmäktige i Vaxholms stad. Ändringar eller 

tillägg av mindre karaktär beslutas av stadsbyggnadschef enligt Vaxholms stads gällande delegationsordning. 

 

§ 32 TVIST 

Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol enligt svensk rätt. 

 

_________________________________ 

 

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 Besqab Projekt och Fastigheter AB 

 

____________________  ____________________ 

Namn:   Namn:  

 

____________________  ____________________ 

Namn:   Namn:  
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BORGENSFÖRBINDELSE   

För det rätta fullgörandet av Exploatörens samtliga förpliktelser enligt Avtalet går undertecknat 

moderbolag till Exploatören ovillkorligen i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen). Tillämplig 

lag och tvistelösning i enlighet med § 32 i Avtalet ska gälla även för denna borgensförbindelse. 

 

..................den ............ 

 

För ________________________ med org. nr ___________  

 

 

____________________  ____________________ 

Namn:   Namn:  
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

vändplan

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utformning

Balkonger/burspråk får maximalt kraga ut 0,6 m över kvartersväg och berörd prickmark med

minst 3 m fri höjd över mark,  4 kap 16 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §

Villkor för lov

Marklov kvävs för fällning av skyddade träd med en omkrets på 1 m  på en  höjd av cirka 1 m över mark

, 

Se

bestämmelse ''n

1

''

,  4 kap 15 §

Markreservat

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §

Vändplan inom Torg,  4 kap 5 § 2

Utfartsförbud

Bebyggandets omfattning

Byggnad får inte uppföras. Stödmurar (max 1,2 m höjd), plank (max 1,8 m höjd),

balkonger, uteplatser, trappor, väderskyddad cykelparkering medges. Inom prickmark får

burspråk och skärmtak för entréer och lokaler uppföras med ett maximallt djup av 0.6 m,

minst 3 m fri höjd över mark,  4 kap 11 § 1 eller 16 §

kvartersväg

Marken får byggas över med planterbart bjälklag. Parkering under bjälklagsnivå. Marken får endast

förses med komplementbyggnad med högsta nockhöjd 4 m på max 20 % av mark. Stödmurar (max

1,2 m höjd), plank (max 1,8 m höjd), balkonger, uteplatser, trappor, väderskyddad cykelparkering

medges, 4 kap 11 § 1 eller 16 § 1

Väg på kvartersmark. Kantstensparkering får anläggas på vägen. Vägen ska vara

framkomlig för bilar, cyklar, räddningstjänst och sophantering, 4 kap 11 § 1

Utförande

Minst 80 % av marken ska ha ett minsta jorddjup på 0,5 m och får ej hårdgöras, 4 kap 10 §

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

Fördröjningsmagasin får anläggas med en volym på 760 m3, 4 kap 16 § 1

ILLUSTRATION

Strandpromenad

Träd får inte fällas om de inte utgör fara för liv och egendom,  9 kap 12 §

Träd får inte fällas om de inte utgör fara för liv och egendom,  9 kap 12 §

Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande, 4 kap 16 § 1

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, därutöver får mindre uppskjutande byggnadsdelar

såsom skorsten, ventilationsanordningar, hissrum och liknande anordnas, 4 kap 11 § 1

Utökad lovplikt  för komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 25 m

2

 (så kallat Attefallhus), tillbyggnad på

max 15 m

2

, att bygga högst två takkupor samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad

,  4 kap 15 §

Största exploatering i kvadratmeter bruttoarea ovan mark,  4 kap 11 §

1

Utökad lovplikt  gäller för fasadändringar mot kringbyggd gård,

  4 kap 15 §

Balkonger får inte glasas in, 4 kap 16 § 1

Maximalt antal tillåtna lägenheter inom område, 4 kap 9 §

e

2

Utöver byggnadshöjd får takkupor uppföras. Takkupor får uppta max 50 % av fasadlängden. Takkupor får ha en maxbredd på

2,8 m. Om de är indragna från fasadliv minst 60 cm är maxbredden 3,8 m. Undantaget bestämmelse DBSC

1

P

1

, 

4 kap 16 § 1

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan

.  

Se beräkningsgrundande fasader i karta 2

,

4 kap 11 § 1

+0.0

+0.0

Förutom bestämmelse f

6 

 får fasader mot norr (parkmark) inom en sammanhängande sträcka av

maximalt 60 % av fasadlängden överskrida byggnadshöjd men inte överskrida nockhöjd, 

4 kap 16 § 1

Marken får inte underbyggas. Balkonger får kraga ut över prickmark med maximalt djup om 1,8 m

med minst 3 m fri höjd över mark,  4 kap 11 § 1

Förutom bestämmelse f

6

 får fasader mot norr och söder inom en sammanhängande sträcka av

maximalt 60 % av fasadlängden överskrida byggnadshöjd men inte överskrida nockhöjd, 

4 kap 16 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad med högsta nockhöjd 4 meter på max

20 % av plusmark. Stödmurar (max 1,2 m höjd), plank (max 1,8 m höjd), balkonger,

uteplatser, trappor, väderskyddad cykelparkering medges, 4 kap 11 § 1 eller 16 §

Balkonger/burspråk får maximalt kraga ut 0.6 m över park, gata och torg med minst 3 m fri

höjd över mark,  4 kap 16 § 1

Minst 80 % av marken ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten, 4 kap 12 § 1

Minst 50 % av parken får inte hårdgöras, 4 kap 10 §

Minst 80 % av marken får inte hårdgöras, 4 kap 10 §

Byggnadshöjd på fasad motstående beräkningsgrundande fasad får inte överstiga byggnadshöjd på

beräkningsgrundande fasad, 4 kap 16 § 1

Fördröjningsmagasin får anläggas, 4 kap 5 § 2

Fasadmaterial ska huvudsakligen vara trä.

Kommunen är huvudman för allmän plats, 4 kap 7 §

Huvudmannaskap

e

Minst 50 % av marken får inte hårdgöras, 4 kap 10 §

Infiltrationsdike får anläggas, 4 kap 10 och 12 §

Mark och vegetation/Utförande

Markens anordnande och vegetation
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Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 2a 
Etapp 1 och Etapp 2
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GESTALTNINGSPROGRAM
För ny stadsdel vid Norrberget
Vaxholms stad, Stockholms län

GESTALTNINGSPROGRAM
2018-03-13
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Visionsbild Norrberget (ETTELVA Arkitekter)
Mitt i bilden syns radhusen kvarteret Berghällen.

Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 3 
Gestaltningsprogram

2018-03-13 
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MEDVERKANDE

Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samverkan mellan Vaxholms stad,  
Besqab och arkitektgruppen. Följande personer har medverkat i projektet:

Vaxholms stad: Farnaz Wigh, Göran Persson, Isabelle Eriksson och Gunnar Lunner-
gård.
Besqab: Anders Åmossa och Anna Slåtteby.
Södergruppen: Jens Deurell, Olof Michelsen och Staffan Gezelius.
ETTELVA Arkitekter: Linda Saarnak, Felicia Wahlborn och Nico Liljenberg.
Karavan Landskap: Ingela Martinsson och Tim Andreaheim
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INLEDNING
- Sammanfattning - Vaxholms nya stadsdel
- Vision
- Gestaltningsprogrammets syfte
- Sammanfattning av planen
- Vaxholms stadskärna växer - det nya bygger på det gamla
- Modern tolkning av den gamla staden.

UTFORMNING AV GEMENSAMMA STADSRUM
- Grönstruktur och kommunikationsstråk.
- Grönytor och rekreation.
- Markmaterial och gestaltning av den yttre miljön.
- Växtmaterial
- Utrustning och belysning
- Gaturum
- Platser
- Gårdar

INFRASTRUKTUR
- Trafik
- Parkering
- Angöring
- Dagvatten 
- Avfallshantering och räddningsfordon
- Hållbarhet

UTFORMNING AV KVARTER OCH HUS
- Variation och tema i stadsdelen
- Byggnadsvolymer
- Bostadsentréer
- Lokaler
- Balkonger, terrasser och uteplatser
- Fasader 
- Färgsättning
- Takvåningar
- Fönster
- Teknikbyggnader

PROCESSEN

SUMMERING - LIVET MELLAN HUSEN
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INLEDNING

SAMMANFATTNING - VAXHOLMS NYA STADSDEL

Förslaget innebär att en ny stadsdel läggs till Vaxholms stadskärna - en modern 
årsring adderas. Det nya utgår från grundläggande kvaliteter som finns i dagens 
Vaxholm. Stadsplanen ansluter med gatunät och gångstråk så att den äldre stadens 
gränser flyttas ut. Det nya integreras som en sömlös del av det gamla. Bebyggelsen 
tar också upp drag från dagens Vaxholm. 

- Varierad modern arkitektur med fasader framförallt i trä - essensen av Vaxholm i 
modern tappning.

- Låg bebyggelse i 2-3 våningar plus takvåning - en skala som ansluter till Vaxholms 
stadskärna.

- Tydliga intima gaturum med planteringar och träd i gata och i öppningar till gårdar. 
På strategiska platser vidgas gaturummen och bildar trivsamma små mötesplatser.

- Gröna och solbelysta gårdar med trädgårdskaraktär i småskaliga kvarter.

- En stadsdel som är inbjudande för alla, både för de som bor där och de som 
passerar.

Flygbild

Bebyggelsestruktur

Norrberget kopplar på Vaxholms stadsväv

Visionsbild entréplats till Norrberget  
(ETTELVA Arkitekter)

39



GESTALTNINGSPROGRAM
2018-03-13

5/47

VISION 

När Norrberget är fullt utbyggt kommer Vaxholm att ha blivit större, fått fler invånare 
som kallar Vaxholm sin hemstad. Visionen är att stadsdelen ska kännas som ett hem 
för de som bor där och vara öppen för alla som en trivsam, integrerad och sömlös del 
av Vaxholms stadsväv.

Detaljplanen för Norrberget möjliggör att bygga ca 230-250 lägenheter och ett 
SÄBO (särskilt boende). Det är en betydande ökning av centrala Vaxholm som 
efter utbyggnaden kommer att sträcka sig från Söderhamnen till Norrberget med 
tätare bebyggelse i bägge ändar. Hamngatan förstärks som stadens huvudgata och 
förbinder Söderhamnen med Norrberget. 

Den tillkommande bebyggelsen lägger till en årsring av modern träarkitektur. Det blir 
en nytolkning av det som gör Vaxholm till en uppskattad miljö. Den nya arkitekturen 
tar upp samma grundkvalitéer - en varierad och småskalig bebyggelse med mycket 
grönska mellan husen. Social och ekologisk hållbarhet blir ledstjärna för stadsdelen. 
Tilläggen ska utföras med lyhördhet och respekt för det som finns i staden idag och 
lägga till nya kvaliteter för framtidens Vaxholm. Med detta som mål kan Vaxholms 
stadskärna vinna på att växa. 

GESTALTNINGSPROGRAMMETS SYFTE 

Detta gestaltningsrogram är en överenskommelse mellan kommunen och byggherren 
om vilka byggda kvaliteter som ska uppnås och ska stödja processen för gestaltning 
av bebyggelse och mark på Norrberget. Det syftar till att ge en sammanhållen 
stadsdel som i sin helhet får den karaktär och de kvaliteter som eftersträvas. Det 
redovisar i text och bild hur detaljplanen är tänkt att realiseras - vilken yttre miljö som 
eftersträvas i både stor och liten skala. Gestaltningsprogrammet beskriver hur det ska 
åstadkommas med arkitektoniskt anslag, gaturum, proportionering och materialval. 
Det ska läsas tillsammans med plankartan och tillhörande plandokument. Innehållet 
är vägledande för kommande bygglov. I slutet av programmet sammanfattas de 
aspekter som är extra viktiga att bevaka vid kommande bygglov och byggsamråd. 
Principerna i programmet gäller för alla typer av byggnader i området, till exempel 
bostadshus, förskola, särskilt boende och teknikbyggnader.

Eventuella avvikelser från gestaltningsprogrammets intentioner tillåts om de är 
kvalitetshöjande, dvs det ska kunna motiveras på vilket sätt resultatet blir bättre 
sett till helheten. Gestaltningsprogrammet ger verktyg för att hålla kvaliteten över tid 
genom hela utbyggnadsprocessen. Det ska vara ett levande dokument som kan följas 
upp och anpassas till idag okända faktorer. Kvalitets- och ambitionsnivån ska vara 
lika hög, men lösningar i detalj kan variera över tid. 

Inför bygglov ska gestaltningen av både hus och omgivande mark samordnas 
under gestaltningsmöten där byggherren med sina konsulter redovisa förslag för 
kommunen. Mer om processen i slutet av detta dokument. 
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Illustrationsplan skala 1:1000 (Karavan landskapsarkitekter)
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SAMMANFATTNING AV PLANEN

- En ny stadsdel läggs till Vaxholms stadskärna med ett 
modernt och hållbart boende i samklang med den äldre 
staden.

- Den nya stadsdelen integreras med omgivningen med en 
kvartersstruktur som bildar en fortsättning på stadskärnan. 

- Bebyggelsen håller en skala och variation som återfinns i 
Vaxholms centrala delar. Två till tre våningar plus takvåning 
är de höjder som förekommer mot gatorna.

- En volymsmässig balans mellan byggnader och vegetation 
eftersträvas. Öppningar i kvarteren mellan gata och gård gör 
att växtligheten på gårdarna når fram till gatan vilket bidrar 
till variation och grönska i gaturummen. 

- Trafiktempot i stadsdelen är på de gåendes villkor. 
Gaturum och promenadstråk är välkomnande och 
tillgängliga för alla.

- Markmaterial och gestaltning av den yttre miljön anknyter 
till det gamla Vaxholms gaturum och platser och lägger 
samtidigt till nya kvaliteter. Gestaltningen förenar gammalt 
och nytt med en tydlig egen karaktär.

- Husens fasader kläs med träpanel målad i huvudsakligen 
ljusa kulörer med mindre kompletterande inslag av andra 
material. Formspråket är nutida med en detaljkvalitet och 
bearbetning som motsvarar Vaxholms äldre delar utan att 
efterbilda. Kvalitet och skala är det som anknyter det nya till 
det gamla. 
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VAXHOLMS STADSKÄRNA VÄXER - DET NYA BYGGER PÅ DET GAMLA.

Vaxholms bebyggelse har anpassats efter förutsättningarna. I flackare delar har 
det varit möjligt att gruppera husen i rätvinkliga kvarter, medan gatunätet är mer 
vindlande på höjderna. Vaxholms stadskärna sträcker sig idag från Söderhamn 
bort mot Norrberget där bebyggelsen glesnar. Den äldre stadskärnan består av 
en blandning av mindre flerfamiljshus och trävillor på små fastigheter. Det är stor 
variation i bebyggelsen, både i form och ålder. Stadskärnan får sin särart framförallt 
av byggnader uppförda i trä mellan 1870 och 1910. 

De flesta hus har privata trädgårdar och grönskan i kvarteren är en mycket viktig del 
av stadens karaktär. Den äldre bebyggelsen karaktäriseras av en fri och fantasifull 
småskalighet i två till tre våningar, ibland med kupor och utkikstorn. Fasadmaterialet 
är mestadels träpanel målat i ljusa kulörer. Bland de äldre husen finns inslag av yngre 
bebyggelse från alla decennier fram till idag. De har ofta enklare detaljering och är i 
flera fall utförda med putsade fasader och tegel. 

Taken är oftast belagda med plåt. Taktegel är också vanligt.

Bebyggelsen bildar tillsammans med klippor, staket som klättrar i terrängen och 
frodig grönska spännande och rikt sammansatta miljöer. Gränsen mellan gata och 
gård är oftast tydligt definierad av uthus, plank, häckar och staket mellan husen. 
Vegetationen domineras under försommaren av syrén som förekommer rikligt i häckar 
och buskage. Stadskärnan har också många stora träd, huvudsakligen ask. Staden 
präglas av en volymmässig balans mellan vegetation och hus.

När ny bebyggelse kommer till finns mycket inspiration att hämta i den äldre 
stadskärnan. Det handlar om att fånga vad det är som gör Vaxholms stadskärna till en 
uppskattad miljö. Träd och planteringar ger gröna och varierade gaturum och gårdar. 
Skalan och variationen i bebyggelsen är viktig där förhållandet mellan gata, hus och 
trädgård är centralt. Den finskaliga träarkitekturen och de gröna trädgårdarna präglar 
miljön. Där är det framförallt bearbetningsgraden och kvaliteten som ska eftersträvas 
i det nya. Medan formen lägger till en nutida årsring till Vaxholm.

Grönstrukturen och markbehandlingen bildar en förmedlande länk som binder ihop 
Norrberget med Vaxholms stadskärna.
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MODERN TOLKNING AV DEN GAMLA STADEN

Gestaltningsprogrammet är tänkt som en handledning i hur man bör bygga vidare på 
stadskärnan, fånga kvaliteter och och omforma på ett modernt sätt. Vaxholms äldre 
bebyggelse har uppförts med omsorgsfullt hantverk typiskt för sin tid, men där finns 
också mer generella kvaliteter som går att använda och upprepa i nya kombinationer. 
Egenskaper som ger en kontinuitet mellan gammalt och nytt.

Gestaltningsprogrammet beskriver exempel på uppskattade miljöer i Vaxholm och 
andra platser med liknade kvaliteter, både äldre och nutida. Från exemplen vaskas 
kärnan fram, dvs vad i staden som fungerar bra och ger trivsel. Det sammanfattas 
i principer som beskriver vad som eftersträvas och hur man når dit. Det vi får 
fram är grundkvaliteter som inte är beroende av tillkomstår. Det nya bygger på de 
underliggande principerna i den äldre staden. Med detta som grund kan det nya giftas 
ihop med det gamla till en helhet. 

KVARTER MED GÅRDSHUS

Många kvarter i Vaxholm har 
både sammanbyggda bostadshus 
och fristående gårdshus. Flertalet 
av kvarteren i Norrberget 
följer denna struktur, med ett 
fristående gårdshus mot sydväst 
för maximalt ljusinsläpp på 
gården.

VARIERAD SMÅSKALIGHET

Många kvarter i Vaxholm har 
har en bebyggelseskala på 2-3 
våningar plus takvåning med ett 
karaktärsfullt taklandskap som 
detaljeras med takkupor och små 
torn. Husen i Norrberget följer 
denna struktur, hushöjderna 
varieras inom kvarteren men 
är i huvudsak aldrig högre än 3 
våningar plus takvåning. Denna 
används som bostadsvåning och 
detaljeras med takkupor.

BYGGNADSDETALJER

Husen i Vaxholm är rika på 
fina byggnadsdetaljer och har 
en varierad men samtidigt 
harmoniskt samstämd 
färgsättning. De nya husen i 
Norrberget ska behandlas på 
samma sätt, med omsorg om 
detaljer och med en samordnad 
färgpalett.

GRÖN STADSDEL

Vaxholm är en grön stad där 
trädgårdarnas grönska ger staden 
ett stort inslag av blommor, 
buskar och träd. I Norrberget 
planteras buskar och gatuträd 
där detta är möjligt. I gatten 
mellan kvartershus och gårdshus 
i bostadskvarteren planteras 
stora träd som tillför gatan 
grönska. Gatorna ska upplevas 
lummiga och gröna.

VÄLKOMNANDE 
BOTTENVÅNINGAR

Trots att husen i Vaxholm ofta är 
privata bostäder tillför de gatan 
kvaliteter. Husen i Norrberget 
ska upplevas lika välkomnande 
med trevliga entréer och inblickar 
i lummiga trädgårdar. Stor 
omsorg ägnas åt att tillföra gatan 
ljus och trivsel. Entréerna ska 
vara inbjudande, fungera som 
naturliga mötesplatser och kan 
möbleras med små sittbänkar.

BRUTNA SIKTLINJER

Vaxholms stadsväv har växt fram 
organiskt och anpassat sig efter 
topografin.  Gatorna i Norrberget 
följer platsens naturliga 
förutsättningar, gatorna kröker 
sig och varieras med små intima 
platser och utblickar mot vattnet. 
Det finns mer än ett sätt att röra 
sig genom stadsdelen.
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Ny bebyggelse vid Hamngatan sett från Lägret.

UTFORMNING AV GEMENSAMMA STADSRUM

GRÖNSTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONSSTRÅK

Den nya stadsdelen består av småskaliga kvarter med ett nät av gator, gångstråk och 
vistelseytor. Inom kvarteren finns smitvägar och informella mötesplatser som binder 
samman bostäder, förskola och gårdar. Dessa kopplas ihop med omgivande stråk som 
leder in till Vaxholms centrala delar.

Gatumiljön är en viktig del av det gemensamma. Gaturummen i det gamla Vaxholm 
är upplevelserika miljöer där siktlinjer, riktningsförändringar, passager och smitvägar 
lockar till att upptäcka nya saker bakom nästa hörn. Denna karaktär tas upp även i 
den nya stadsdelen med vinklade gatusträckningar och grönska i blickfång.

Gator och gångstråk genom kvarteren leder i nord-sydlig riktning vidare till ett allmänt 
promenadstråk med utsikt över Norra Vaxholmsfjärden. Stråket går även att nå utan 
att passera inom kvarteren, från Norrbergsgatan i öst och Skutviken i väster. 

Bostadsgårdarna kan nås från flera håll och det finns flera alternativa rörelsevägar 
genom stadsdelen. Öppningar mellan gata och gård blir mötesplatser där smitvägar 
och gatunät korsas.

47



GESTALTNINGSPROGRAM
2018-03-13

13/47

Fotomontage från Norra Vaxholmsfjärden, nordost

Fotomontage från Hamngatan. Ny bebyggelse underordnar sig  Storstugan.Ny bebyggelse vid Hamngatan sett från Lägret.

48



GESTALTNINGSPROGRAM
2018-03-13

14/47

GRÖNYTOR OCH REKREATION

Den nya stadsdelen har naturmarkspartier i nära anslutning till bebyggelsen. Befintlig 
topografi och naturmiljö behålls så långt som möjligt. Varsam gallring för att skapa 
siktlinjer och förädling av befintliga naturkvaliteter är något som bör ses över vid pro-
jektering. Parkmarken och allmän platsmark utanför bebyggelsen ska utformas för 
lek, promenader, avkoppling och samvaro, -tillgänglig och välkomnande för alla. 

Det allmänna promenadstråket med utsikt över Norra Vaxholmsfjärden har poten-
tial att bli ett attraktivt rekreationsstråk både för boende i den nya stadsdelen och 
människor på promenad från områden runt omkring. Trappstigen ner till den allmän-
na bryggan kan med fördel rustas. En befintlig stenmur införlivas längs stråket intill 
den nya gångvägen. Längs stråket föreslås även sittplatser, utsiktspunkter och en 
mindre lekplats. 

Storstugans höjd är en grön backe med stora träd som avgränsas mot Hamngatan 
med en allé. Marken är kuperad och har huvudsakligen visuellt värde men kan också 
nyttjas för picknick och avkoppling. 

Berghällen och eken är ett stycke sparad naturmark intill Hamngatan. Ytan är liten 
och har visuella och ekologiska värden på grund av den stora befintliga eken. En liten 
sittplats intill berghällen och trädet kan bli en fin plats för vila.

Stadsdelen präglas av en grön, lummig karaktär genom träd, planteringar och gräs-
ytor på gårdar och längs gator. Gröna samband och kopplingar skapas mellan kvar-
terens grönska och omgivande naturmark. Längs kvartersvägarna inne i området 
anläggs buskplanteringar mellan parkeringsfickorna. Träd planteras på breddad 
gångbana vid gatt mellan husen. Det gäller gator med både nio och elva meters bredd. 
Gaturummens planteringar bidrar till grönska i gaturummen och kan även nyttjas till 
att infiltrera dagvatten. Träd i hårdgjorda ytor anläggs i växtbäddar med skelettjord 
och trädgaller eller med bottenvegetation. I öppningar mellan husen finns plats för 
planteringar med buskar och blommande växter.

Bostadsgårdarna i de nya kvarteren ska innehålla mycket grönska. De ska vara upp-
levelserika och vara platser för samvaro för både barn och vuxna. I fortsatt planering 
och projektering av den nya bebyggelsen anges en grönytefaktor på kvartersmark för 
att premiera grönytor som fyller flera funktioner.
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KV. UTSIKTEN

KV. INLOPPET

KV. EKEN

KV. SKUTAN

Promenadstråk Norrberget
- Rekreationsstråk
- Naturvärden, sjöutsikt

Öppningar mellan hus
- Blomsterprakt

Lekpark
- Lekutrustning
- Sittplatser
-Utsikt

Norrbergstorget
- Sittmöjligheter
- Mötes/samlingsplats

Storstugans höjd
- Naturvärden, stora träd
- Grön entré, vistelse

Berghällen och eken
- Naturvärden, stor ek
- Sittmöjligheter

Entrézon
- Sittplatser
- Mötesplats
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Upplevelsevärden inom- och i anslutning till nya stadsdelen
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MARKMATERIAL OCH GESTALTNING AV DEN YTTRE MILJÖN 

Marken är stadens golv. Golvet  framhäver vad som är offentliga rum och vilka som 
är mer privata. Även här hämtas inspiration från stadens centrala delar där gatsten, 
asfalt och betongplattor använts som markbeläggning. Markbehandlingen blir en viktig 
sammanlänkande faktor både inom stadsdelen och till Vaxholms stadskärna. 

Gaturummet får definierade ytor för de olika trafikslagen med gångytor närmast 
fasaderna. Körbanor av asfalt för bil och cykel placeras i mitten. Längs alla fasader ut 
mot gatan anläggs en fris av smågatsten. En 2 meter bred zon utmed gatan reserveras 
för kantstensparkering och buskplanteringar. 

Platser och torg i stadsdelen får en särskilt omsorgsfull markbehandling som skiljer ut 
dem från kringliggande gator.  

Övergången mellan gata och gård får en särskild betydelse i stadsdelen.  Varje kvarter 
får sina egna små omsorgsfullt gestaltade entréplatser. De liknar varandra samtidigt 
som de har sina egna detaljer och kännetecken. Här finns plats för mindre planteringar 
och sittplatser. Markbehandlingen kan understryka platserna och bidra till att de blir ett 
genomgående tema i stadsdelen. Övergången till den halvprivata gården markeras med 
låga stenmurar, staket och häckar. Gårdarna ligger högre än gatan och nivåskillnaden 
kan användas till att förtydliga övergången. Trappor utförs av blocksteg av granit och 
granitmurar av kallmurstyp. Planteringsytor avgränsas mot omgivande markmöte med 
kantstöd eller fris av granit.

I kommande arbete med bygglov och fortsatt projektering är det viktigt att samordna 
gestaltning av platser och gårdar som möter gaturummet. Samordningen av bland 
annat markmaterial, socklar och gata samt färgsättning och belysning är av stor 
betydelse för att skapa ett sammanhållet uttryck i den nya stadsdelen. 

Mötet mellan markmaterial och hussockel ska utföras med omsorg.
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MATERIALPALETT MARKMATERIAL

Smågatsten Asfalt

Betong med inslag av
natursten

Betongplattor

Trappa av granit

Mur av sten

Kantsten av granit

Stenmjöl

Flammad smågatsten
för tillgänglighet
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VÄXTMATERIAL

Områdets grönska har liksom övriga material koppling till övriga Vaxholms karaktär, 
en lummig trädgårdskänsla med mycket grönska och frukt. Gamla trädgårdsväxter 
och inhemska arter samverkar med moderna sorter och ger pålitligt och robust 
växtmaterial.

Befintliga träd sparas där det är möjligt för att ta vara på deras värdefulla ekologiska 
och visuella kvaliteter. 

I gaturummens skelettjord föreslås smalkroniga träd som till exempel mindre oxlar 
eller körsbär med vacker blomning och starka höstkaraktärer. Planteringarna utan 
träd innehåller låga marktäckande buskar som exempelvis tuvsnöbär vilket ger en 
härdig och frisk grönska. 

Stora kvaliteter av träd föreskrivs i projekteringen för att snabbt skapa en så 
grönskande karaktär som möjligt i området. Där utrymmet inte tillåter träd leds 
klätterväxter leds upp över murar samt spaljéer längs fasader.  På gårdarna kan ett 
fruktträd planteras som blir ett gemensamt vårdträd för de boende.

På våren bjuder tidigblommande lökväxter på en effektfull färgprakt vid entréer och 
gårdar vilket blir ett välkommet inslag efter vintermånaderna. Längs gator samsas 
högre lökväxter med låga buskar och ger blomstrande refuger. Inne på gårdarnas 
gräsytor och i rabatter finns tidig smålök som krokus och snödroppar, samt olika 
växter som lockar pollinerande insekter.

Inom ramen för kommande projektering upprättas skötsel- och underhållsplaner av 
exploatören för att säkerställa gårdarnas kvaliteter i den yttre miljön över tid.

KARAKTÄRSVÄXTER

Träd för smala gaturum
Silveroxel
Rundoxel
Mahognykörsbär
Rosenhagtorn

Träd för gårdar och  
parkytor
Äpple
Päron
Ädelgran
Fylldblommig körsbär
Hagtorn

Häckväxter
Bokhäck
Måbärshäck

Buskar
Syrén, olika sorter
Norskspirea
Rosor, olika sorter
Fläder
Aronia
Häggmispel, olika sorter
Svarta vinbär
Tuvsnöbär
Schersmin

Klätterväxter
Vildvin
Kaprifol
Klätterrosor
Klätterhortensia

Örter och perenner
Plymspirea
Kärleksört
Rudbeckia
Hortensia
Rosenhallon
Rabarber
Isop
Daglilja
Pion
Kryddväxter

Lökväxter
Krokus
Scilla
Narcisser
Snödroppar
Tulpaner
Vintergäck
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UTRUSTNING OCH BELYSNING

Både hus och utrustning i den nya stadsdelen hämtar inspiration av miljön i den 
äldre stadskärnan. Arkitekturen med fina detaljer och de uppvuxna trädgårdarna i 
centrala Vaxholm präglar miljön. I den nya stadsdelen plockas dessa kvaliteter upp i en 
nytolkning av det gamla.

Utrustning och konstruktioner som återkommer på olika platser i kvarteren skapar ett 
gemensamt uttryck mellan hus och platser med varierat utseende. De återkommande 
elementen bidrar till upplevelsen av den nya stadsdelen som en helhet.

Staket: trästaket med stående ribbor. Staket utförs som trärena alternativt målat i 
kulörer som samordnas med färgpalett för hus.

Sittmöbler: på gårdar har de trädgårdskaraktär. På allmänna platser och längs 
promenadstråk (kan de vara av modernare typ och som modell för nedgjutning. Kulörer 
samordnas med färgpalett för hus.

Spaljéer och skärmar: samma karaktär och kulör som staket men högre och antingen 
glesare eller tätare,

Räcken och handledare: smide, mörkt grå.

Cykelparkering: Cykelställ ska vara väl utformade i neutral modell, samma kulör som 
räcken. Cykelhus kan placeras på gårdar där de får plats utan att skapa trånga och 
skuggiga platser.

Belysning: Gatubelysningen i området ska vara väl utformad och samordnas med 
fasadernas uttryck. Det är viktigt att belysningen för gator och allmänna platser 
utformas enhetligt. 

I gaturum föreslås linspänd belysning där det förekommer motstående fasader, annars 
placeras armatur på fasad med riktat ljus ut mot gatan.

Längs allmänna gångstråk placeras belysning på parkstolpar (Höjd 3,5 m) och på 
gårdar placeras pollarbelysning för att undvika bländning in i bostäderna. 

Vid val av belysningskälla är det viktigt att den har ett varmt ljus och inte upplevs 
bländande. 
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PRINCIPSEKTION KVARTERSVÄG 11 METER

GATURUM

Gaturummen består i huvudsak av en niometers- respektive elvameterssektion. 
Mellan trottoar och körbana finns en zon för kantstensparkering, planteringsytor och 
mötesfickor. Dessa avgränsas av kantsten mot trottoar och utgör även gatans låglinje. 
På den solbelysta sidan av gatan är gångbanan bredare vilket ger plats för smalkroni-
ga träd i skelettjord.  Avgränsningar mellan parkeringsplatser och körbana ska synlig-
göras.
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Linspänd belysning placeras på gator där det finns motstående fasader. Dessa 
kompletteras med stolpbelysning alternativt fasadbelysning med armaturer som 
riktas mot körbanan. I planteringsytor på gatorna planteras låga buskar och vårlök.

PRINCIPSEKTION KVARTERSVÄG 9 METER
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PLATSER

I stadsdelen finns offentliga platser som ska vara välkomnande för alla.

Lekplats

Lekplats vid promenadstråket har en tydlig identitet. Platsen ansluter direkt till skär-
gårdslandskapet och föreslås ha naturkaraktär med klätter- och motorikutmaningar. 
Utsikten norrut över vattnet bidrar till platsens värde. Här kan man stanna till för en 
lekstund på eftermiddagen eller ta en paus på söndagspromenaden. Lekutrustningen 
är trären eller målad i dämpad färgskala. Lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpas-
sad och förses med sittplatser, enkla planteringar och belysning.

Gårdsgatt

Mellan gator och gårdar finns gatt, öppningar mellan husen, som små gröna platser. 

Gatten breddar gaturummet och ger plats för träd och annan växtlighet som bryter 
siktlinjer och berikar gaturummet. 

Gatten blir entréer till gårdarna. Det är platser att mötas på, stanna till och sitta ner en 
stund.

Illustration - Gatt mellan gator och gårdar

Referensbilder: grönska mellan gata och gård
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Planutsnitt - Lekplats - skala 1:200 (A4)

Lekutrustning med naturkaraktär

N
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Dekorativ markbeläggning och plats för uteservering

Träd i gatumiljö samt be-
tong och sten i 
kombination

Hamngatsbacken

Denna plats där många passerar föreslås utvecklas till en träffpunkt i området. Här 
skapas en mindre torgyta med möjlighet till kiosk, kafé eller närbutik i kvarterets 
bottenvåning. Platsen får en stadsmässig karaktär och fungerar som entré till det nya 
området. Det blir en plats i gynnsamt solläge för ett solitärträd och uteservering med 
utblick mot Lägret. Markbeläggningen utförs som en upphöjd köryta med smågatsten 
och får en fin detaljering med olika stensorter. Mellan gångbanorna utvidgas 
platsen över hela gatan vilket minskar hastigheten och prioriterar miljön för gående. 
Ramperna i körbanan upp till torgytan utgörs av storgatsten.

Norrbergstorget

En ny plats på höjden bildas mellan den nya bebyggelsen, Storstugan och den 
planerade förskolan. Både platsen och gatan som leder dit är kommunal mark. 
Förskolan kan planeras så att byggnadens stora samlingsrum placeras intill platsen 
med egen entré. Det gör att rummet kan nyttjas även externt för tex. föreningar och 
fester. Till förskolan kommer Vaxholmsbor från andra stadsdelar, detsamma gäller 
Storstugan som är en etablerad samlingslokal. På platsen finns gästparkering 
och säkra gångytor. Stadsdelens gatunät korsas på platsen och den nås också 
via gångstråk genom parken söder om Storstugan. Markbeläggningen utförs av 
smågatsten och betongplattor i ett mönster som tydliggör orienterbarheten på 
platsen. Invid parkeringsplatserna finns planeringsytor med träd som skapar en grön 
karaktär på torget.
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Planutsnitt - Norrbergstorget - skala 1:400 (A4)

N

Planutsnitt - Hamngatsbacken - skala 1:200 (A4)
N
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GÅRDAR

Kvarterens gårdar bildar en helhet i grönstrukturen tillsammans med gator, grönstråk, 
allmänna platser och parkmark.

Gårdarna får trädgårdskaraktär liknande den i Vaxholms stadskärna. De ska 
innehålla mycket grönska med träd, buskar och blommande växter. Växtvalet på 
gatorna ansluter till karaktären i den gamla staden medan gårdarna får modernare 
anslag. Gårdar får en gemensam trädgårdsdel tillgänglig för alla med sittplatser och 
småbarnslek. De relativt begränsade måtten kräver en omsorgsfull planering som 
tar vara på ytorna. Karaktären förstärks av övriga markmaterial som grusgångar, 
stödmurar av sten,  stenbelagda ytor för utemöbler och cykelparkering. Detta 
påminner om karaktären hos de äldre gårdarna i Vaxholm fast i modern tappning. 
Varje gård får sin egen identitet som förstärkts genom växtval och material. Kulörer på 
utrustning ska samspela med fasadmaterial och kulör i kvarteret. 

Gestaltningsprinciper för bostadsgårdarna: 

- Gårdarna ska innehålla mycket grönska. Ge förutsättningar för träd i lämpliga lägen.

- Gården ska vara upplevelserik med träd, blommor och gräsmattor.

- Gården ska vara användbar för småbarnslek, sittplatser och mötesplatser för vuxna.

- Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård, kvartersväg och allmän platsmark.

- Gården ska upplevas trygg och säker.

- Gårdar och entréer ska utformas med hög standard avseende tillgänglighet för alla.

- Material ska vara hållbara med god funktion och ge estetiska värden.

Upphöjda ytor över garage ger möjlighet 
till jorddjup för buskar och mindre träd

Klätterväxter ger grön  
karaktär i öppningar mot gata

Gårdarna är gröna med träd, 
buskar och blommande växter.
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N

Planutsnitt - Gårdsmiljö - skala 1:400 (A4)

Privata uteplatser kan förses med trädäck Häckar ger en formstark och grön inramning och 
avgränsar gemensamma och privata delar av 
gården mot kvartersväg och allmän plats.
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INFRASTRUKTUR

TRAFIK 

Trafiken genom stadsdelen får anpassa sig efter relativt begränsade mått. Det ger ett 
trafiktempo på de gåendes villkor. Eftersom den övervägande delen av parkeringen 
sker i garage som nås i stadsdelens ytterkant kommer det att vara få bilrörelser 
på gatorna över dygnets alla timmar. De gående har gångbanor utmed fasaderna 
men man kommer i praktiken att röra sig över hela gatubredden och söka sig till 
gångbanan när en bil närmar sig.

Nyttotrafik har tillräcklig plats för sina svängradier 
utan att vara styrande för miljön. 

PARKERING

- Bilparkering sker huvudsakligen under jord, 
infarterna ligger i utkanten av stadsdelen. 
Garagen ligger under gårdarna till tre av kvarteren. 
Garageinfarterna är placerade där de stör så lite som 
möjligt. Garageportarna är utformade som en integrerad del av fasaden samordnade 
med övriga portar och fönster i karaktär, material och kulör.  Placeringen av infarterna 
minimerar biltrafiken upp i området.

Målsättningen är att garagen ska ha laddningsplatser för elbilar.

 

I gatunätet finns plats för kantstensparkering. Målsättningen är att ett antal 
parkeringsplatser ska reserveras för bilpooler. Bilarna står synliga och lätt tillgängliga 
för dem som bor runtomkring.

Cyklar parkeras i cykelställ dels på gårdarna men också invändigt i de underjordiska 
garagen. 

ANGÖRING
Alla bostäder nås tillgängligt från antingen gata eller gård. I de flesta fall sker 
angöringen på bekvämt avstånd från gatan. Angöringsavstånden följer BBR:s direktiv. 

Den nya stadsdelen ska så långt som möjligt ansluta till befintlig topografi. 
Naturmark intill kvarteren ska sparas och möten med ny bebyggelse anpassas till 
det befintliga. Inom området är höjdskillnader bitvis stora. Dessa tas upp av murar 
eller trappor. Genom varje gård finns en tillgänglig väg med hjälp av ramper eller 
gångstigar med maximal lutning 1:12 för att vara tillgängliga. Gatorna lutar max 1:20.

Kantstensparkering
Garage under gård
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Sektion A - skala 1:500

Kantstensparkering
Garage under gård

SEKTIONER GENOM UNDERBYGGDA GÅRDAR

Sektion B - skala 1:500
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HÅLLBARHET

Visionen för Norrberget innehåller höga ambitioner för en hållbar livsstil. I visionen 
ingår boende, fritid, stadsmiljö, transporter och byggande.

Projektets miljömål inbegriper hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, 
hållbar mark- och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri stad och 
sund inomhusmiljö. Den nya bebyggelsen ska uppfylla Miljöbyggnad Silver eller 
motsvarande ambition.

HÅLLBARHET SOM SYNS

Allt som bidrar till en mer hållbar stadsdel och livsstil syns inte, men en del påverkar 
gestaltningen och blir viktiga för Norrbergets identitet. Nedan summeras en del av 
hållbarhetsprinciperna som ska arbetas in i projektet.

- För kvartersmarken är målsättningen att uppnå Vaxholms stads riktlinjer för 
grönytefaktor för att bidra till att stärka ekosystemen och ge större rekreativa värden 
åt kvarteren. Detta kommer att resultera i gröna lummiga gårdar med stora rekreativa 
och ekologiska värden.

DAGVATTEN
För att ge möjlighet för infiltration och
fördröjning av dagvatten kommer stor vikt
att läggas vid att skapa gröna planterade
gårdar med ytor som innehåller genomsläppliga
material. Ytvatten på de underbyggda
gårdarna fördröjs via planteringar i
marköverbyggnaden. Längs kvartersvägarna 
inne i området anläggs buskplanteringar 
mellan parkeringsfickorna. Hit kan dagvatten 
ledas för att både fördröjas och infiltreras. På 
kvartersvägarna finns  även plats för träd som 
planetras i skelettjord.  För att fördröja dagvatten 
som inte redan omhändertagits på gårdarna leds 
detta till perkolationsmagasin i kvartersvägarna.

AVFALLSHANTERING OCH RÄDDNINGSFORDON

- Gatorna är dimensionerade för avfallsfordon och 
räddningsfordon. 

- Soporna placeras i nedsänkta kasuner som tar 
lite plats på marken och som nås från gatorna. 

- Alla bostäder kan evakueras med brandbil från 
gata eller bärbar stege från gårdarna.

- Gårdarna behöver inte beträdas av avfallsfordon 
eller räddningsfordon.

Perkolationsmagasin i gator
Infiltration i växtbäddar

Sopkassun

Körväg sopbil

Sopnedkast i kasuner under mark
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Sopkassun

Körväg sopbil

- Bostadskvarter ska utformas så att bostäder och uteplatser får de höga kvalitéer 
som projektet eftersträvar. Detta innebär att solljus på gårdar och dagsljus i 
bostäderna blir viktiga gestaltningskriterier.

- Cykelparkeringar ska planeras så att det är enkelt att komma åt cyklarna. Det ska 
finnas plats för utrymmeskrävande cyklar, t ex lådcyklar och sidovagnar. Utrymme för 
cyklar får gärna exponeras mot gatan och utformas så att cyklarna får hög dignitet.

- Stadsdelen utformas för att underlätta för de boende ett leva utan bil. Det finns 
många sätt att röra sig i området, och bra gång- och cykelstråk till centrum, skolor 
och förskolor. Alla bostäder har nära till kollektivtrafik.

- Bilparkeringar finns i garage under vissa kvartersgårdar, och målsättningen är att en 
del av parkeringsplatserna ska ha ladduttag för elbil.  

- Alla material som används ska bedömas utifrån hållbarhetsmålen för projektet.

-Hållbara material väljs till utemiljön med avseende på slitstyrka, ursprung och 
kvalitet. 

-Olika arter och sorter av växtmaterial främjar biologisk mångfald och kompletterar 
grönstrukturen. Genom att anlägga en mosaik av olika typer av planteringar med 
varierande jorddjup och artsammansättningar skapas en mångfald av biotoper som 
ökar möjligheten för födosök och häckning. 

- Ekosystemtjänster. Den nya stadsdelens gröna ytor bidrar med multifunktionella 
gröna ytor och ekosystemtjänster som exempelvis fördröjer och renar dagvatten, 
förbättrar luftkvaliteten, stödjer pollinering och utjämnar temperaturer. Träd, 
planteringsytor i gator, fågel- och insektsholkar är exempel på element i utemiljön 
som kan stödja dessa funktioner. 

SOCIAL HÅLLBARHET

Den nya stadsdelen skall kopplas ihop med det gamla så att det blir en naturlig 
fortsättning av stadskärnan. Social hållbarhet eftersträvas genom att gator, platser, 
stråk och grönytor utformas med publika kvaliteter som gör att alla kan känna sig 
välkomna. Det nya ska bli en integrerad del av staden där alla generationer kan mötas. 

För detta är grönytor och gångstråk viktiga liksom att stadsdelen innehåller lokaler 
för verksamheter som nyttjas även av andra än de närboende. Vid korsningen till 
Hamngatan finns lokaler som kan erbjuda kommersiell verksamhet i strategiskt läge. 
Inne i stadsdelen finns också möjlighet till ett antal mindre lokaler placerade där de 
gör mest verkan i kvarterens ytterhörn. Det är små lokaler med direkt entré från gatan. 
De kan nyttjas för olika typer av icke störande verksamhet som kontor eller hantverk- 
De kan också nyttjas som gemensamhetslokaler.
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UTFORMNING AV KVARTER OCH HUS

VARIATION OCH TEMA I STADSDELEN

Låg skala som ger nära kontakt med mark och grönska ska prägla den nya stadsdelen 
på Norrberget. Husen håller genomgående mått nära Vaxholms centrala delar, 
framförallt kvarteren utmed Hamngatan. De nya husen får 2-3 våningar plus 
takvåning. Den relativt låga skalan i kombination med träd, häckar och uppstammade 
buskar ger en balans mellan bebyggelse och grönska som anknyter till Vaxholms äldre 
delar. 

Stadskärnan har små fastigheter vilket ger en varierad arkitektur. För att anknyta det 
nya till det gamla ska husens gatufasader delas in i motsvarande bredder. Det innebär 
att antingen kulör eller takfotshöjd ska ändras var 25:e meter. Det gäller även över 
hörn så att hörnhusets fasad inte blir längre än 25 meter totalt. En färgpalett finns 
som utgångspunkt för färgsättningen av fasaderna. De samstämda kulörerna gör 
att variationen utmed gatorna också ger en harmonisk helhet. Fönstren är en viktig 
del av arkitekturen som förmedlare mellan insida och utsida. Fönsterbågarna ska 
utformas med stående proportioner som ett sammanhållande tema mellan husen. 
De kan kombineras på olika sätt, alltifrån enluftsfönster till större sammanhängande 
fönsterpartier. Tanken är att fönstertyperna ger både ett sammanhållande tema 
och möjlighet till variation. I övrigt kommer den nya stadsdelen att få en varierad 
arkitektur genom att olika arkitektkontor ritar respektive kvarter. 

Markbehandlingen blir det förenande elementet i stadsdelen. Gaturummen får 
material och växtlighet som ansluter till den äldre stadskärnan medan gårdarna får 
ett modernare anslag. Övergångarna mellan gata och gård fungerar som entréplats 
och blir ett tema som återkommer på många ställen i stadsdelen. Varje kvarter får 
sina egna små omsorgsfullt gestaltade entréplatser. De liknar varandra samtidigt som 
de har sina egna detaljer och kännetecken.

BYGGNADSVOLYMER

Kvarteren har en likartad principiell uppbyggnad med famnande bebyggelse på norra 
sidan och ett fristående gårdshus på den södra. Husen är placerade i gatuliv för att 
ge så stor grön gårdsyta som möjligt. Alla kvarter har minst två öppningar mellan gata 
och gård. I gatten mellan husen är marken inte underbyggd för att ge förutsättningar 
till större träd. Öppningarna mellan husen blir gemensamma entréplatser som ges 
en omsorgsfull gestaltning. Kvarterens yttre ger tydliga gränser till omgivande gator. 

Vaxholm från vattnet, skala 3 våningar plus takvåning

Byggnadshöjden tillåter tre 
våningar och plus takvåning 
som bildar ett livfullt 
taklandskap med kupor och 
takfönster.
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Referensbild trähus med detaljering.  
Församlingshus i Nora (Tina Wik Arkitekter)

Referensbild trähus med detaljering.  
Kv. Fiskknipan, Trosa (Meter Arkitektur)

Referensbild trähus med detaljering, gröna gatt.  
Kv Matrosen, Vaxholm (Södergruppen Arkitekter)

Referensbild trähus med detaljering, Vaxholm. 
(Södergruppen Arkitekter)

Referensbild trähus med detaljering.  
Modellvillan, Enskede (Arkitema)

Refernsbild Hustyp.  
Brf Österskär stn (Södergruppen Arkitekter)
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BOSTADSENTRÉER 

De flesta bostadsentréer är genomgående mellan gata och gård. Genomsikt 
och öppenhet kring entréerna bidrar till trygghet, variation i gaturummet och 
tillgänglighet. Gatuentréerna är ofta indragna från gatulivet för att ge plats för 
entréfunktionerna. Entrédörrarna inkräktar inte på gångbanans utrymme.

Gårdsentréerna kombineras med markplaneringen till informella mötesplatser med 
en sittytor i anslutning till entrén. Entréerna ska utformas för att bidra till levande 
gatumiljöer, till exempel genom att glasa upp entrédörren. Om entrén ligger i ett soligt 
läge blir den en mötesplats för de boende i huset och kan med fördel kompletteras 
med t ex en sittplats eller en liten plantering. Alla entréer mot gatan ska utformas 
med extra omsorg om detaljer.

LOKALER

Kvartersstrukturen ger bra lägen för lokaler i gatukorsningarna, framförallt i anslut-
ning till Hamngatan där utåtriktad verksamhet har kommersiellt underlag. Alla lokaler 
ska ha golv i nivå med gatan för tillgänglig entré och en rumshöjd på minst 3 meter.

Lokalernas fasader ska 
utformas uppglasade med 
låg bröstning för att bidra 
till levande gatumiljöer. Om 
lokalen ligger i ett soligt läge 
blir den en mötesplats och 
kan med fördel kompletteras 
med sittplatser eller 
planteringar. Alla lokalentréer 
ska utformas med extra 
omsorg om detaljer.

Gatuentré  
(Södergruppen Arkitekter)

Entré från gård  
(Södergruppen Arkitekter)

Entré med sittbänk

Lokal. Visionsbild Norrberget (ETTELVA Arkitekter)
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Gemensam uteplats på gård.
Vaxholm (Södergruppen Arkitekter)

Smidesräcke. Brf Österskär stn 
(Södergruppen Arkitekter)

Staket mot granne. Kv Lingonet 
(ETTELVA Arkitekter)

Smidesräcke. Riksbyhöjden, Bromma
(Södergruppen Arkitekter)

BALKONGER, TERRASSER OCH UTEPLATSER

Balkongernas största tillåtna djup anges i detaljplanen. Mot kvartersväg och allmän 
plats får balkong skjuta ut maximalt 60 cm och djupare mot gårdarna. Balkonger 
ska inte glasas in mot allmän plats, kvartersvägar eller innergårdar. Alla räcken på 
balkonger och terrasser ska vara transparenta så att man kan se fasaden genom 
räcket och utföras av metall med smideskaraktär. 

Eftersom gårdarna är små är balkongerna en viktig del av gårdens gestaltning. 
Rätt utformad blir balkongen som en förlängning av gården och utvidgar gårdens 
sociala samvarorum. Man kan prata med grannen på gården från sin egen balkong. 
Det är därför viktigt att balkonger och gårdsfasader hanterar denna aspekt på ett 
omsorgsfullt sätt. 

Uteplatser på mark ska omgärdas av låga häckar. Mellan angränsande uteplatser och 
radhusträdgårdar kan ett staket uppföras med en högsta höjd på 1,8 m. För att ta upp 
nivåskillnader kan stödmurar behöva uppföras. Kulör på staket ska vara i samklang 
med huset.
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Stående träpanel, indelad fasad. Visionsbild 
radhus i Norrberget (ETTELVA Arkitekter)

Indelad fasad. Kv Kopparslagaren  
(ETTELVA Arkitekter)

Pergola över garagenedfart. Kompletterings- 
bebyggelse i Vaxholm (Södergruppen Arkitekter)

Takfotsdetalj. Kompletteringsbebyggelse i Vaxholm 
(Södergruppen Arkitekter)

FASADER

Fasaderna utförs i trä med mindre inslag av andra material. Indelning i bredd, höjd 
och färg ger variation.  Fasaderna ska hålla en detaljering som motsvarar den äldre 
stadens skala men i modern tappning, se referensbilder. Det som ger släktskap 
mellan gammalt och nytt är omsorgen och bearbetningen av fasaddetaljerna, skala 
och material - inte stil.

Horisontella elementskarvar på fasad ska döljas om fasadpanelen är horisontell. 
Vid vertikal panel ska skarven detaljeras och utfomas med omsorg. Vertikala 
elementskarvar på fasad ska döljas om fasadpanelen är vertikal. Skarven kan också 
döljas bakom stuprör eller i ett färgbyte

Socklarna utförs i sten eller betong i samma liv som fasadpanelen. I övergången 
mellan träfasaden och sockeln läggs en s.k. offerbräda som kan ta mer stryk än plåt 
och som kan bytas utan att resten av fasaden påverkas. 
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FÄRGSÄTTNING

Området präglas i huvudsak av naturliga kulörer som inger känsla av både mustig 
slamfärg och ljus linoljefärg. En varierad färgpalett med utgångspunkt från 
naturpigment känns modern men har också anknytning till Vaxholms karaktär. Byte 
av färg och/eller takfotshöjd ska ske minst var 25:e meter och samordning skall ske 
mellan kvarteren för att garantera samspel och variation. Även för tak gäller viss 
variation. Här gäller plåtkulörer i en harmonisk gråskala från ljus aluzink till mörk 
antracit.

De samstämda kulörerna ger både variation utmed gatorna och en samstämd 
harmonisk helhet. Det är i huvudsak ljusa kulörer på de stora fasadpartierna med 
inslag av mustigare kulörer såsom falurött, samt mörkare jordfärger i detaljer kring 
fönster och portar. Fasader får utföras i obehandlad träpanel eller med grånande 
impregnering (järnvitriol eller motsvarande). 
Upplevelsen av bebyggelsens helhet får ej vara mörk. 

För att få en samlad helhetsbild av karaktären, utgår färgpaletten från nedanstående 
naturkulörer. Paletten redovisar exempel på sådana kulörer översatta till NCS S.

ljusockra/guldockra 
oxidröd 
oxidgrön 
grön umbra 
kimrök (gråblå) 
slamfärg faluröd 
slamfärg falugul

Fasadkulörer

Kompletterande kulörer

Kulörer för plåttak och räcken
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Trä/aluminiumfönster.  
Frösundavik (ETTELVA Arkitekter)

TAKVÅNINGAR

I plankartan finns byggnadshöjder och totalhöjder angivna. Därutöver får takkupor 
överstiga byggnadshöjden i omfattning enligt plankartan för respektive kvarter.

Hisstoppar och ventilationshuvar får överstiga byggnadshöjden. Tekniska 
installationer och utrustning för taksäkerhet skall gestaltas som en integrerad del av 
taklandskapet med omsorgsfull detaljering och samordnas i kulör. Taken blir med de 
relativt låga hushöjderna ett synligt och viktigt inslag i miljön och skall därför ägnas 
särskild omsorg i utformningen.

Takvåningarna utformas som inredda vindar med takfall som varierar mellan 45-
60 grader i de brantare delarna, se sektioner. Medan det är flackare lutning ner till 
7 grader på takkupor.  Från marknivån uppfattas framförallt takvåningarnas kupor 
medan övriga takfall träder tillbaka. Kuporna som är placerade i fasadliv är maximalt 
2,8 meter breda. Kupor som indragna minst 60 cm från underliggande fasad kan ha 
en bredd på max 3,5 meter. På gårdssidan kan kupor som har en balkong utanför vara 
upp till 3,5 breda även i fasadliv. Kuporna bildar där tillsammans med balkongerna 
en slags rumsbreda verandor som ger associationer till Vaxholms många glasade 
verandor och tornvåningar. 

Vaxholms rika takarkitektur med kupor och torn är i de flesta fall plåttäckta. Plåt blir 
även takmaterial för den nya stadsdelen. Eftersom takvåningarna kommer att utföras 
med kupor och takfönster som delar upp takytorna, krävs stor omsorg om de många 
detaljerna som tar hand om möten och övergångar. Plåt är lämpligt för att hålla ihop 
formerna, och materialet kopplar också det nya till det gamla. Plåttak utförs som slät 
plåt med falsar.

FÖNSTER

Fönstren är en viktig del av arkitekturen som förmedlare mellan insida och utsida. 

Fönsterbågarna ska utformas med stående proportioner 
som ett sammanhållande tema mellan husen. De kan 
kombineras på olika sätt, alltifrån enluftsfönster till 
större sammanhängande fönsterpartier. Tanken är att 
fönstertyperna ger både ett sammanhållande tema 
med bågarnas proportioner och möjlighet till variation i 
fönsterpartiernas hela bredd och höjd.

Fönster utförs med smäckra profiler och omsorg om 
detaljeringen. Materialet ska vara trä eller trä med 
aluminiumbeklädnad mot utsida. Kulörer hämtas från den 
föreslagna färgpaletten.

TEKNIKBYGGNADER

Teknikbyggnader såsom transformator- och pumpstation ska gestaltas i samklang 
med övrig bebyggelse. 
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Vertikala fönster, indragna kupor. Visionsbild 
Norrberget (Södergruppen Arkitekter)

Vertikala fönster, indragna kupor. Visionsbild 
Norrberget (Södergruppen Arkitekter)

Vertikala fönster, takkupor i fasadliv. Visionsbild 
radhus i Norrberget (ETTELVA Arkitekter)

Vertikala fönster, takkupor i fasadliv.  
Sörgårdsängen (ETTELVA Arkitekter)

Vertikala fönster, takkupor i fasadliv.  
(Södergruppen Arkitekter)

Vertikala fönster, indragna kupor.  
Kv Kopparslagaren (ETTELVA Arkitekter)
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PROCESSEN

Att bygga en stadsdel tar tid. Kvalitet i stadsbyggande är till stor del beroende 
av kontinuitet och personligt engagemang från alla inblandade. Men det kan 
inte garanteras att de personer som varit med om att ta fram detaljplanen och 
gestaltningsprogrammet också kommer att genomföra planerna till byggd verklighet. 
För att säkerställa kontinuitet och att de ambitioner och kvalitetsmål som satts upp 
verkligen genomförs över tid innehåller programmet också anvisningar om processen.

De aspekter som gestaltningsprogrammet beskriver ska följas upp under 
utbyggnadsprocessen med gestaltningsmöten mellan byggherren, dennes 
konsulter och kommunens representanter. Programmet ska vara ett stöd för dessa 
gestaltningsmöten inför kommande bygglov. Gestaltningsmöten ska hållas i god 
tid före sökandet av bygglov för att fånga upp de 
olika aspekter i programmet som är relevanta för 
respektive kvarter eller byggnad

Antalet möten med genomgång av förslagsskisser 
kan variera beroende av komplexitet. På mötena 
skall byggherren redovisa planerad gestaltning och 
kommunen ge respons i konstruktiv dialog inför 
bygglovshanteringen.

Nedanstående tre checklistor är exempel 
på sådant som kan bli viktigt att bevaka vid 
samordningsmöten och bygglovhantering:

VIKTIGA SAMORDNINGSASPEKTER ATT BEVAKA

- Anslutning till befintlig terräng, vegetation och bebyggelse

- Samordning av färgsättning mellan kvarteren inom stadsdelen och i förhållande 
till befintlig bebyggelse. 

- Mötet mellan byggnad och gata. Dvs husens gatuplan med fönsterdetaljer, 
entrépartier och sockel, bör ägnas särskild omsorg. En väl detaljerad och 
innehållsrik fasad i det partiet är avgörande för hur man uppfattar helheten.

- Samordning av markgestaltning och belysning mellan gata och gård. Särskilt 
viktigt mot kommunal gata.
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VIKTIGT ATT BEVAKA VID UTFORMNING AV GEMENSAMMA STADSRUM

- Träd och planteringar på gator, gårdar och stråk skapar en stadsdel med grön och 
lummig karaktär

- Längs gatorna planteras träd på gångbanorna. Mellan parkeringarna finns även 
plats för lägre plantering.

- Träd i hårdgjorda ytor anläggs i växtbäddar med skelettjord och trädgaller eller 
med bottenvegetation. 

- Gångvägar genom kvarteren kopplas ihop med omgivande stråk.

- Gatusektioner med mått och innehåll enligt sektionerna i 
gestaltningsprogrammet ska följas.

- Bostadsgårdarna kan nås från flera håll med flera alternativa rörelsevägar.

- Längs alla fasader ut mot gatan anläggs en fris av smågatsten. 

- En variation av växter med främst inhemska arter finns inom området

- En variation av växter som lockar till sig pollinerare finns inom området

- Skötselplaner för grönstruktur upprättas av exploatören för privat mark för att 
säkerställa gårdarnas kvaliteter över tid.

- Stora kvaliteter av träd föreskrivs i projekteringen för att snabbt skapa en så 
grönskande karaktär som möjligt i området.

- Utrustning och konstruktioner som återkommer på olika platser i kvarteren 
skapar ett gemensamt uttryck mellan hus och platser med varierat utseende. De 
återkommande elementen bidrar till upplevelsen av den nya stadsdelen som en 
helhet.

- Staket: trästaket med stående ribbor. Staket utförs som trärena alternativt målat 
i kulörer som samordnas med färgpalett för hus.

- Sittmöbler: på gårdar har de trädgårdskaraktär. På allmänna platser och längs 
promenadstråk (kan de vara av modernare typ och som modell för nedgjutning. 
Kulörer samordnas med färgpalett för hus.

- Spaljéer och skärmar: samma karaktär och kulör som staket men högre och 
antingen glesare eller tätare.

- Räcken och handledare: smideskaraktär, grå.

- Cykelställ: väl utformade i neutral modell, samma kulör som räcken.

- Belysning: gatubelysningen i området ska ha en klassisk karaktär. Det är viktigt 
att belysningen för gator och allmänna platser utformas enhetligt.

- I gaturum föreslås linspänd belysning där det förekommer motstående fasader, 
annars placeras armatur på fasad med riktat ljus ut mot gatan.
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- Längs allmänna gångstråk placeras belysning på parkstolpar (Höjd 3,5 m) och på 
gårdar placeras pollarbelysning för att undvika bländning in i bostäderna.

- Vid val av belysningskälla är det viktigt att den har ett varmt ljus och inte upplevs 
bländande.

- Utformning enligt principsektion i gestaltningsprogrammet sida 22-23. 

Lekplatsen

- Lekutrustningen är trären eller målad i dämpad färgskala.

- Lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad och förses med sittplatser, enkla 
planteringar och belysning. 

Hamngatsbacken

- Markbeläggningen utförs som en upphöjd köryta med smågatsten och får en fin 
detaljering med olika stensorter.

- Ramperna i körbanan upp till torgytan utgörs av storgatsten.

- Parkeringsytor på allmän plats markeras med gatsten. 

Norbergstorget

- Markbeläggningen utförs av smågatsten och betongplattor i ett mönster 
som tydliggör orienterbarheten på platsen. Invid parkeringsplatserna finns 
planeringsytor med träd som skapar en grön karaktär på torget.

- Gårdarna ska innehålla mycket grönska och upptas av gröna ytor.  Ge 
förutsättningar för träd i lämpliga lägen.

- Gården ska vara upplevelserik med träd, buskar, blommor och gräsmattor.

- Gården ska vara användbar för lek, sittplatser och mötesplatser för vuxna.

- Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård, kvartersväg och allmän platsmark.

- Övergången till den halvprivata gården markeras med låga stenmurar, staket 
och häckar. Gårdarna ligger högre än gatan och nivåskillnaden kan användas till 
att förtydliga övergången. Trappor utförs av blocksteg av granit och granitmurar av 
kallmurstyp. Planteringsytor avgränsas mot omgivande markmöte med kantstöd 
eller fris av granit.

- Gårdar och entréer ska utformas med hög standard avseende tillgänglighet för 
alla.

- Material ska vara hållbara med god funktion och ge estetiska värden.
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VIKTIGT ATT BEVAKA VID UTFORMNING AV INFRASTRUKTUR

- Nyttotrafik har tillräcklig plats för sina svängradier.

- Garageinfarterna är placerade där de stör så lite som möjligt. Garageportarna 
är utformade som en integrerad del av fasaden samordnade med övriga portar 
och fönster i karaktär, material och kulör. Den korta rampen täcks med spaljé 
för klätterväxter samordnat med gårdsutformningen. Placeringen av infarterna 
minimerar biltrafiken upp i området.

- Cyklar parkeras i cykelställ dels på gårdarna men också invändigt i de 
underjordiska garagen.

- Alla bostäder nås tillgängligt från antingen gata eller gård.

- Genom varje gård finns en tillgänglig väg med hjälp av ramper eller gångstigar 
med maximal lutning 1:12 för att vara tillgängliga. Gatorna lutar max 1:20.

- Dagvatten ska hanteras i enlighet med framtagen dagvattenutredning.

- Gatorna är dimensionerade för avfallsfordon och räddningsfordon.

- Soporna placeras i nedsänkta kasuner som tar lite plats på marken och som nås 
från gatorna.

- Alla bostäder kan evakueras med brandbil från gata eller bärbar stege från 
gårdarna.

- Gårdarna behöver inte beträdas av avfallsfordon eller räddningsfordon.

- I trottoaravslut ska trottoarkanten sänkas ner för att underlätta för 
funktionshindrade, cyklar och barnvagnar.
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VIKTIGT ATT BEVAKA VID UTFORMNING AV KVARTER OCH HUS

- Gårdarnas entréplatser ska planteras med träd och/eller buskar så att detta 
bidrar till att gatorna upplevs som gröna.

- Var 25:e meter ska fasadernas kulör och/eller takfotshöjd ändras.

- Fasaderna ska vara av i huvudsak trä med omsorg om detaljering.

- Fasader avslutas med offerbräda mot sockeln.

- Blockskarvar ska döljas eller bearbetas med omsorg.

- Färgsättningen ska följa kulörpalett. Vid bygglovgivning ska områdets 
färgsättning som helhet beaktas. Lägg även till en palett för tak.

- Takmaterial ska vara plåt. Taklandskapet ska gestaltas som en helhet där alla 
ingående delar samordnas med de tekniska installationerna.

- Fönster ska ha i huvudsak stående proportioner på bågar medan partierna som 
helhet kan varieras i storlek och proportion. Färgsättning kan också bidra till 
variation.

- Entréer och lokalfasader ska vara öppna och välkomnande.

- Entréer och lokalfasader ska utformas med stor omsorg om detaljer.

- Alla lokaler ska ha golv i nivå med gatan för tillgänglig entré och en rumshöjd på 
minst 3 meter. Lokalernas fasader ska utformas uppglasade med låg bröstning.

- Räcken ska vara av smide.

- Uteplatser avgränsas med låga häckar. Mellan tomter kan högre staket avgränsa 
mot grannen.

- Alla bostadsentréer är genomgående mellan gata och gård. Gäller ej punkthusen 
i kv. Utsikten och kv. Inloppet.

- Alla räcken på balkonger och terrasser ska utföras av mörkgrå metall med 
smideskaraktär och vara genomsiktliga så att fasaden går att se genom 
balkongen.

- Balkonger får inte glasas in mot varken allmän plats, kvartersväg eller innergård.

- Uteplatser på mark ska omgärdas av låga häckar. Mellan angränsande 
uteplatser och radhusträdgårdar kan ett staket/plank uppföras med en högsta 
tillåtna höjd på 1,8 m. För att ta upp nivåskillnader kan stödmurar behöva 
uppföras. Med en högsta tillåtna höjd på 1,2 m. Kulör på staket ska vara i 
samklang med huset.

- Kuporna som är placerade i fasadliv mot gata är maximalt 2,8 meter breda. 
Kupor mot gata som indragna minst 60 cm från underliggande fasad kan ha en 
bredd på max 3,8 meter. 
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SUMMERING - LIVET MELLAN HUSEN

Det viktigaste vid planeringen av en ny stadsdel är inte husen i sig, utan vilka 
möjligheter den nya bebyggelsen ger för att leva ett bra liv. En klok avvägning mellan 
olika önskemål och intressen kan ge en bra livsmiljö. Det vi planerar för är livet mellan 
husen.

För att beskriva hur det kan te sig på Norrberget tar vi en promenad genom 
stadsdelen:

Cirka sex minuters promenad från Waxholms hotell skymtar du den nya 
bebyggelsen bakom Storstugan. Du passerar Lägret och välkomnas av caféet på 
hörnet. Bebyggelsen formar en liten södervänd torgyta där uteservering ryms på 
sommaren. 

Eller också tar du kaffet i handen och viker av norrut, mot torget vid Storstugan. 
Dit kommer besökare till fritidsgården och föräldrar och barn på väg till 
förskolan. Blickar du ut mot vattnet är sikten fri och rör du dig norrut når du 
promenadstråket och den vackra utsiktsplatsen. Där kan du sätta dig på en bänk 
och njuta av havsutsikten medan motionärer och helgfirare passerar längs med 
vattnet. 

Rör du dig vidare västerut genom området, passerar du småskaliga gator där 
bilar och cyklar rör sig sakta. Kvarteren är uppbrutna och i släppen finns stora 
träd, syren och kaprifol. Tar du smitvägen genom något av kvarteren är det grönt 
och prunkande. Häckar och staket avgränsar bostädernas uteplatser från de 
gemensamma ytorna. Husen är låga och solen värmer den södervända gården. 
I området finns både flerbostadshus och radhus med egen entré mot gatan och 
liten täppa med fruktträd. Gatornas siktlinjer sträcker sig långt ut över fjärden.
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inledninG

InLednInG
vaxholms stad har ett övergripande ansvar 
att skapa en god bebyggd miljö och att främja 
hållbar utveckling av vaxholms tätort ur 
ekonomisk, ekologisk och social aspekt

Grönytefaktorn(Gyf) för kvartersmark är ett 
av många verktyg. Gyf kompletterar stadens 
övriga arbete med ekosystemtjänster och 
offentlig grönska i parker, på gator och torg. 

Grönytefaktorn är ett flexibelt och stödjande 
planeringsverktyg tänkt att fungera som 
inspiration för byggherrar och arkitekter. 
Grönytefaktorn ställer krav på utformning 
och mäter ytor med olika kvaliteter. 

detta dokument beskriver grönytefaktorns 
uppbyggnad och funktion samt hur och 
när Gyf ska användas i stadens respektive 
byggherrens planeringsprocess. 

Bakgrund
i kommunen miljöprogram för vaxholm 
2014-2020 finns angivet en strategisk åtgärd 
att kommunen ska utreda möjligheten 
att använda modeller för att behålla och 
höja grönytornas kvalitet på vaxön varav 
grönytefaktorn är ett exempel. Det finns 
även angivet att kommunen ska planera för 
bebyggelsemiljöer med hänsyn till biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster så att 
variationsrika parker och grönområden 
utvecklas.

Grönytefaktorn som planeringsverktyg 
kommer ursprungligen från tyskland och 
introducerades i sverige i samband med 
bomässan bo 01 i malmö där krav ställdes 
på att ny bebyggelse skulle uppnå en viss 
grönytefaktor. arbetet med grönytefaktorn 
har sen dess vidareutvecklats, dels i malmö 
men även inom norra djurgårdsstaden i 
stockholm. vaxholms stads Gyf-modell är 
baserad på täby kommuns Gyf för täby 
park. med enstaka tillägg har vaxholms stads 
Gyf delvis kunnat tillgodoräknat sig den 
erfarenhet som redan finns i Täby kommun 
kring hur modellen fungerar i praktiken. täby 
parks Gyf-modell är även anpassad till gröna 
ytor ovan bjälklag vilket lämpar sig bra för de 
innergårdar som ska byggas ovanför garagen.

Grönytefaktorn 
som verktyG

VAd ÄR GRÖnYTeFAKTOR
Grönytefaktorn är ett verktyg som syftar 
till att genom grönska och vatten arbeta 
mot en klimatanpassad och grönskande 
utomhusmiljö.

Grönytefaktorn utgör ett komplement 
och ersätter däremot inte ordinarie 
planerings- och projekteringsarbete eller 
krav, som exempelvis dagvattenhantering, 
bevarande och skydd av värdefulla träd, 
grönkompensation, sociala värden, samband 
mellan ytorna, rumsliga kvaliteter eller 
arkitektur. Grönytefaktorn ska ses som ett 
komplement och stöd till stadens arbete med 
dessa frågor.

Grönytefaktorn kopplar samman grönska och 
dagvatten för att uppnå:

• Ökad biologisk mångfald

• Klimatanpassad utemiljö

• Sociala och estetiska utemiljöer

• Mångfunktionell utemiljö 

Ökad biologisk mångfald 
påfrestningar för stadens ekosystem och 
grönska ökar när staden förtätas. för att 
kunna behålla en väl fungerande grönstruktur 
måste ny växtlighet stärka och komplettera 
befintliga ekosystem, gynna mångfald och ges 
goda växtbetingelser för långsiktig överlevnad. 
den gröna utemiljön på kvartersmark och 
allmän plats ska bidra till att förbättra 
grönstrukturen och spridningssambanden 
i vaxholms stad. för detta behövs en ökad 
biologisk mångfald med en stor variation 
av livsmiljöer (habitat) för växter och djur. 
arterna ska i stor utsträckning ha lokal 
anknytning för att de befintliga populationerna 
ska stärkas. de regionala gröna och blå 
kilarnas värde ska beakttas. att lokalt öka 
biodiversitet och skapa attraktiva stråk 
och miljöer med blommande växter för 
pollinerande insekter är positivt.

Klimatanpassad utemiljö 
för att klara de förväntade 
klimatförändringarna i området krävs att 
utemiljön i området klimatanpassas. de 
klimatförändringar som främst måste 
hanteras i området är ökad temperatur 
och högre nederbördsmängder. träd och 
annan grönska fyller en viktig funktion för 
klimatanpassningen av utemiljön. de har en 
avkylande effekt på lokalklimatet vilket kan 
minska behovet av kyla i byggnader. Utöver 
de estetiska och biologiska kvaliteterna 
erbjuder träd även skugga i utemiljön. 
växtligheten kommer att stressas av den 
ökande temperaturen vilket innebär att de 
växter som planteras måste vara robusta 

och klara en framtida temperaturökning. 
ökade nederbördsmängder ställer höga 
krav på fördröjning och omhändertagande av 
dagvatten. 

Sociala och estetiska utemiljöer 
en attraktiv och väl gestaltad grönskande 
utemiljö för samvaro och lek ger ökad trivsel. 
flera studier visar att närhet till grönska 
minskar människors stressnivåer och sänker 
blodtrycket. synlighet är viktigt, att från 
bostaden se en grönskande gård, ett träd, ett 
grönt tak eller en vägg med klätterväxter ger 
ökad livskvalitet. Genom att involvera boende 
i skötsel och brukande av de gemensamma 
grönytorna ökar deras engagemang för sin 
utemiljö.  

Mångfunktionell utemiljö 
området kommer att bebyggas med en hög 
täthet vilket innebär att flera funktioner 
måste samsas i de gemensamma ytorna. det 
är viktigt att utemiljön är mångfunktionell 
och väl gestaltad med en hög ambitionsnivå. 
En utemiljö som levererar flera olika 
ekosystemtjänster bör eftersträvas. exempel 
på några funktioner som behöver samsas 
på samma ytor är lekplatser, mötesplatser, 
dagvattenhantering, gång- och cykelstråk, vila 
och avkoppling, sol respektive skugga mm.
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tillämpninG

TILLÄMPnInG AV 
GRÖnYTeFAKTORn
Grönytefaktorn används i 
detaljplaneprocessen i olika typer av 
exploaterings- och ombyggnadsprojekt 
för att ge stöd och inspiration i planering 
och utformning av den yttre miljön så att 
önskvärda kvaliteter uppnås.

kravet på vilken grönytefaktor som ska 
uppnås kan variera mellan olika projekt men 
beror ofta på hur stor andel av kvarteret som 
är bebyggt. i Gyf används normalt faktorn 
0,6. faktorn 1,0 används vid låg exploatering 
och 0,4 där mer än 70% av kvarteret är 
bebyggt. normalt ställs krav att klara Gyf 
faktorn som ställs upp som ett mål men i 
vissa detaljplaner är det inte möjligt eller 
lämpligt att använda den generella Gyf:en, 
det kan handla om säkerhetsaspekter, 
kulturvärden etc. istället använder man då en 
”special Gyf” där staden sänker kravet och 
istället föreslår någon typ av åtgärd anpassad 
till projektets förutsättningar.

Kompetens
för att planera utifrån Gyfmodellen 
behövs landskapsarkitektkompetens 
eller motsvarande, med kunskap om 
gestaltning samt ekologiska och sociala 
värden. Grönytefaktorn är mångfunktionell 
och förutsätter samarbete mellan olika 
områden, till exempel biologi/ekologi, 
byggnadsarkitektur och konstruktion, 
dagvatten, brandsäkerhet, lokalklimat m.fl. 

Grönytefaktorn ersätter inte sol- och 
ljusstudier, rumsliga och arkitektoniska 
kvaliteter eller bevarande och skydd 
av värdefulla träd. Grönytefaktorn 
hanterar heller inte samband mellan 
gröna ytor utanför kvarteret liksom 
spridningsmöjligheter för växter och djur.

Uppföljning
Grönytefaktorn och detaljplanens 
gestaltningsprogram kompletterar 
varandra som underlag vid framtagande av 
bygghandlingar.

Granskning och uppföljning av grönytefaktorn 
hanteras av kommunekologen. i samband 
med bygglovet inlämnas en detaljerad 
redovisning av grönytefaktorn till kommunen. 
markplanering redovisas i plan och i text 
samt enligt beräkningsmallen. växtval ska 
framgå av planteringsplan, växtlistor och 
markuppbyggnad av typsektioner. kontroll 
av grönytefaktorn görs av kommunens 
kommunekolog och inte av bygglov- och Gis-
enheten. 

normala bygglovskrav, såsom t.ex. brandkrav 

(för gröna tak) och tillgänglighet, hanteras i 
vanlig ordning av bygglov- och Gis-enheten. 

i samband med slutbesiktning ska en 
skötselplan tas fram med tydlig redovisning 
av hur man på sikt ämnar säkerställa de 
lösningar som föreslås. skötselplanen skall 
sedan överlämnas till fastighetsägarna/
kommunen.

Utvärdering
en uppföljning av hur grönytefaktorn påverkat 
utformning och kvalitet inom kvartersmark 
görs 5 år efter färdigställande. Utvärderingen 
görs av kommunekolog.

GRÖnYTeFAKTORnS UPPBYGGnAd
Grönytefaktorn tillämpas på kvartersnivå 
och mäts som ett genomsnittligt värde för 
hela kvarterets yta. Grönytefaktorn anger 
hur stor del av kvarterets totala yta som är 
”ekoeffektiv”, d.v.s. har positiv betydelse för 
platsens ekosystem och lokalklimat samt 
har sociala värden kopplade till grönska. 
de olika delytorna inom kvarteret värderas 
beroende på vilka förutsättningar de erbjuder 
i detta avseende. kravet på grönytefaktor kan 
variera mellan olika typer av bebyggelse. i 
norrberget har faktorn satts till 0,6. 

siffran representerar den genomsnittliga 
fördelningen mellan grönska och hårdgjord 
yta inom kvarter. siffran uttrycker snarare 
ett symboliskt än ett verkligt förhållande: 
markytan som går åt till bebyggelse och 
hårdgjorda ytor kompenseras av att väggar 
och tak kläs in i grönska, att regnvatten 
används som en resurs samt att kvaliteten 
i gröna ytor höjs. Grönytefaktorn ska 
ses som förhållandet mellan de faktorer 
som poängsätts och den totala yta som 
hanteras. siffran ska tydas som att en stor 
del av fastigheten/kvarteret utformas på ett 
miljöanpassat sätt med hjälp av grönska och 
vatten. 

Uträkningen sker genom att olika delfaktorer 
och tilläggsfaktorer multipliceras med arean 
i m2 för respektive grönyta. faktorerna 
summeras därefter och delas med den 
aktuella kvartersarean. resultatet blir en 
sammanlagd grönytefaktor för hela kvarteret. 
Grönytefaktorn skall alltid beräknas med 
hjälp av den excel-mall som levereras med 
grönytefaktorn.

GYF = ekoeffektiv yta
Hela kvarterets yta

Balansering
den grönytefaktor som uppnås ska vara 
balanserad mellan de olika funktionerna 
som eftersträvas: klimatanpassning, 
sociala värden och biologisk mångfald. 
balanseringen innebär att grönytefaktorn 
ska innehålla minst 60 procent av det möjliga 
antalet biologiska faktorer, 60 procent av 
de sociala faktorerna och 60 procent av 
klimatanpassningsfaktorerna.

i förklaringsavsnittet har varje delfaktor och 
tilläggsfaktor fått en bokstavsbeteckning 
som motsvarar de tre olika funktionerna 
”biologisk mångfald” (b), ”sociala värden” 
(s) och ”klimatanpassning” (k). flera av de 
alternativa åtgärder som kan vidtas bidrar 
till flera funktioner. För att beräkna balansen 
summeras samtliga bokstäver för de faktorer 
som använts. summan fylls i och anges 
automatiskt längst ner i det excel-baserade 
beräkningsformuläret.
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faktorer

i de följande listorna förklaras och 
kommenteras vad som menas med de 
olika faktorernas innehåll och hur de kan 
användas.

deLFAKTOR GRÖnSKA

Ytor Faktor Beskrivning
Grönska på marken
Markgrönskan, både ny och befintlig (bevarad), är i de flesta 
fall mer tillgänglig för det lokala växt- och djurlivet än 
grönklädda bjälklag, tak eller väggar och premieras därför 
högst. ny markgrönska ska ha fullgoda förutsättningar 
vad gäller växtbäddens dränering, rötternas penetrering 
etc. en nyanlagd växtbädd ska därför vara minst 800 mm 
djup samt 600 mm djup för buskar. anläggningen ska vara 
anpassad till omgivande biotop och får inte skära av eller 
försvåra kontakten mellan växtbädd och underliggande jord 
så att växtlighetens eller biotopens långsiktiga utveckling 
äventyras. det regnvatten som faller direkt på ytan ska 
kunna infiltreras. Om ny växtbädd inte kan utformas på ett 
acceptabelt sätt, ska ytan istället räknas som grönska på 
bjälklag.

ej underbyggd markgrönska 2,0

(bsk)

tilläggsfaktor kan ges för diversitet i 
fältskiktet m.m.

Ytor Faktor Beskrivning
Gröna tak med växtbädd
växtbädd anläggs på taket till byggnader över marknivå, 
takterrasser på hus etc. växtbäddar används som ytskikt 
på tak istället för, eller som komplement till, andra ytskikt. 
delfaktorn beräknas enligt förutsättningarna för växtbädden; 
ju djupare växtbädd desto bättre förutsättningar för en 
varierad vegetation. till växtbäddsdjupet räknas endast det 
som är möjligt för växternas rötter att tränga in i och som 
är biologiskt aktivt. överbyggnader under rotspärr av t.ex. 
gummiduk får således inte räknas in i växtbäddstjockleken. 
ej heller isoleringsmaterial typ frigolit som inte är möjligt 
för rötterna att växa in i. däremot kan dräneringsskikt ingå i 
växtbädden om det inte avgränsas av rotspärr. taken räknas 
med verkligt antal kvadratmeter takgrönska (inte med yta 
enligt takens projektion på marken). 
Grönklädda tak är för det mesta mindre tillgängliga för det 
lokala växt- och djurlivet än markgrönskan på bjälklag.

Gröna tak (> 230 mm) 0,4

(bsk)

vid denna djupare växtbädd kan även buskar 
användas som tilläggsfaktor. 

tilläggsfaktor kan ges för diversitet m.m.

Gröna tak (110-230 mm) 0,2

(bsk)

tunn växtbädd med torktålig växtlighet, oftast 
bestående av sedumarter och mossa, men i 
vissa fall gräs. 

tilläggsfaktor kan ges för diversitet på gröna, 
tunna sedumtak.

Gröna tak (40-110 mm) 0,1

(bsk)

tunn växtbädd med torktålig växtlighet, oftast 
bestående av sedumarter och mossa, men i 
vissa fall gräs. 

tilläggsfaktor kan ges för diversitet på gröna, 
tunna sedumtak.

solceller integrerade med gröna tak 0,3

(bsk)

solceller kan under rätt förutsättningar 
integreras med ett grönt tak. detta 
kräver noggrann projektering och måste 
utformas med stor hänsyn till drift- och 
skötselaspekter. delfaktorn beräknas för den 
yta som solcellerna upptar.resterande yta 
räknas som antingen tjockt eller tunt grönt 
tak. 

tilläggsfaktor kan ges för diversitet m.m.

Ytor Faktor Beskrivning
ny grönska och växtbädd på bjälklag
med bjälklag avses underbyggd gård eller likvärdigt, som 
kan bära tjocka jordlager. delfaktorn  beräknas enligt 
förutsättningarna för växtbädden; ju djupare växtbädd desto 
bättre förutsättningar för en varierad vegetation och bättre 
klimatutjämnande effekt. till växtbäddsdjupet räknas växtjord 
och mineraljord, dvs. det som är tillgängligt för växternas 
rötter. material för dränering och isolering får således inte 
räknas in i växtbäddstjockleken, inte heller material under 
rotspärrar. växtbädden ska vara minst 300 mm för att få 
räknas.

Växtbädd (≥ 800 mm) 1,5

(bsk)

vid detta djupare marklager kan träd och 
buskar användas som tilläggsfaktorer.

tilläggsfaktor kan även ges för diversitet i 
fältskiktet m.m.

växtbädd (600-800 mm) 0,4

(bsk)

vid detta marklager kan buskar användas 
som tilläggsfaktorer. 

tilläggsfaktor kan ges för diversitet i 
fältskiktet m.m.

växtbädd (300-600 mm) 0,2

(bsk)

tilläggsfaktor kan ges för diversitet i 
fältskiktet m.m. samt för mindre buskar.
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Ytor Faktor Beskrivning
Gröna väggar
med detta åsyftas vertikala fältskikt och växtlighet på fasader. 
vegetationen består av kläng- och klätterväxter med eller 
utan stöd, jordfickor med hängväxter, pergolor, övervuxna 
murar etc. även integrerade balkonglådor kan räknas in här, 
om de ger förutsättningar för vertikal grönska. Här krävs en 
del nytänkande och utvecklingsarbete. 
Grönklädda väggar är för det mesta mindre tillgängliga för 
det lokala djurlivet än markgrönskan på bjälklag. blommande 
klängväxter kan dock ha viss betydelse för t ex nektarsugande 
insekter och fåglar kan bygga bo i grenverket. Gröna väggar 
bidrar till lövsvalka och motverkar värmestress samt bidrar 
allmänt till upplevelsen av en grönskande, lummig miljö. 
artvalet påverkar vilken yta som kan tillgodoräknas, eftersom 
olika växtarter växer olika snabbt över olika stor yta.

Grönska på väggar 0,4

(bsk)

ytan räknas för den del av väggen upp till 
högst 10 meters höjd, som inom loppet 
av 5 år kan förväntas bli övervuxen. en 
klängande växt som kräver stöd kan bara 
täcka den yta där det finns stöd monterat. En 
självklättrande växt beräknas täcka alla ytor 
inom den bredd som de planterade plantorna 
kan förväntas täcka (detta är artberoende), 
exklusive fönsterytor. delfaktorn ska 
redovisas med skiss av den vertikala ytan och 
förväntad täckning efter 5 år. 

tilläggsfaktor kan ges för platsanpassat 
arturval m.m.

balkonger förberedda för odling samt 
integrerade balkonglådor

0,2

(bsk)

balkonger och privata terrasser kan anläggas 
med växtbäddar i bottenplattan. detta ger 
förutsättningar för odling eller väggtäckande 
vegetation som bidrar till lövsvalka och 
odlingsglädje. även balkonglådor kan 
integreras i konstruktionen och erbjuda 
samma möjligheter. delfaktorn räknas 
utifrån den horisontella yta växtbädden 
upptar. växtbädden ska vara minst 300 mm 
djup. 

tilläggsfaktorer kan ges för integrerade 
balkonglådor med häng- och klätterväxter.

Ytor Faktor Beskrivning

Tilläggsfaktorer grönska/allmänt
Här ges tilläggsfaktorpoäng för grönskans olika delelement. 
för grönskan innebär tilläggsfaktorerna att man arbetar med 
vegetationens naturliga indelningar; trädskikt, buskskikt och 
fältskikt. tilläggsfaktorpoäng för trädskikt och buskskikt 
anges under denna rubrik. fältskikt poängsätts under 
Grönska och biodiversitet.

Träd
träd har en rad ekologiska funktioner. Ju äldre träden är, 
desto större betydelse har de i regel som livsmiljö för olika 
insekter, svampar, lavar, fåglar m.fl. I synnerhet äldre ekar 
och andra ädellövträd (ask, bok, lönn, lind) samt tallar är 
värdefulla för att bevara och stärka grönstrukturen genom 
Vaxholm. Ekologiska värden kan finnas även i triviala arter 
som exempelvis äldre asp och sälg. träd av rejäl storlek 
ger en tilläggsfaktor för planteringsytor såväl på mark som 
på tillräckligt djupa bjälklag. växtbäddarna måste ha en 
tjocklek och uppbyggnad som skapar förutsättningar för 
att långsiktigt bära träden och ge dem god utveckling. nya 
träd får därför bara räknas om växtbädden är minst 800 
mm djup på en yta av 25 m2. tilläggsfaktorn räknas för en 
planteringsyta av 25 m2 per träd.

Befintliga träd (omkrets stam >30 cm) 3,0

(b)

tilläggsfaktorn gäller för alla trädarter.

tilläggsfaktorn räknas för en yta av 25 m2 per 
träd.

stora träd (omkrets stam >30 cm) 2.4

(b)

tilläggsfaktorn gäller för alla trädarter.

växtbädden måste ha en tjocklek och 
uppbyggnad som skapar förutsättningar för 
att långsiktigt bära träden och ge dem god 
utveckling. träd får därför bara räknas om 
växtbädden är minst 800 mm djup. 

tilläggsfaktorn räknas för en planteringsyta 
av 25 m2 per träd.

mellanstora träd  (omkrets stam 20- 30 
cm)

1,5

(b)

tilläggsfaktorn gäller för alla trädarter.

växtbädden måste ha en tjocklek och 
uppbyggnad som skapar förutsättningar för 
att långsiktigt bära träden och ge dem god 
utveckling. träd får därför bara räknas om 
växtbädden är minst 800 mm djup. 

tilläggsfaktorn räknas för en planteringsyta 
av 25 m2 per träd.

små träd (omkrets stam 16- 20 cm) 1,0

(b)

tilläggsfaktorn gäller för alla trädarter.

växtbädden måste ha en tjocklek och 
uppbyggnad som skapar förutsättningar för 
att långsiktigt bära träden och ge dem god 
utveckling. träd får därför bara räknas om 
växtbädden är minst 800 mm djup. 

tilläggsfaktorn räknas för en planteringsyta 
av 25 m2 per träd.
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Ytor Faktor Beskrivning
Buskar
buskar bidrar till att skapa olika skikt i höjdled i vegetationen, 
vilket är viktigt både för biologisk mångfald, svalka och 
upptag av koldioxid. buskar ger därför en tilläggsfaktor 
för planteringsytor såväl på mark som på bjälklag/tak. 
för bjälklag/tak måste dock växtbäddens tjocklek och 
uppbyggnad ha förutsättningar för att långsiktigt bära 
buskarna och ge dem god utveckling. faktorn räknas för den 
planteringsyta som buskaget upptar i kvadratmeter. solitära 
buskar räknas separat som en faktor. 

solitär buske 0,2

(b)

buskar som står ensamma samt blir högre 
än 2,5 m räknas för en yta av 4 m2. buskyta 
får därför bara räknas om växtbädden är 
minst 600 mm djup.

buskar generellt 0,2

(b)

tilläggsfaktorn gäller för alla buskar. 
växtbädden måste ha en tjocklek och 
uppbyggnad som skapar förutsättningar för 
att långsiktigt ge buskarna god utveckling. 
buskyta får därför bara räknas om 
växtbädden är minst 600 mm djup.

pergola med växtlighet 0,3

(b)

pergolor med växtlighet bidrar till rumslighet 
och avskärmning mot omgivningen samt 
erbjuder skugga under varma dagar. 
Grönskan kan även erbjuda habitat för djur 
och insekter. för att faktorn ska få räknas 
krävs att pergolan förses med klätterväxter 
vilka bedöms täcka konstruktionen inom 5 år.

Gröna pelare, portaler och övriga 
konstruktioner med grönska

0,2

(b)

vanligtvis trä- eller stålkonstruktion som 
kan stödja klättrande växtarter och som 
inte utgör pergola. planteringsbädd med 
goda förhållanden och skydd mot t.ex. 
snöskottning krävs. tillläggsfaktorn räknas 
för en planteringsyta av 25 m2 per pelare, 
portal o.dyl. 

tilläggsfaktor kan ges för platsanpassat 
arturval m.m.

integrerade balkonglådor med häng- och 
klängväxter

0,3

(b)

tilläggsfaktor ges för monterade spaljéer 
eller andra stödfunktioner för häng- eller 
klätterväxter i integrerade balkonglådor. 
ytan beräknas utifrån hur stor del av väggen 
vegetationen beräknas täcka inom 5 år, med 
utgångspunkt från växtbäddens placering. 

tilläggsfaktor kan ges för platsanpassat 
arturval m.m.

Ytor Faktor Beskrivning

Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet
för grönskan innebär tilläggs-faktorerna att man eftersträvar 
gårdsmiljöer som knyter an till omgivande landskap och 
biologisk mångfald. trädens stora värden lyfts fram, särskilt 
ädellövträd som stärker de befintliga spridningssambanden 
genom norra vaxön. bärande träd och buskar ger frukt, bär 
och nötter som uppskattas som föda av olika djurgrupper 
(insekter, fåglar, däggdjur m.fl.) Blomningen gynnar 
pollinerande insekter. för att stärka detta ytterligare kan 
fjärilsrabatter och ängar anläggas. tilläggsfaktorer för 
biodiversitet räknas för det antal m2 kvaliteten omfattar, 
om inte annat anges. yta för träd och buskar räknas som för 
grönska allmänt.

ädellövträd 0,5

(b)

Inom kommunen finns partier med 
ädellövträd. för att stärka dessa samband 
bör ek och skogslind av lokal härstamning 
prioriteras. 

tillläggsfaktorn räknas med 25 m2 per träd.

bärande träd 0,4

(b)

trädarter med bär som uppskattas av 
djurlivet ger ytterligare en tilläggsfaktor (se 
separat artlista i bilagor). 

tilläggsfaktorn räknas med 25 m2 per träd..

bärande buskar 0,4

(b)

busksorter vilka ger bär som uppskattas av 
djurlivet ger ytterligare en tilläggsfaktor.

biotopplanteringar 0,5

(b)

planteringar som anlagts för att motsvara 
naturligt förekommande biotoper i 
vaxholms natur och för att gynna det lokala 
växt- och djurlivet. exempel på biotoper 
kan vara lundmiljö, hällmarkstallskog 
m.fl. Blandningen av arter har valts både 
utifrån de ekologiska förhållandena på 
platsen(ståndorten) och med hänsyn till 
estetiska värden. skötseln är vanligen 
extensiv.

tilläggsfaktorn får användas om man 
väljer att arbeta med någon av de listade 
biotoperna (se separat lista i bilagor). minst 
60 % av växterna för respektive biotop måste 
användas för att faktorn ska få räknas..

integrerade balkonglådor med häng- och 
klängväxter

0,3

(b)

tilläggsfaktor ges för monterade spaljéer
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Ytor Faktor Beskrivning
Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet diversitet i fältskiktet 0,2

(b)

diversitet i fältskiktet inom en viss grönyta 
ger tilläggspoäng men ställer samtidigt 
högre krav på skötseln. En varierad fältflora 
premieras högre än en ensartad. för att 
faktorn ska få räknas krävs att man har minst 
sju arter i fältskiktet.

biotoptak 0,2

(b)

Gröna tak kan gestaltas med varierande jord/
sanddjup, stenar i olika storlekar ovanpå 
jordytan och döda grenar för att skapa en 
mosaik av mikrobiotoper som passar många 
olika växt-och djurarter. växtligheten kan 
kompletteras med lokalt förekommande 
arter, helst med lokal proveniens. man kan 
även ta hö från en skördad befintlig äng och 
låta ligga på området tills det torkar och 
släpper ifrån sig frön. detta för en spridning 
av naturligt förekommande arter. för att 
ge poäng ska ytan överstiga 30m2  och jord/
sanddjupet variera.

Ytor Faktor Beskrivning
Fältskikt
avser kortvuxna vegetationen närmast mark eller växtbädd. 
Fältskiktet kan finnas både på tak och i marknivå och det kan 
bestå av gräs, mossa, sedumväxter och andra örter.

diversitet på gröna, tunna sedumtak 0,1

(b)

för att ett s.k. sedumtak med tunn växtbädd 
och fetbladsväxter ska ge extrapoäng krävs 
att sedumtaket består av minst sju arter. en 
större artvariation ökar sedumtakets förmåga 
att klara förändringar och att dra till sig olika 
fjärilar och insekter.

platsanpassat arturval 0,2

(b)

ytor med stort inslag av växtarter som 
ingår i det lokala, historiska natur- och 
kulturlandskapet ger tilläggspoäng 
(se separat artlista i bilagor). naturligt 
förekommande arter bör väljas framför 
exotiska, då de gynnar det lokala växt- och 
djurlivet bättre. importerade växter riskerar 
även att föra med sig sjukdomar. för att få 
poäng krävs att minst 50 % av ytan är täckt av 
naturligt/lokalt förekommande vegetation. av 
dessa skall minst 80 % komma från växtlistan 
(se separat artlista i bilagor).

fjärilsrabatter 0,2

(b)

innebär rabattplanteringar med örter eller 
perenner som avser att attrahera fjärilar, 
t ex kryddväxter med nektarrika blommor. 
faktorn får räknas på max 30 % av alla 
planteringsytor (se separat artlista i bilagor).

Ytor Faktor Beskrivning
Biologiska gestaltningselement
avser inslag i gårdsmiljön som motverkar lokal brist på 
viktiga funktioner för olika växt- och djurgrupper, boplatser 
och föda. vilka element som är aktuella beror på vilka 
biotoper som är viktiga att utveckla med hänsyn till den 
biologiska mångfalden på lokal/regional nivå. exempelvis är 
baggholkar användbara i närheten av ekmiljöer. varje enskilt 
element räknas som motsvarande en yta av 5 m2. max 10 
element får räknas per gård.

baggholkar och faunadepåer 2.0

(b)

specialtillverkade träholkar med 
födomaterial för insekter. bör placeras i 
relativ närhet till befintliga naturmiljöer..

Holkar och bikupor 0,5

(b)

Holkar kan anläggas för flera olika arter 
såsom olika fågelarter eller fladdermöss. 
olika arter här olika krav på holkutformning 
och holkarna bör ha rätt inbördes avstånd 
mm. kontrollera med en biolog för bästa 
resultat. bikupor bör ha fri sikt framför 
sig på ca 10 m. de bör vidare stå avskilt 
från frekvent använda aktivitets ytor för att 
inte störas. att bedriva biodling är ett stort 
åtagande som bör planeras väl och kräver 
både engagemang och kunskap. detta 
bör man ha i åtanke om bikupor tas med i 
förslaget.
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Ytor Faktor Beskrivning
Tilläggsfaktorer grönska/sociala och rekreativa 
upplevelser
syftet med tilläggsfaktorerna är i första hand att tillgodose 
behov av vistelseytor för lek, aktivitet och vila samt stärka 
gårdens karaktär av grön oas. det är viktigt att lek- och 
vistelseytor har tillgång till både sol och lövskugga och att 
grönskan syns i stadsbilden. odling är en växande rörelse i 
städerna och intresset är stort. odling skapar också aktivitet 
på gården och kan bidra till ökad integration, gemenskap och 
delaktighet. sociala funktioner på hårdgjorda ytor ingår inte 
i grönytefaktorn. rekreativa tilläggsfaktorer räknas för det 
antal m2 kvaliteten omfattar om inte annat anges. yta för träd 
och buskar räknas som för biodiversitet.

träd, upplevelsevärden 0,5

(s)

träd har mycket stor betydelse för 
gårdens karaktär. träd bidrar på många 
olika sätt till att öka gårdarnas vistelse- 
och skönhetsvärden, upplevelse av  
årstidsväxlingar m.m.

buskar upplevelsevärden 0,1

(s)

buskar och häckar bidrar till rumslighet, 
upplevelse av årstidsväxlingar, blomning 
m.m.

blomsterprakt (lökar, örter) 0,2

(s)

en gård med blommande perenner 
och andra örter uppskattas av många. 
blommande växter ger skönhetsvärden 
och trädgårdskaraktär åt gården. poäng 
ges för m2 plantering med perenner, örter 
och lökväxter oavsett deras värde för 
biodiversitet.

synliga gröna tak 0,1

(s)

Gröna tak placerade så att de syns från 
omgivningen och/eller bostadslägenheter och 
således bidrar till en ”grön” utsikt får räknas 
som tilläggsfaktor.

synliga gröna väggar 0,1

(s)

Gröna väggar placerade så att de syns från 
gator, allmänt tillgängliga stråk och platser 
får räknas som tilläggsfaktor.

Gräsyta för lek och aktivitet 1,2

(s)

Gräsytor utformade så att de är användbara 
för bollspel och lek. poäng ges för 
sammanhängande ytor för bollspel och/eller 
lek, förutsatt att den användbara gräsytan är 
större än 75 m2. dock får max 100 m2 tas med 
i beräkningen.

Ytor Faktor Beskrivning
Tilläggsfaktorer grönska/sociala och rekreativa 
upplevelser

stadsodling 0,5

(s)

ytor avsedda för odling i är en viktig social 
och rekreativ kvalitet och får därför räknas 
som tilläggsfaktor för ytor med växtbädd. 
bädden måste vara minst 300 mm djup. ytan 
kan vara både på mark eller på tak.

växthus för odling 0,5

(s)

växthusen får endast räknas som 
tilläggsfaktor för sociala värden eftersom de 
är avskärmade från det lokala ekosystemet.

Gemensamma takterrasser 0,2

(s)

möjligheten att komma upp på taken och 
njuta av utsikt och kvällssol har stora 
kvaliteter. att tillgängliggöra taken för 
gemensam vistelse för alla boende i huset 
har stora kvaliteter.takterassen skall 
upplevas grönskande och ligga intill ett 
grönt tak. för att få räkna tilläggsfaktorn 
ska det finnas minst 50 m2 gröna tak med 
>300 mm djup växtbädd alternativt 50 m2 
med planteringsbäddar i direkt anslutning 
till takterassen. tilläggsfaktorn räknas för 
terrassens yta exklusive planteringar och 
gröna tak.

kompost 0,5

(s)

en kompost för biologiskt nedbrytbart 
trädgårdsavfall förstärker de ekologiska 
kvaliteterna på platsen. en kompost räknas 
som motsvarande en yta av 25 m2..
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Ytor Faktor Beskrivning

Tilläggsfaktorer grönska/klimat
klimatförändringarna innebär bland annat att risken för 
fler och mer långvariga värmeböljor sommartid ökar. 
detta innebär ett ökat behov av skuggande växtlighet. 
vegetationsklädda ytor bidrar till temperaturutjämning och 
sänker lufttemperaturen sommartid. temperaturskillnaden 
kan vara flera grader mellan en hårdgjord yta och en beväxt 
yta. tilläggsfaktorer för klimat räknas för det antal kvm 
kvaliteten omfattar om inte annat anges.

träd placerade så att de ger lövskugga 0,5

(k)

Behov av svalka och skugga ökar med fler 
och längre värmeböljor. lövverk ger en 
behaglig skuggeffekt. Här finns en stor 
variation av täthet och struktur på olika arters 
lövverk som kan utnyttjas. 

tilläggsfaktorn får endast räknas för träd 
som är placerade i ett soligt läge. ett träd 
räknas som 25 m2.

pergolor, lövgångar mm som ger 
lövskugga

0,5

(k)

Behov av svalka och skugga ökar med fler 
och längre värmeböljor. lövverk ger en 
behaglig skuggeffekt. 

tilläggsfaktorn får endast räknas om 
pergolan är placerad i ett soligt läge.

flerskiktade planteringar 0,5

(k)

En flerskiktad markgrönska verkar 
temperaturutjämnande och bidrar till 
att minska riskerna för lokala värmeöar. 
avdunstning och skuggning från blad bidrar 
till svalka och luftfuktighet som jämnar ut 
temperaturen. Ju fler skikt desto mer bladyta 
uppnås. för att en yta ska få räknas som 
flerskiktad skall den ha fältskikt, buskskikt 
och trädskikt. tilläggsfaktorn räknas för 
terrassens yta exklusive planteringar och 
gröna tak.

tjocka gröna tak 0,5

(k)

tjockare tak håller fukten bättre och 
ger därför bättre effekt när det gäller 
temperaturreduktion. vegetationen skyddar 
även takkonstruktionen från det skadliga Uv-
ljuset och förlänger därmed takets livslängd.

tunna gröna tak 0,1

(k)

Gröna tak kan även de bidra till att hålla 
ner temperaturen soliga dagar. de tunna 
taken har dock en begränsad effekt om de 
inte bevattnas. vegetationen skyddar även 
takkonstruktionen från det skadliga Uv-ljuset 
och förlänger därmed takets livslängd.

Gräsyta för lek och aktivitet 1,2

(s)

Gräsytor utformade så att de är användbara 
för bollspel och lek. poäng ges för 
sammanhängande ytor för bollspel och/eller 
lek, förutsatt att den användbara gräsytan är 
större än 75 m2. dock får max 100 m2 tas med 
i beräkningen.

Ytor Faktor Beskrivning
dagvatten ska i möjligaste mån omhändertas och fördröjas 
lokalt. avrinning på årsbasis förväntas till stor del kunna 
fördröjas, renas och där möjligt återföras till det naturliga 
kretsloppet inom kvarteret. områdets dagvattenlösning 
utformas som ett trögt uppsamlingssystem med utjämning i 
gröna ytor inom planområdet. det är önskvärt att dagvatten 
från tak och gårdar ingår i det lokala naturliga kretsloppet 
och på så sätt bidrar till fungerande lokala ekosystem. 
dagvattnet ger möjlighet att tillskapa mindre vattensamlingar 
med permanent stående vatten på gårdarna. dessa 
vattensamlingar kan då bidra till att försörja vegetation under 
torrperioder samt ha en funktion för lokalt växt- och djurliv 
som är knutet till vattenmiljöer.

dammar, bäckar, gräsdiken 1,0

(bsk)

avser mjuka ytor (med växtlighet) som håller 
vatten under hela- eller vissa delar av året.

spegeldammar och ränndalar 0,3

(bsk)

avser hårda konstruerade ytor som håller 
vatten under hela- eller vissa delar av året.

ränndalar och tillfälliga 
översvämningsytor

0,3

(bsk)

avser mjuka ytor (med växtlighet) som håller 
vatten under hela- eller vissa delar av året..

öppna hårdgjorda ytor 0,3

(bsk)

Gräsarmerad betong- eller natursten. Har en 
viss betydelse för den biologiska mångfalden, 
då ytan tillåter markvegetation.

Halvöppna hårdgjorda ytor 0,2

(sk)

öppen asfalt, grus, singel, sand och 
andra ytor med hög genomsläpplighet 
för dagvatten. Grus, singel och andra 
svårframkomliga ytor får inte användas 
så att de minskar tillgängligheten för 
rörelsehindrade. marginell betydelse för 
biologisk mångfald.

Hårdgjorda ytor med fogar 0,05

(sk

traditionellt lagda platt- och stenytor, som 
betongplattor, gatsten och klinker, med 
normala fogar fogade med sand som ger 
en viss genomsläpplighet för dagvattnet. 
Hit hör även ytor med konstgräs och 
genomsläppliga gummi-mattor som används 
t.ex, på lekplatser. de sistnämnda är så gott 
som sterila biologiskt sett, men kan ha en 
viss funktion för vattnets lokala kretslopp. 
dessa ytor ges en tilläggsfaktor om 
överskottsvattnet från dem magasineras och/
eller tillförs lokal vegetation.

deLFAKTOR VATTen
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Ytor Faktor Beskrivning
avvattning av hårdgjorda ytor till 
regnbäddar och skelettjordar

0.2

(k)

dagvatten från täta ytor (faktor 0) och 
hårdgjorda ytor med fogar (faktor 0,05) 
som samlas upp i dammar eller fuktstråk, 
ger tilläggsfaktor för den avvattnade ytan, 
under förutsättning att ytvattensamlingen 
rymmer minst 20 l/m2 avvattnad yta. denna 
dagvattenhantering bidrar till att skapa 
lokala vattenmiljöer med dammar, fuktstråk 
etc., vilka har en direkt betydelse för det 
lokala växt- och djurlivet. ytvattensamlingen 
kan ligga utanför kvartersmarken men den 
avvattnade ytan ska ligga på kvartersmark.

avvattning av hårdgjorda ytor med 
magasin med fördröjning

0.2

(k)

dagvatten från täta ytor (faktor 0) och 
hårdgjorda ytor med fogar (faktor 0,05) 
som samlas upp i underjordiska magasin 
där vattnet kan hämtas för användning på 
gården eller i husen eller efter fördröjning 
ledas till öppna diken och vattenstråk, ger 
tilläggsfaktor för den avvattnade ytan, under 
förutsättning att magasinet rymmer minst 
20 l/m2 avvattnad yta. magasinen har främst 
betydelse för vattnets lokala kretslopp, 
men kan där det efter fördröjning leds till 
dammar, diken och fuktstråk, gynna det 
lokala djur- och växtlivet. 

yta räknas på yta avlett vatten.

Ytor Faktor Beskrivning

Tilläggsfaktorer vatten/allmänt
Inom kvartersmark ska dagvattenflödet begränsas så att 
flödestoppar som uppkommer vid kortvariga intensiva regn 
dämpas. Gröna tak, vattenlagring (cisterner), dammar/
översvämningsytor och eller någon annan form av magasin 
är exempel på olika ”gröna lösningar” som dämpar 
flödestopparna, renar dagvattnet samt tillför vatten till träd 
och gårdsmiljöer. dagvatten från tak och körbara ytor inom 
kvarteren föreslås avledas mot skelettjordsmagasin för 
bevattning av gårdsträd, ev. permanenta vattensamlingar, 
infiltrerande växtbäddar för mindre planteringar och/eller 
översvämningsbara skålformade gräsytor.

fördröjning på gräsytor 1,0

(bsk)

avser gräsytor inne på gården som håller 
vatten tillfälligt under kraftiga regn. 
Underbyggnaden måste vara uppbyggd så 
att vattnet inte står kvar längre än ca 20 
min. längre uppehållstid kan ge skador på 
gräsytorna. 

tilläggsfaktorn räknas för antal m2 gräsyta 
som är anpassad för att stå under vatten.

fördröjning i planteringsytor/ 
regnträdgårdar

2.0

(bsk)

tilläggsfaktorn ges för planteringar 
anpassade för att under perioder stå under 
vatten. faktorn beräknas för den yta som kan 
stå under vatten. växtmaterialet skall vara 
anpassat för ändamålet. 

fördröjning i skelettjordsmagasin 0.2

(k)

skelettjordsmagasin kan anordnas i 
anslutning till träd och annan växtlighet på ett 
sådant sätt att växterna kan nyttja dagvattnet 
under längre period. magasinet utformas 
så att träd/växter inte dränks och så att 
överskottsvatten leds bort. 

yta räknas på yta avlett vatten.

Ytor Faktor Beskrivning

Tilläggsfaktorer vatten/biodiversitet
syftet med tilläggsfaktorn är i första hand att förstärka 
det lokala ekosystemet och bidra till att minska s.k. 
”heat island-effekter” i stadsmiljön som förvärras av 
klimatförändringarna. för vattnet innebär detta att man 
eftersträvar gårdsmiljöer som knyter an till omgivande 
landskap och biologiska mångfald samt som försörjer lokal 
vegetation med vatten under torrare perioder på året.

biologiskt tillgängliga permanenta 
vatten

4,0

(b)

avser vattensamlingar som håller vatten 
permanent under minst 6 månader av året. 
anläggande av permanenta småvatten som 
håller vatten under sommarmånaderna är 
särskilt värdefullt för djurlivet på gårdarna.
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Ytor Faktor Beskrivning
Tilläggsfaktorer vatten/sociala och rekreativa 
upplevelser
syftet med tilläggsfaktorerna är i första hand att fylla behov 
av vattenupplevelser för dels lek och aktivitet, dels rofylldhet, 
avkoppling och naturupplevelser. vattenmiljöer är ofta 
mycket uppskattade i barns lek. växter och djur som lever där 
stimulerar barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Ljudet 
av vatten kan kännas rofyllt och uppfriskande för boende och 
besökare.

spegeldammar 1,0

(s)

avser permanenta vattenytor/
vattensamlingar som håller vatten permanent 
under minst 6 månader av året. öppna 
vattenytor som reflekterar ljus och speglingar 
har stora estetiska värden.ullt för djurlivet på 
gårdarna.

naturliga dammar med biologiskt liv 1,0

(s)

vattenmiljöer som kan hysa vattenlevande 
insekter som t.ex. trollsländor, grodor och 
salamandrar är spännande miljöer inte minst 
för barn. att i sin närmiljö kunna följa livet i 
en damm har stora naturpedagogiska värden. 
för att möta kraven på barnsäkerhet behöver 
vattenmiljöerna vara utformade på ett sätt 
som minimerar olycksrisk men samtidigt 
gör dem tillgängliga för djur- och växtlivet. 
en tydlig redovisning av intensionerna för 
anläggningen krävs vid tillgodoräknande av 
faktorn.

Ytor Faktor Beskrivning

Tilläggsfaktorer vatten/klimat
klimatförändringarna innebär bland annat att risken för 
fler och mer långvariga värmeböljor sommartid ökar. Detta 
innebär ett ökat behov av svalkande vatten på sommaren. 
vattenytor bidrar till temperaturutjämning och sänker 
lufttemperaturen sommartid. temperaturskillnaden kan vara 
flera grader mellan en hårdgjord yta och en vattenyta eller 
fuktig yta.

Uppsamling av regnvatten för 
bevattning/svalka

0,05

(k)

långvariga värmeböljor med torka ger 
negativ påverkan på vegetation och 
djurliv. Uppsamling av dagvatten för 
senare användning vid torka ger därför 
tilläggspoäng. Dagvatten från trafikytor får 
ej användas. tillägg ges för magasin för 
uppsamling av dagvatten med anslutning 
till bevattningsanläggning eller damm så att 
vatten kan nyttjas under torrperioder. 

yta räknas på yta avlett vatten

bilaGa 1

nATURLIGT FÖReKOMMAnde 
ARTeR
växtlistan nedan tar upp ett urval av 
de naturligt förekommande arterna i 
vaxholm. växtlistan ligger till grund för 
faktorn ”platsanpassat arturval”. för att 
tillgodogöra sig faktorn kan det krävas 
alternativa metoder för att få tag i efterfrågat 
växtmaterial.

Träd 
apel (malus domestica)

ask (fraxinus excelsior) 

asp (populus tremula) 

bok (fagus sylvatica)

Gran (picea abies) 

Hägg (prunus padus) 

lind (tilia cordata)

lönn (acer platanoides) 

rönn (sorbud aucuparia)

sälg (salix caprea)

oxel (sorbus intermedia) 

sötkörsbär (prunus avium) 

tall (pinus sylvestris) 

vårtbjörk (betula pendula)

Buskar
spetshagtorn (Crataegus rhipidophylla) 

olvon (viburnum spp.) 

trubbhagtorn (Crataegus monogyna) 

Örter
backnejlika (dianthus deltoides)

brudbröd (filipendula vulgaris)

duvvicker (vicia hirsuta)

Femfingerört (Potentilla argentea) 

fyrkantig johannesört (Hypericum 
maculatum)

förgätmigej (myosotis scorpioides)

Gul fetknopp (sedum acre) 

Gulmåra (Galium verum)

Gulvial (lathyrus pratensis) 

Humlelusern (medicago lupulina) 

Hundkäx (anthriscus sylvestris)

Häckvicker (vicia sepium)

kråkvicker (vicia cracca)

käringtand (lotus corniculatus)

lomme (Capsella bursa-pastoris) 

midsommarblomster (Geranium sylvaticum)

mjölkört (Chamerion angustifolium)

nejlikrot (Geum urbanum) 

nysört (achillea ptarmica)

renfana (tanacetum vulgare) 

rödklöver (trifolium pratense) 

rölleka (achillea millefolium)

sparvvicker (vicia tetrasperma)

stenbär (rubus saxatilis) 

svartkämpar (platago lanceolata)

teveronika (veronica chamaedrys) 

trädgårdsveronika (veronica persica) 

vit fetknopp (sedum album) 

vitmåra (Galium boreale) 

vitsippa (anemone nemorosa) 

Åkervädd (knautia arvensis)
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bilaGa 2

BÄRAnde TRÄd OCH BUSKAR
växtlistan nedan tar upp ett urval av bärande 
träd och buskar. att växterna är bärande kan 
innebära att de har bär, knoppar eller kottar 
vilka gynnar djurlivet. växtlistorna skall ses 
som inspiration för faktorerna ”bärande träd” 
respektive ”bärande buskar”.

Bärande träd 
Häggmispel (amelanchier spp.) 

Hagtorn (Crataegus spp.) 

körsbär (prunus spp.) 

rönn (sorbus spp.) 

björk (betula spp.) 

ek (Quercus spp.) 

en (Juniperus spp.) 

tall (rinus spp.)

fläder (sambucus spp.)

bok (fagus spp.)

avenbok (Carpinus spp.)

Bärande buskar 
skogsbär (vaccinium spp.)

vanlig hagtorn (Hippophae rhamnoides) 

rubusväxter (rubus spp.) 

liguster (ligustrum vulgare) 

olvon (viburnum spp.) 

en (Juniperus spp.) 

Hagtorn (Crataegus spp.) 

ribesväxter (ribes spp.) 

Getapel (rhamnus spp.) 

ros (rosa spp.)

slån (prunus spinosa) 

fläder (sambucus spp.) 

kråkbär (empedrum nigrum) 

berberis (berberis spp.)

bilaGa 3

FJÄRILSVÄXTeR
växtlistan nedan tar upp ett urval av växter 
som attraherar fjärilar. växtlistan skall ses 
som inspiration till faktor ”fjärilsrabatter”.

dagfjärilars favoritväxter 
aster
aubretia 
borstnejlika 
buddleja 
fjädernejlika 
flox 
Fläckflockel 
Gullris 
Höstflox 
isop 
kaprifol 
kransveronika
kungsmynta 
kvanne 
kärleksört 
mynta 
nattviol 
nepeta 
pipörter 
rosenstav 

rosmarin 
röd solhatt 
rödklint 
rönnspirea 
Stjärnflocka 
strandglilm 
strandveronika 
strålöga 
syrén 
såpnejlika 
timjan 
trädgårdsnattviol 
verbena 
violer 
vänderot 
vädd

nattfjärilarnas favoriter 
doftschersmin 
kaprifol 
krollilja 
syrén 
trädgårdsnattviol 

Favoriter för humlor och solitärbin 
akleja 
astilbe 
backsippor 
backtimjan 
blåeld 
blåklockor 

brudslöja 
Citronmeliss
dån 
fackelblomster
fetknopp 
Gullris 
Gulsporre 
Gurkört
Höstanemon 
isop 
Johannesört
Jordreva 
klint
kungsljus 
kungsmynta 
lavendel 
ljung 
luktpion 
luktviol 
malva 
mynta 
nävor
oregano 
oxtunga 
plister 
ringblomma 
salvia 
strandveronika 
timjan 
vallört 
vädd
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bilaGa 4

BIOTOPeR
listan nedan tar upp de biotoper som valts 
ut för området norrberget. listan ligger till 
grund för faktorn ”biotopplanteringar”.

för att få tillgodoräkna sig faktorn ska minst 
60% av de listade växterna under respektive 
biotop ha använts.

välj gärna arter som även ingår i listan 
naturligt förekommande arter även om detta 
inte påverkar biotoppoängen.

Lundmiljö
lundgröe (poa nemoralis)

Hässlebrodd (milium effusum)

vitsippa (anemone nemorosa)

blåsippa (anemone hepatica syn. Hepatica 
nobilis)

blåbär (vaccinium myrtillus)

ekorrbär (maianthemum bifolium)

Träjon (Dryopteris filix-mas) **

liljekonvalj (Convallaria majalis)

Gökärt (lathyrus linifolius)

vårlök (Gagea lutea)

Svalört (Ranunculus ficaria)

luktviol (viola odorata)

nunneört (Corydalis ssp.)

lundbräsma (Cardamine impatiens)

skogsfräken (equisetum sylvaticum)

skogssallat (lactuca muralis)

bergslok (melica nutans)

ormbär (paris quadrifolia)

ormrot (bistorta vivipara)

Hällmark - hällmarksskog
tall (pinus sylvestris)

ljung (Calluna vulgaris)

lingon (vaccinium vitis-idaea)

Blomrik torräng /hällmark
backlök (allium oleraceum)

Gulmåra (Galium verum)

vitmåra (Galium boreale)

smultron (fragaria vesca)

Johannesört (Hypericum perforatum)

kärleksört (Hylotelephium telephium)

vit fetknopp (sedum album)

Gul fetknopp (sedum acre)

brudbröd (filipendula vulgaris)

vårveronika (veronica verna)

backtrav (arabidopsis thaliana)

nagelört (erophila verna)

Femfingerört (Potentilla argentea)

sandtrav (Cardaminopsis arenosa)

Åkerviol (viola arvensis)

lomme (Capsella bursa-pastoris)

käringtand (lotus corniculatus)

svartkämpar (plantago lanceolata)

knylhavre (arrhenatherum elatius)

stenbär (rubus saxatilis)

Grönknavel (scleranthus annuus)

tjärblomster (silene viscaria)

backglim (silene nutans)

bergslok (melica nutans)

brudbröd (filipendula vulgaris)

rölleka (achillea millefolium)

Gulmåra (Galium verum)

Trädbiotop
alm (Ulmus glabra)

tall (pinus sylvestris)

sälg (salix ssp.)

lönn (acer platanoides)

ek (Querqus robur)

lind (tilia cordata)

körsbär avium (prunus avium)

apel (malus sylvestris)

rönn (sorbus aucuparia)
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Sammanfattning 
 

Åf Infrastructure AB har fått i uppdrag av Vaxholms stad att ta fram en 

dagvattenutredning för detaljplan av nytt bostadsområde på Norrberget, Vaxholms 

stad. Den planerade detaljplanen medför att befintlig mark som består av tak- och 

asfaltsytor, naturmark samt parkområde i form av Norrbergsskolan med omnejd byts 

ut mot bostäder, gårdsyta, parkering samt lokalgator som går genom området. 

Recipienten – Norra Vaxholmsfjärden ska ha nått en god ekologisk status till 2027. 

Åtgärder för dagvattenhanteringen ska vara utförda till 2021 för att bidra till att denna 

status uppnås. 

 

Marken inom planområdet består av berg och sandig morän. Infiltrationsmöjligheterna 

bedöms som relativt goda inom området med sandig morän. 

Vaxholms stad kräver dagvattenlösningar som minskar dagvattenflöden och minskar 

föroreningsmängder jämfört med dagens nivå. Vidare förespråkas infiltration och lokalt 

omhändertagande av dagvatten inom planområdet. 

Det dimensionerade flödet ökar med ca 115 l/s efter exploateringen vid 10-årsregn 

med klimatfaktor av 1,25, utan några fördröjningsåtgärder. Den erforderliga 

magasinvolymen beräknas till 319 m3 från hela planområdet, vilket inkluderar 

kvartersmark och allmän platsmark. Översiktliga beräkningar visar att 

föroreningsmängderna inom området ökar efter exploatering för fosfor, kväve, 

kadmium, krom, nickel, kvicksilver samt PAH16. 

Växtbäddar och perkolationsmagasin rekommenderas för LOD baserad på de 

geotekniska förhållandena i planområdet. Fördelning av ytbehovet för 

rekommenderade anläggningar kommer i senare skede, vilken ska baseras på avtal 

mellan exploatör och Vaxholms stad. 

Sammanlagt kommer en kostnad för föreslagna lösningsåtgärderna ligga på ca           

861 000 SEK samt en årlig utgift på 60 000 SEK per år för underhåll och kontroll.  

Gällande tippning av snö föreslås infiltrationsdiken vid punkthusen E där 

infiltrationsmöjligheterna bedöms vara relativt goda då markunderlaget består av 

sandig morän och även naturmarksområdet öster om Kvarter A 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Åf Infrastructure AB har fått i uppdrag av Vaxholms stad att utföra en 

dagvattenutredning för ny detaljplan för Norrberget, Dp 410, på Vaxön i Vaxholms 

stad. Enligt den nya detaljplanen ska befintliga skolor rivas och området vid nuvarande 

Norrbergsskolan ska bebyggas med bostäder, underjordiska garage, parkeringsytor, 

café samt förskola på kvartersmark med lokalgator genom området. 

Planområdet är ca 2,6 ha och avgränsas av intilliggande vägar, villaområde, 

Storstugans fritidsgård samt av ett kraftig sluttande område norrut ner mot Norra 

Vaxholmsfjärden, se Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Befintlig bebyggelse. Ungefärlig utbredning för planområdet är markerat med rött.  
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1.2 Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget omfattar en dagvattenutredning för detaljplaneförslag från granskning för 

nytt bostadsområde på Norrberget, Vaxholms stad. Dagvattenutredningen ska 

användas i detaljplanearbetet och ge förslag på tekniklösningar för den 

dagvattenhantering som blir en konsekvens av exploateringen inom planområdet. 

Detta relateras till uppsatta miljökvalitetsnormer för recipienten.  

I arbetet görs teoretiska beräkningar av flöden och föroreningar före och efter 

utbyggnad enligt plan och möjliga åtgärdsförslag presenteras. För planerad 

tätortsbebyggelse kommer flöden vid 5, 20- och 100-årsregn redovisas enligt 

Vaxholms stad, med klimatfaktor 1,25. Dagvattennätet ska klara dimensionerande 

regn, dock ska fördröjnings- och reningsåtgärder utformas så att de kan hantera 20 

mm av regnet. Utredningen avgränsas till detaljplaneområdet. Vaxholms stad kräver 

dagvattenlösningar som minskar dagvattenflöden och minskar föroreningsmängder 

jämfört med dagens nivå. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är eftersträvansvärt i den mån det är 

möjligt. 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

I arbetet har följande underlag erhållits från Vaxholms stad och även styrande 

dokument som beräkningarna utgår ifrån: 

 Detaljplan (Vaxholms stad) 

 Situationsplan som avser framtida utformning av planområdet (Vaxholms stad) 

 Anbud från exploatören (markanvisning Norrberget), (Vaxholms stad) 

 Checklista dagvattenutredningar (Roslagsvatten) 

 Dagvattenhantering Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation (Stockholms 

stad, 2016-11-15) 

 Vaxön-översvämningsanalys (Tyréns, 2013-01-22) 

Kompletterande ledningskarta över närliggande dagvattenledningsnät har erhållits från 

Roslagsvatten. En geoteknisk undersökning har även genomförts i området av ÅF 

Infrastructure AB. En sammanfattning av denna finns att läsa i kapitel 3.2 Geotekniska 

förhållanden.   

 

2.2 Dagvattenstrategi 

Vaxholms stad har upprättat en VA-plan som antogs av kommunfullmäktige 2014-11-

17. VA-planen redovisar dagvattenstrategier för dagvattenhantering inom Vaxholms 

stad och anger följande: 

Strategier 

Kvantitet 

 Lokalt omhändertagande på enskilda fastigheter 

 Fördröjning nära källan 

 Trög avledning mot recipient via diken samt samlad fördröjning innan recipient 

vid behov 

 Bibehålla eller skapa sekundära avrinningsvägar vid extrema regn 
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 Undvika olägenheter för närliggande fastigheter samt ökad skredrisk vid 

dagvattenhantering 

Kvalitet 

 Reningsåtgärder utförs vid källan om möjligt 

 Avledning via diken, översilning och infiltration kan t.ex. användas i områden 

med låg föroreningshalt i dagvattnet 

 För markanvändning med höga halter föroreningar kan rening i tekniska 

konstruktioner så som oljeavskiljare behövas 

 Kraftigt förorenat dagvatten ska hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten 

så långt som möjligt 

 Vägar och övriga platser där det förekommer farliga transporter och hantering 

av farligt gods ska speciellt beaktas vid bedömning av skyddsåtgärder 

 I samband med tillfällig verksamhet kan förorenat dag-, spol- och 

processvatten med högt slaminnehåll behöva avledas från arbetsområdet. 

Åtgärder behöver vidtas för att ledningar och recipienter inte ska skadas. 

Gestaltning 

 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 

 

2.3 Dimensionering 

Beräkningar görs för flöden från ett 5-, 10-, 20- och 100-årsregn med varaktighet 10 

minuter. Hänsyn tas till de ökade flödena till följd av klimatförändringarna. För olika 

återkomsttider förväntas ökning bli ca. 25% och därför sätts klimatfaktorn för det 

dimensionerande regnet till 1,25 (Svenskt Vatten P110). Vid beräkning av befintlig 

avrinning används dock ingen klimatfaktor. 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensiteten har Dahlströms formel använts (Svenskt Vatten, 

P104). 

 

 

 

Där 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑, [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 
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Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella 

metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dimensionerande flöde 

beräknas med följande formel (Svenskt Vatten, P110). 

 

 

       𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 . 𝜑 .  𝑖Å . 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  

Där 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒, [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎, [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑔𝑎 ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡 

2.3.2 Kostnadsuppskattning 

I denna utredning ingår även en grov kostnadsuppskattning av föreslagna 

lösningsåtgärder. Beräkningarna utgår ifrån en tidigare rapport som redovisar 

kostnadsuppskattning för kvartersmark förutsatt att dagvattenanläggningarna skulle 

kunna hantera minst 20 mm regn.  

2.4 Recipient och miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer, MKN, för vattenförekomster utgör kvalitetskrav. För  

ytvattenförekomster syftar normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status och  

god kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas av  

undantag. Undantag kan meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god ekologisk status  

år 2021, eller mindre strängt krav. Som underlag för MKN har ekologisk status eller  

potential samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst.  

  

Recipient för utredningsområdet är Norra Vaxholmsfjärden och den har klassificerats 

med ”måttlig” ekologisk status samt med ”uppnår ej god” kemisk status (år 2009). 

Om man bortser från överallt överskridande ämnen uppnår Norra Vaxholmsfjärden 

”god” kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk status år 

2027. (VISS, 2017).                                                                                                         

 

3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Geotekniska förhållanden 

Marken inom planområdet består av berg och sandig morän enligt jordartskarta från 

SGU, se Figur 2. Inom den nordvästra och sydöstra delen av planområdet består 

marken i huvudsak av berg vilket innebär sämre möjligheter till infiltration. 

Infiltrationsmöjligheterna i området bedöms som relativt goda inom området med 

sandig morän där en stor del av nybyggnationen planeras ske. 
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Figur 2. Jordartskarta över området (SGU). Marken inom planområdet består av sandig morän 

(blå) och berg (röd). På allmän platsmark utanför planområdet består marken av glacial lera (gul) 

och postglacial lera (ljusgul). Ungefärlig gräns för planområdet redovisas med svart streckad 

linje. 

ÅF Infrastructure AB har även genomfört en geoteknisk undersökning den 11/4-2016 i 

syfte att ge en bedömning av hur områdets topografi och geologi kan utnyttjas för 

placering av byggnader och underjordiska garage. Revidering av undersökningen har 

gjorts den 24/4-2017. Undersökningen visar att området ligger inom ett höjdparti och 

består av ett småkuperat fastmarksområde med flertalet berghällar i dagen med några 

få mellanliggande svackor. Jorddjupen i svackorna varierar mellan 1,5 och 6 m och 

består av ca 2 m sand, grus och torrskorpelera högst upp, sedan naturlig jord 

huvudsakligen torrskorpelera samt sand grus och morän. Grundvatten förekom inte i 

någon av undersökningspunkterna. 

Vidare bedöms det att grundläggning av byggnaderna kommer att behövas utföras på 

eller i berg alternativt på naturligt avlagrad friktionsjord i markens lågpunkter samt att 

garagelösningar inte bedöms rymmas i områdena med jord ovan berg.  

3.2 Befintlig avrinning 

I dagsläget sker avrinningen främst från byggnader, parkering och lokalgator, mot 

naturmark, parkområden där infiltration är möjlig (Se Figur 3). Därför identifieras de 

flesta lågpunkterna utanför asfalterande ytor. Dock vid skolgården, som ligger i den 

västra delen av planområdet, lutar marken lite in mot en av skolbyggnaderna.  

Dagens avrinning följer marknivåer och flödesriktningar redovisas i Figur 3 nedan. Med 

hjälp av höjdsättningen har dagvattenflödet som släpps ut direkt till recipienten 

uppskattats till ca 42 l/s vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet. Efter 

exploatering ska det finnas möjlighet för flödet från hårdgjorda ytor inom planområdet 

att avledas till dagvattensystemet efter fördröjning och rening.  
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Figur  3. Befintlig avrinning inom planområdet med flödesriktningar 

3.3 Befintliga ledningar 

Dagvatten rinner av till huvudledningsnätet som ligger i Hamngatan som illustreras i 

Figur 4. Underlaget tillhandahölls av Roslagsvatten som ansvarar för VA frågor i 

Vaxholms stad. Befintliga dagvattenledningar består av en 300 BTG som de första 

95 m faller från: +11,40 till +11,38, den kommande sträckan på cirka 85 meter har 

ledningen ett fall på mellan 60-140 promille. Ledningen ansluter i korsningen 

Hamngatan/Trädgårdsgatan till en 600 BTG, de sista 150 m innan anslutning har 

ledningen en lutning på cirka 13 promille. Beräkning av den teoretiska 

flödeskapaciteten vid fylld ledning visar att den första delen av ledningen har en 

lutning på knappt 0,2 promille och en teoretisk kapacitet på cirka 15 l/s. Nästa 

85 meter av ledningssträckan har bättre lutning och därför en kapacitet mellan  

250-380 l/s. Den sista sträckan innan anslutning till 600 BTG har ledningen en lutning 

på 13 promille och en teoretisk kapacitet på cirka 120 l/s. Antagandet är att 

dagvattenledningar klarar av dagens flöde som kommer från planområdet med. 

Denna utredning föreslår lösningsåtgärder som ska omhänderta överskottsvattnet 

lokalt så att flödet minskar innan utsläpp till dagvattensystemet, efter exploatering. 

Nytt ledningsnät i området ska trots fördröjningsåtgärder klara dimensionerande regn. 

Enligt P110, 10-årsregn fylld ledning och 30-årsregn trycklinje marknivå. 
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Figur  4. Befintligt dagvattensystem i Hamngatan 

4 Beräknade flöden för nuläget 

4.1 Markanvändning 

Befintlig markanvändning inom planområdet avser tre skolor med tillhörande parkering 

och parkområden, som huvudsakligen utgör de asfalterande ytorna. Utmed kanterna 

finns det en del naturmark som har goda infiltrationsmöjligheter. 

Hela planområdet är uppdelat i 9 delområden enligt detaljplaneförslaget. 8 kvarter från 

A till H samt en förskola inkluderas för flödesberäkningar både före och efter 

exploatering.  

Figur 5 illustrerar hur marken används idag och den totala reducerade ytan (ytan där 

dagvatten inte går att infiltreras) beräknas till cirka 1,49 ha enligt Tabell 1. 
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Figur  5. Befintlig markanvändning 

Tabell 1 Areaberäkning av nuvarande markanvändning 

Markanvändning Yta (m2) Avrinningskoefficient Reducerad 
yta (ha) 

Delområde A 
Asfalt 

Naturmark 

2534 
678 
1856 

 
0,8 
0,2 

0,091 
0,054 
0,037 

Delområde B 
Tak 

Asfalt 

Naturmark 

2681 
165 
157 

2359 

 
0,9 
0,8 

0,2 

0,075 
0,015 
0,013 

0,047 

Delområde C 
Tak 

Asfalt 
Naturmark 

1151 
879 
168 
104 

 
0,9 
0,8 
0,2 

0,095 
0,079 
0,014 
0,002 

Delområde D 
Tak 

Asfalt 
Naturmark 

1326 
446 
642 
238 

 
0,9 
0,8 
0,2 

0,096 
0,040 
0,051 
0,005 

Delområde E 
Tak 

Asfalt 
Naturmark 
Parkområde 

1312 
177 

555 
349 
231 

 
0,9 

0,8 
0,2 
0,4 

0,077 
0,016 

0,044 
0,007 
0,009 

Delområde F 
Grusplan 

Naturmark 

Parkområde 

3246 
    1393 

1425 

428 

 
0,3 

0,2 

0,4 

0,087 
0,042 

0,029 

0,017 

Delområde G 
Tak 

Asfalt 
Parkområde 

2350 
563 
872 
915 

 
0,9 
0,8 
0,4 

0,157 
0,051 
0,070 
0,036 

Delområde H 
Tak 

Asfalt 
Parkområde 

3169 
1057 

1654 
458 

 
0,9 

0,8 
0,4 

0,246 
0,095 

0,132 
0,018 

FÖRSKOLAN 
Tak 

3326 
819 

 
0,9 

0,186 
0,074 
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Asfalt 
Naturmark 

Parkområde 

634 
685 

1188 

0,8 
0,2 

0,4 

0,051 
0,014 

0,047 

 
Gator + entrétorg 

Naturmark 

5000 
4594 

     406 

 
0,8 
0,2 

0,376 
0,368 
0,008 

Summa 26095  1,486 
 

4.2 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i Avsnitt 2.3 samt reducerade ytor 

enligt Tabell 1 med specifika flöden vid 5-, 10-, 20- och 100-årsregn nedan.  

 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 181 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 

 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 228 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 

 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 286 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 

 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 

Sedan har det dimensionerande flödet beräknats utan klimatfaktor för befintlig 

markanvändning. Resultat av beräknade flöden för samtliga markuppdelningar 

sammanställs i Tabell 2. 

Tabell 2 Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden (nutid) för 5-, 10-, 20- och 100-
års regn, uppdelat på delområde 

 

Delområde 

5-årsregn 

Dimensione
rade flöde 

l/s 

10-årsregn 

Dimensionerade 
flöde 
l/s 

20-årsregn 

Dimensionerade 
flöde 
l/s 

100-årsregn 

Dimensionerade 
flöde 
l/s 

A 16,5 20,7 26,0 44,5 
B 13,6 17,1 21,5 36,7 
C 17,2 21,7 27,2 46,5 
D 17,4 21,9 27,5 46,9 
E 14,1 17,8 22,3 38,1 
F 15,7 19,8 24,9 42,7 
G 28,4 35,8 44,9 76,8 
H 44,5 56,1 70,4 120,3 

FÖRSKOLAN 33,7 42,4 53,2 91,0 
Gator (Kvartersväg och 

allmäna)+Entrétorg 
+naturmark 68,1 85,6 107,7 183,6 

Summa 269 339 426 727 
 

5 Beräknade flöden för utbyggd detaljplan 

5.1 Markanvändning 

Den framtida markanvändningen utgörs huvudsakligen av tre kategorier: tak, 

innergård/parkområde samt asfalt i samband med bebyggelsesförtätningen. 

Innergårdar planeras inom kvartersmark där träd och växter kan planteras för 

trivsamma miljöer. Förändringsgrad av markanvändning inom varje kvarter varierar 

beroende på vad marken används till i nuläget. Till exempel delområde B med mycket 

naturmark kommer att erhålla stor flödesökning i jämförelse med andra delområden 

som idag redan är delvis bebyggda.  
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Underjordiska garage planeras även inom delområde A, B och H med bjälklag. Med 

bjälklag vid ovannämnda delområden saknas möjlighet till infiltration helt. Det går 

dock att anordna fördröjnings- och reningsåtgärder.  

Figur 6 illustrerar den framtida utformningen efter exploatering och den reducerade 

ytan beräknas till 1,6 ha enligt Tabell 3. 

 

Figur  6. Framtida markanvändning 

 

 

Tabell 3 Areaberäkning av framtida markanvändning 

Markanvändning Yta  
(m2) 

Avrinningskoefficient Reducerad yta 
(ha) 

Delområde A 
Tak 

Innegård på bjälklag 
Gröna ytor 

Asfalt 

2534 
1285 
515 
590 
142 

 
0,9 
0,5 
0,18 
0,8 

0,163 
0,116 
0,026 
0,011 

          0,011 

Delområde B 

Tak 
Innegård på bjälklag 

Gröna ytor 
Asfalt 

2681 

1243 
524 

644 
270 

 

0,9 
0,5 

0,18 
0,8 

0,171 

0,112 
0,026 

0,012 
0,022 

Delområde C 

Tak 
Innergård/gröna ytor 

1151 

460 
690 

 

0,9 
0,18 

0,054 

0,041 
0,012 

Delområde D 
Tak 

Innergård/gröna ytor 

1326 
511 
815 

 
0,9 
0,18 

0,061 
0,046 
0,015 

Delområde E 
Tak 

Innergård/gröna ytor 

1312 
483 
829 

 
0,9 
0,18 

0,058 
0,044 
0,015 
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Delområde F 
Tak 

Innergård/gröna ytor 
Asfalt 

3246 
1500 

1452 
294 

 
0,9 

0,18 
0,8 

0,185 
0,135 

0,026 
0,024 

Delområde G 
Tak 

Innergård/gröna ytor 
Asfalt 

2350 
1180 
943 
227 

 
0,9 
0,18 
0,8 

0,141 
0,106 
0,017 
0,018 

Delområde H 
Tak 

Innergård på bjälklag 
Gröna ytor 

Asfalt 

3169 
1481 
841 
555 
291 

 
0,9 
0,5 
0,18 
0,8 

0,208 
0,133 
0,042 
0,010 
0,023 

FÖRSKOLAN 
Tak 

Parkområde 

Asfalt 

3326 
713 
2347 

266 

 
0,9 
0,4 

0,8 

0,179 
0,064 
0,094 

0,021 

 

Gator + entrétorg 
Naturmark 

5000 

4594 
406 

 

0,8 
0,2 

0,376 

0,368 
0,008 

Summa 26095  1,60 

5.2 Flödesberäkningar 

Samma ekvationer har använts för flödesberäkningar för planerade området, med 

klimatfaktor 1,25. Stora ytor kommer att omvandlas till tak samt naturmark 

omvandlas till asfalt eller innergård inom kvartersmark, vilket då innebär ökning av 

dimensionerande flöde från planområdet. Regnintensitet har beräknats med specifikt 

flöde enligt nedan och resultatet av dimensionerande flöden från olika delområden 

sammanställs i Tabell 4. 

 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 226 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 

 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 285 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 

 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 357 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 

 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 

Tabell 4 Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden (framtid) för 5-, 10-, 20- och 
100-års regn under 10 minuter, uppdelat på delområde 

 

Delområden 

5-årsregn 

Dimensionerade 
flöde 
l/s 

10-årsregn 

Dimensionerade 
flöde 
l/s 

20-årsregn 

Dimensionerade 
flöde 
l/s 

100-årsregn 

Dimensionerade 
flöde 
l/s 

A 36,8 46,5 58,5 99,7 
B 38,7 48,7 61,2 104,6 
C 12,2 15,3 19,2 32,9 
D 13,7 17,2 21,7 37,0 
E 13,2 16,6 20,9 35,6 
F 41,8 52,5 66,2 112,7 
G 31,9 40,2 50,6 86,3 
H 47,2 59,3 74,7 127,4 

FÖRSKOLAN 40,6 51,1 64,2 109,5 
Gator (Kvartersväg och 

allmäna)+Entrétorg 
+naturmark 84,9 106,9 134,4 229,3 

Summa 361 454 572 975 
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För 5-, 10-, 20-, och 100-årsregn har flöden ökat med 92 l/s, 115 l/s, 146 l/s 

respektive 248 l/s efter exploateringen utan lösningsåtgärder.  

5.3 Magasinsvolym 

Anläggningar som kan magasinera 20 mm nederbörd från en förutbestämd yta kan ta 

hand om 90 procent av årsnederbörden och bidra med rening i nivå med identifierade 

behov. En sådan åtgärdsnivå innebär enligt Stockholm stad att 70-80 procent av 

föroreningsbelastningen kan minskas och används i denna utredning som 

dimensioneringskrav (Stockholms stad, 2016).  

Det är fördelaktigt för planområdet att minska recipientpåverkan med 20 mm 

fördröjning med tanke på att det idag redan är exploaterat. Hänsyn bör tas till 

kvartersväg, allmän plats gata och entrétorget i beräkning av magasinvolymen.  

Tabell 5 redovisar beräkningsresultaten av erforderliga magasinvolymer för respektive 

delområde vid avtappning under 12 timmar samt vilka flöden dessa volymer kan 

fördröja under en varaktighet av 10 minuter. 

Tabell 5 Erforderlig magasinvolym för samtliga delområden 

     Delområden 

 
Red. Yta 

efter 
(ha) 

Magasinvolym 
Med 

fördröjning av 
20mm 
(m3) 

 
Fördröjande 
flöde under 

10 min 
(l/s) 

A 0,16 33 55 

B 0,17 34 57 

C 0,05 11 18 

D 0,06 12 20 

E 0,06 12 20 

F 0,18 37 62 

G 0,14 28 47 

H 0,21 42 70 

FÖRSKOLAN 0,18 37 62 

Kvartersväg 0,26 52 87 
Allmän plats gata 

+ Entrétorg 
0,10 21 

35 

Summa 1,6         319 532 
 

Vid jämförelse av Tabell 4 och Tabell 5 visar det sig att dimensionerande 

magasinvolymer kan fördröja allt flöde vid ett 5- och 10-årsregn under 10 minuter. I 

avsnitt 3.3 har lägsta kapacitet av befintliga dagvattenledningar beräknats till ca 15 l/s 

vid fylld ledning, vilket avgör det begränsande flödet från hela planområdet. För att 

inte överskrida det maximalt tillåtna utflödet 15 l/ behöver föreslagna magasin strypa 

sina utlopp, som sammanlagt ger endast ett flöde av 15 l/s vid ett 10-årsregn då 

ledningen går fullt (krav enligt P110).  

Utflöden från föreslagna dagvattenmagasin regleras och bestäms senare i 

projekteringsskede.  
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6 Föroreningsberäkningar 
Då planområdet idag redan består av stor del hårdgjord yta bidrar området redan idag 

med relativt hög belastning av föroreningar via dagvatten. Recipienten kommer 

sannolikt att belastas med mer fosfor, kväve, kadmium, krom, nickel och PAH16 om 

inga reningsåtgärder sätts in. Beräkningar har gjorts för föroreningsmängder före och 

efter exploatering samt efter exploatering med rening. Föroreningsmängder är 

beräknad med verktyget StormTac. Markanvändningstyper som har används vid 

beräkningarna är takyta, lokalgata, parkmark, torg samt gräsyta. Reningsåtgärder 

som har används är växtbäddar för delområde A-H samt förskolan och underjordiska 

makadammagasin för gator och torg.  

Den årsnederbörd som använts är 636 mm och är hämtad från StormTac. 

Föroreningsmängder före och efter exploatering har beräknats markanvändning enligt 

föregående kapitel och resultatet kan ses i Tabell 6, där fosfor, kväve, kadmium, 

krom, nickel, kvicksilver och PAH16 ökar i mängd efter exploatering. Även 

föroreningskoncentrationer är beräknade och redovisas i Tabell 7. 

 

Tabell 6 Föroreningsmängder före och efter exploatering samt efter rening. Beräknade med 
årsnederbörden 636 mm. 

Ämne 
 

Före tillbyggnad Efter tillbyggnad Efter rening 

Fosfor kg/år 1,3 1,2 0,68 

Kväve kg/år 13 19 12 

Bly kg/år 0,072 0,057 0,014 

Koppar kg/år 0,17 0,17 0,067 

Zink kg/år 0,48 0,43 0,12 

Kadmium kg/år 0,0039 0,0053 0,0010 

Krom kg/år 0,033 0,034 0,020 

Nickel kg/år 0,031 0,034 0,014 

Kvicksilver kg/år 0,00021 0,00029 0,00016 

Suspenderad 
substans 

kg/år 370 390 153 

Olja kg/år 1,6 1,6 1,2 

PAH16 kg/år 0,0032 0,0045 0,0011 

BaP kg/år 0,00014 0,000088 0,000061 
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Tabell 7 Föroreningskoncentrationer före och efter exploatering samt efter rening i växtbäddar 
och makadammagasin.  

Ämne 
 

Före tillbyggnad Efter tillbyggnad Efter rening 

Fosfor µg/l 130 100 56 

Kväve µg/l 1300 1600 1024 

Bly µg/l 7,3 4,7 1,2 

Koppar µg/l 17 14 5,5 

Zink µg/l 49 35 10 

Kadmium µg/l 0,4 0,44 0,086 

Krom µg/l 3,3 2,8 1,7 

Nickel µg/l 3,2 2,8 1,1 

Kvicksilver µg/l 0,022 0,024 0,013 

Suspenderad 
substans 

µg/l 38 000 32 000 12 584 

Olja µg/l 170 130 100 

PAH16 µg/l 0,33 0,37 0,092 

BaP µg/l 0,014 0,0072 0,0050 
 

7 Allmän dagvattenhantering 
Det är viktigt att eftersträva en så lokal hantering av dagvatten som möjligt, i enlighet 

med Vaxholms stads VA-plan. 

I kapitel 8. Föreslagen dagvattenhantering presenteras, med några av metoderna som 

nämns nedan, förslag på dagvattenhantering inom området för att uppnå de 

fördröjningsvolymer som behövs med hänsyn till rening. Metoder som gynnar 

infiltration av dagvatten bör användas i största möjliga mån. 

7.1 Höjdsättning 

Projekterad mark vid husliv bör ligga ca. 0,5 m över dräneringsstråk så att vatten kan 

avrinna ytledes från fastigheten och översvämning och fuktskador på hus kan 

undvikas. Närmast byggnaden bör marken ha en lutning om 1:20 från huslivet för att 

sedan få en flackare lutning (Svenskt Vatten P105). Dräneringsvatten från 

fastigheterna ska anslutas till anvisad förbindelsepunkt för dagvatten. 

7.2 Materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör man välja material som inte innehåller 

miljöfarliga ämnen. Kända material som avger föroreningar är t.ex. beläggningar på 

tak, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. 

Schablonmässiga föroreningsberäkningar indikerar att riktvärdet för kadmium 

överskrids. Kadmium finns ofta i zinkmaterial och kan förorena dagvattnet när läckage 

av zink sker, därför bör zinkprodukter undvikas så långt som möjligt. 

Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Detaljplanen ska inte föreskriva 

material som släpper ifrån sig miljöfarliga ämnen som t.ex. zinktak. Byggvaror bör 

klara egenskapskriterier som sätts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 

Byggvarubedömningen.  
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7.3 Tak 

Om ett medvetet materialval för tak har gjorts kan dagvattnet från tak i de flesta fall 

betraktas som rent. Om dagvattnet betraktas som rent bör det hållas åtskilt från 

förorenat vatten från t.ex. körytor. 

7.3.1 Stuprörsutkastare och ytlig avledning 

Avledning från hustak kan göras ytligt med stuprörsutkastare och vattnet kan på så 

sätt utnyttjas som ett positivt inslag i bostadsmiljön. Genom att låta vattnet avrinna 

ytligt och infiltrera ovanifrån erhålls rening av vattnet genom luftning och avsättning 

av partiklar i det översta markskiktet. Vid användning av stuprörsutkastare är det 

viktigt att marken är hårdgjord närmast huset eller att en tätduk används. Närmast 

byggnaden ska marklutningen vara 5 % de närmsta 3 metrarna och därefter ca 1-2 

%. Den mottagande ytan kan även anläggas med krossmaterial de första metrarna för 

att underlätta infiltrationen av dagvattnet. Principskiss för stuprörsutkastare visas i 

Figur 7. 

 

Figur 7. Skiss på stuprörsutkastare där tak- och ytvattnet leds ut över mark till uppsamlande 
dräneringsstråk (Svenskt Vatten P105). 

 

7.4 Växtbäddar 

Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från omgivande 

hårdgjorda ytor och utformas som genomsläppliga bäddar med växter på. En annan 

fördel är att växterna har förmågan att avdunsta vatten och på så sätt bidra till att 

dagvattnet tas omhand på ett ännu effektivare sätt. 
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Anläggningarna fungerar bra till att rena dagvatten på lokal nivå där samtliga 

lösningar principiellt fungerar på liknande vis, se Figur 8. Dagvattnet kommer in i 

anläggningen t.ex. rännor, diken eller stuprör i biofiltrets övre del. Vattnet perkolerar 

sedan nedåt genom filtermaterialet för att sedan ledas ut via ett dränrör i 

anläggningens nedre del. Den översta delen av biofiltret täcks vanligtvis med någon 

form av vegetation. Fördröjning och magasinering av dagvatten uppstår då vattnet 

tillåts infiltrera, rinna in i, anläggningen snabbare än vad det tillåts rinna ut. Genom att 

installera en bräddningsfunktion i anläggningen kan även översvämningar till följd av 

kraftiga regn hindras. (Svenska Bostäder, 2014)(Blecken, 2010) 

7.5 Perkolationsmagasin 

Perkolationsmagasin är underjordiska magasin med öppen botten och/eller vägg som 

används för att fördröja och rena dagvatten. I gatumiljö så som innergårdar kan 

perkolationsmagasin anläggas, förutsatt att markförhållandena är lämpliga. Nedan 

illustreras principskisser på ungefärlig utformning av perkolationsmagasin. 

 

Figur 9 Principskiss över perkolationsmagasin 

Det enklaste sättet att utforma ett perkolationsmagasin är att fylla en schaktad grop i 

samband med byggnation av ledningar. Fyllningsmaterial utgörs oftast av makadam 

Figur 8 Biofilter i anslutning till huskropp samt innergårdar (Svenska Bostäder, 2014). 
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eller annat grovkornigt stenmaterial som avskiljs från omgivande mark med hjälp av 

geotextil (Stockholm Vatten och Avfall, 2017), se Figur 9. Dagvatten kan ledas till 

magasinet genom en brunn eller via en dagvattenledning som mynnar i en 

spridningsledning. Dagvattnet perkolerar till omkringliggande marklager för att tömma 

magasinet när det blir fullt. Det kan vara fördel att plantera träd eller buskar längs 

vägen, som har förmåga att ta upp dagvattnet under markytan i gatan. 

Perkolationsmagasinet bör utformas med bräddfunktion så att kraftiga flöden kan 

ledas förbi.  

8 Föreslagen dagvattenhantering på planområdet 
Inom planområdet bör tillräcklig fördröjningsvolym samt reningsåtgärder skapas för 

att undvika ett större flöde än 15 l/s till det kommunala ledningsnätet vid ett 10-

årsregn, samt att undvika att större föroreningsmängder belastar recipienten än innan 

exploatering. 

Behovet av fördröjningsvolym redovisas i kapitel 5.3. Magasinsvolym och har 

beräknats till 319 m3 vid fördröjning av 20 mm regn. Föroreningsmängder redovisas i 

kapitel 7. Föroreningsberäkningar och visar på föroreningsmängderna innan och efter 

exploatering.  Fördröjningsvolym och reningsåtgärder kan fördelas mellan olika 

åtgärder, förslagsvis genom nedanstående dagvattenanläggningar. 

8.1 Innergårdar inom kvartersmark 

Den planerade kvartersmarken förväntas erhålla stora gröna ytor som ger möjlighet till 

både infiltration och lösningsåtgärder för dagvattenfördröjning samt rening. Dessa ytor 

har kategoriserats till ”innergårdar” under Avsnitt 5 ”Beräknade flöden för utbyggd 

detaljplan”.  

Innergårdarna kan utnyttjas för träd- och växtplantering. Nedsänkta växtbäddar under 

marknivån föreslås där det finns utrymme under marken, dvs. där inga underjordiska 

garage planeras. Däremot kan upphöjda växtbäddar anläggas inom delområde A, B 

och H med hänsyn till bjälklag under marken.  

Tabell 8 Erforderlig volym växtbäddar för  samtliga delområden 

     

Delområden 

Magasinvolym 

(m3) 

Volym växtbädd 

(m2) 

A 33 268 

B 34 276 

C 11 89 

D 12 98 

E 12 98 

F 37 301 

G 28 228 

H 42 341 

FÖRSKOLAN 37 301 

Summa 246 2000 
 

Djupet i växtbäddarna varierar mellan 300 mm till 600 mm, med en genomsnittlig 

porositet på 30%. Antag att vattenhållande jordlagret ligger på 400 mm i tjocklek, då 

behöves en yta på ca 2000 m2 reserveras för att utjämna den totala magasinvolymen 

av 246 m3 från samtliga kvarter. Överskottsvattnet avleds via dränledning till 

dagvattensystem i kvartersvägarna, vilka i sin tur ansluts till huvudledning i 

Hamngatan. Nödvändiga fördröjningsytor kan fördelas på innegårdar inom samtliga 
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kvarter. Exakt placering av växtbäddar bestäms i senare skede vid 

detaljprojekteringen.  

Växtbäddar har dessutom reningsförmåga medan dagvatten infiltreras. I nedanstående 

tabellen redovisas reningsgrad i procent för föroreningar i växtbäddar enligt StormTac. 

Tabell 9 Reningsgrad för olika föroreningar som tillkommer i dagvatten av växtbäddar 

 

8.2 Kvartersvägar och allmän platsmark (gata och 

entrétorg) 

Kvartersvägar, allmän plats gata samt entrétorg som inte inkluderades i 

flödesberäkningar anläggs med perkolationsmagasin under markytan som 

rekommendation. Dimensioneringen av perkolationsmagasin baseras främst på den 

nödvändiga magasinvolymen för kvartersvägarna och allmän plats (gata och 

entrétorg), vilket beräknats till ca 52 m3 respektive 21 m3. Volymen kan öka om 

gårdarna inom kvartersmark som är avsedda för planteringar inte räcker till för att 

hantera sitt dagvatten inom varje enskilt kvarter. Porositet varierar stort beroende på 

vilket fyllningsmaterial som används. I denna utredning används stenar eller makadam 

som har 30% i porositet, vilket medför en volym av fyllningsmaterial på 173 m3 och 

70 m3 för kvartervägarna respektive kommunal gata och entrétorg krävs för att uppnå 

fördröjningskravet. Den totala arean för kvartersvägarna ligger på ca 1800 m2 vilket 

gott och väl räcker för anläggningen. Den stora marginalen är även fördel då det finns 

begränsningar för placering av magasinet och eventuellt extra vattenvolym som 

behöver omhändertas från kvartersmark. I gator med stora höjdskillnader anses det 

olämpligt att anlägga fördröjningsmagasin eftersom uppehållstiden blir kortare och 

ingen fördröjningseffekt uppnås. Perkolationsmagasinen anläggs med en 

bräddfunktion, så att stora flöden kan ledas förbi till ledningsnätet. Själva 

anläggningen ska dock hållas skild från ledningsnätet. 

Perkolationsmagasin prioriteras att anläggas i gatorna längs delområden där 

underjordiska garagen planeras då infiltrationsmöjligheterna är små. 

Rening i perkolationsmagasinet sker i flera steg. Suspenderat material och 

partikelbundna föroreningar sedimenteras i magasinet medan biologiska och kemiska 

processer uppstår när vattnet perkolerar vidare i marken. Avskiljningsförmåga kan 

ligga på 30-70 procent för totalhalt av metaller och upp till 45 procent för totalfosfor. I 

nedanstående tabellen redovisas reningsgrad i procent för föroreningar i 

perkolationsmagasin enligt StormTac. 

Tabell 10 Reningsgrad för olika föroreningar som tillkommer i dagvatten av makadamfyllt 
underjordiskt magasin 

 

Reningsgrad 
(%) 

Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver Suspenderad 
substans 

Olja PAH16* BaP** 

Växtbäddar 65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85 85 

Reningsgrad 
(%) 

Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver Suspenderad 
substans 

Olja PAH16* BaP** 

Makadamfyllt 
Underjordiskt 

magasin 

 
35 

 
45 
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70 

 
70 

 
60 

 
70 

 
55 

 
40 

 
80 

 
75 

 
55 

 
55 
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8.3 Sekundära avrinningsvägar 

Vid extrema regntillfällen räcker inte lokala lösningar till och den kapacitet som 

dagvattenmagasinen dimensioneras för. Placering av byggnader och infrastruktur samt 

höjdsättning av planerade vägar bör säkerställa så att sekundära avrinningsvägar 

skapas, dvs. att dagvatten vid extrema regnfall kan avledas ytligt utan orsaka skador.  

På Vaxön har flera instänga områden identifierats, bland annat fastigheten Terra Norra 

9 som är beläget väster om planområdet enligt översvämningsanalysen som tagits 

fram (Tyréns, 2013). Det är då viktigt att överskottsvattnet från Norrberget inte 

avleds västerut och belastar Terra Norra 9 som har en sannolikhet för översvämningar 

vid skyfall.  

8.4 Recipientpåverkan 

Med befintliga naturliga avrinningsvägar släpps en del av dagvattenflödet från 

planområdet direkt till ut recipienten. Efter exploatering och utbyggnad av 

dagvattenledningar i gatan ska det finnas möjlighet för all avrinning från hårdgjorda 

ytor att fördröjas och renas innan det avleds till dagvattensystemet i Hamngatan. På 

så sätt kan föroreningsbelastningen minskas då dagvatten passerar reningsanläggning 

och ledningssystem innan utsläpp sker till recipienten.  

Med föreslagna lösningsåtgärder kan även föroreningsmängderna reduceras så att de 

ligger under dagens nivå, vilket bidrar till en minskad påverkan på recipienten från 

planområdet.  

8.5 Övrigt 

Placering av rekommenderade lösningsåtgärder bestäms i detaljprojekteringsskedet. 

Fördelning av ytbehov bör ta hänsyn till vilken markanvändning varje kvarter har idag. 

T.ex. delområde A som i dagens läge utgörs av stor areal naturmark och kommer att 

omvandlas till tak och innergårdar. Detta medför en betydande flödesökning medan 

flödesökning nästan är försumbar i delområde C som redan är bebyggd idag. 

Eftersom planområdet har begränsat med utrymme för dagvattenhantering krävs en 

avvägning för att kunna prioritera hur stor yta de olika dagvattenanläggningarna kan 

ta i anspråk med avseende på deras kapacitet att ta hand om flöden och att rena från 

föroreningar. För att bibehålla en fortsatt god föroreningsreducering även i framtiden 

krävs dock kontinuerligt underhåll av dagvattenanläggningarna. 

9 Kostnadsuppskattning 

9.1 Anläggningskostnad 

En grov kostnadsuppskattning har genomförts av de planerade 

dagvattenanläggningarna enligt denna utredning. Anläggnings- och skötselkostnader 

har uppskattats baserad på en tidigare rapport från WRS (Water Revival Systems), 

som utfört kostnadsberäkningar för dagvattenlösningar med liknande förutsättningar.   

Tabell 11 kostnadsuppskattning av föreslagna lösningsåtgärder 

 
Dagvattenanläggning 

 
Yta 

(m2) 

 
Antal 
(st) 

Vattenvolym 
som 

magasineras 
(m3) 

Pris per 
enhet 

 
Summa 

(kr) 

Växtbäddar 2000  246 3500kr/m3     861 000 

Summa         861 000 

119



 

 

PM 

PM Dagvattenutredning Norrberget Vaxholm 2018-04-18  Sida 24 (28) 

 

 

Kostnaden för växtbäddar kan variera beroende på om den är upphöjd eller nedsänkt. 

3500 kr/m2 används här i beräkningarna (Se Tabell 11). Perkolationsmagasin anläggs i 

samband med utschaktning för ledningar, vilket i bästa fall inte medför merkostnad.  

9.2 Drifts- och underhållskostnad  

Tabell 11 anger endast anläggningskostnad för åtgärderna. En del underhållskostnader 

och eventuella kontrollprogram tillkommer även för olika anläggningar. Kostnaden för 

att underhålla växtbäddar skiljer sig inte mycket från att underhålla en 

perennplantering, med en årlig kostnad satts till 25 kr/m2, dvs. ca 60 000kr per år.  

Sammanlagt uppskattas föreslagna åtgärder med en anläggningskostnad på ca           

861 000 SEK samt en årlig utgift på 60 000 SEK per år för underhåll och kontroll.  

10 Ansvarsfördelning 
Enligt Vaxholms stads VA-plan bär fastighetsägaren ansvaret för hantering av 

dagvatten inom den egna fastigheten. Om förändringar önskas genomföras måste 

dessa anpassas till rådande förhållanden och får inte skapa eller skada vattenvägar 

eller flöden så att det medför olägenheter för angränsande fastigheter. 

VA-huvudmannen ska ha ansvaret över det kommunala dagvattenledningsnätet inom 

planområdet från samtliga kvarter. Om det skulle bli aktuellt med dagvattenanläggning 

inom allmän platsmark rekommenderas att VA-huvudmannen bär ansvaret för detta 

för att säkra att drift och underhåll sköts kontinuerligt och på ett korrekt sätt för att 

inte riskera att dagvattenhanteringen missköts. Exploatören bekostar anläggandet. 

Väghållaren ansvarar för dagvattenhanteringen i form av diken, dagvattenbrunnar och 

ledningar fram till förbindelsepunkten mot den allmänna anläggningen eller till eget 

utsläpp i recipient (VA-plan, Vaxholms stad, 2014).  

11 Snötippning 
Vaxholms stad har uttryckt önskemål om att få hjälp med att fastställa lämpligheten i 

att tippa snö på olika platser inom planområdet. De föreslagna platserna för 

snötippningen är mellan punkthusen C och E.  

SMHI har redovisat en klimatkarta som illustrerar andelen snö av årsnederbörden (se 

Figur 10). Enligt denna karta utgör andelen snö 20% av nederbörden över området vid 

Vaxholm. Med en genomsnittlig årsnederbörd på 636 mm/år (StormTac 2016) innebär 

det att snömängden uppskattningsvis blir 127 mm/år. Om hela planområdet på 21 095 

m2 skottas och tippas på de föreslagna platserna blir det en total mängd på ca 2680 

m3 utspritt under hela vinterperioden. Tar man bort takytan som inte skottas blir 

det en snömängd på 1555 m3 som ska tas omhand genom skottning. En viss mängd 

snö kommer även att hinna smälta innan det blir aktuellt för snöskottning vilket 

minskar snömängden att ta hand om ännu mer. 
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Figur 10. Klimatkarta som illustrerar andelen snö av årsnederbörden, medelvärde för den delen 
av WMO definierade normalperioden 1961-1990, SMHI. 

Det har konstaterats att smältvatten infiltrerar i gräsytor även under vintertid och i 

samband med snösmältning. Detta beror troligtvis på att gräsets rötter ser till att det 

finns kanaler ned i marken även under vintern om marken är dränerad. I dränerade 

infiltrationsstråk finns det hålrum och en omättad zon i hela dräneringskonstruktionen 

(ofta bestående av makadam) som gör att vattnet kan leta sig ned i stråket och 

infiltrera. Dessa infiltrationsstråk kan därför även användas som snöupplag under 

vintertid. Snö som röjs från gator och vägar ska dock samlas på särskilda upplag där 

smältvattnet inte riskerar att förorena yt- och grundvatten (Svenskt Vatten P105). 

Enlig jordartskartan (se Figur 2) har stora delar av områdena kring punkthusen C och 

D begränsade infiltrationsmöjligheter i och med att det är berg som är underlag i 

marken. Marken kring punkthusen E har bättre infiltrationsmöjligheter eftersom 

markunderlaget där består av sandig morän som bedöms ha bättre 

infiltrationskapacitet.  
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Föroreningsmängderna och föroreningshalterna blir oförändrade i och med 

snötippningen eftersom all snö som hamnar på upplagen kommer från planområdet. 

Dock hamnar föroreningsmängderna från snön som är uppskottat från en större yta 

inom planområdet på en mindre begränsad yta i form av ett snöupplag vilket gör att 

föroreningsmängderna blir större på just den begränsade ytan. I och med att 

markunderlaget är berg under större delar av marken kring punkthus C och D har 

vattnet svårt att infiltrera och renas. Risken blir då att smältvattnet tar den kortaste 

vägen ner till recipienten och rinner nerför branten till Norra Vaxholmsfjärden orenat. 

Infiltrationsdiken har generellt en hög reningsgrad på de flesta föroreningsämnena och 

kan därför förslagsvis anläggas i anslutning till punkthusen E. Genom att höjdsätta 

marken så att smältvattnet rinner ner och stannar kvar i de gräsförsedda skålformade 

infiltrationsdikena kan smältvatten från hårdgjorda ytor tas omhand. Smältvatten som 

avleds till dessa diken renas när det infiltrerar ner i diket och passerar gräs och 

makadam. På så sätt kan infiltrationsdiken även ha en avskiljande effekt av 

föroreningar då många av dem är partikelbundna och sedimenterar vid fördröjning. 

Som tidigare nämnts kan infiltrationsstråken även användas som snöupplag under 

vintern. Trots att infiltrationsdiken har en god reningsförmåga på många 

föroreningsämnen så är det dock svårt att avgöra om snöupplagens föroreningar 

kommer att påverka recipienten negativt eller ej. Andelen snömängd varierar från år 

till år och vi har använt oss av schablonvärden för föroreningar samt medelvärde för 

årsnederbörd (StormTac 2016) som kan skilja sig från de lokala förhållandena i 

Vaxholm. 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Typsektion över infiltrationsdike med makadam och dränrör (Svenskt Vatten 

P105). 

Smältvatten som uppsamla i norra delen av planområdet rekommenderas att passera 

perkolationsmagasin i lokalgatorna för rening och kan tillsammans med övrigt 

dagvattenflöde avledas till huvudledningsnätet i Hamngatan. Snöupplag från södra 

delen av planområdet kan samlas vid naturmarksområdet öster om delområde A där 

renings-och infiltrationsförmågan är bra.   

Vid anslutning från infiltrationsdikena till dagvattenledningar kan brunnar med 

sandfång installeras för att hindra grövre partiklar att hamna i ledningssystemet.  
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12 Slutsats och rekommendation 
Detaljplanen i Norrberget, Vaxholms stad innebär förtätning av bostäder och rivning av 

befintliga skolor. Ungefär hälften av nuvarande markanvändning är hårdgjord medan 

resten utgörs av parkområde och naturmark. Befintligt dagvattensystem som försörjer 

planområdet befinner sig söder om planen och avleder regnvatten som avrinner från 

området.  

Enligt flödesberäkningar ökar flödena med 92 l/s, 115 l/s, 146 l/s respektive 248 l/s 

för 5-, 10-, 20-, respektive 100-årsregn efter exploateringen om ingen fördröjning 

sker på kvartersmark. Nytt ledningsnät i området ska trots fördröjningsåtgärder klara 

dimensionerande regn vilket enligt P110 innebär 10-årsregn vid fylld ledning och  

30-årsregn trycklinje marknivå. 

Den erforderliga magasinvolym för hela planområdet har beräknats till cirka 319 m3 

med utgångspunkten att 20 mm fördröjning ska uppnås. Stora ytor på innergårdarna 

kan utnyttjas för växtbäddar där inga underjordiska garage planeras. På innergårdar 

med underjordiska garage kan upphöjda växtbäddar anläggas. En yta på ca 2000 m2 

behöver reserveras för att utjämna den totala magasinvolymen av 246 m3 från 

kvartersmarken. Placering av rekommenderade lösningsåtgärder bestäms i 

detaljprojekteringsskedet. Avrinning som genereras från kvartersvägarna och allmän 

plats gata samt entrétorg bör tas omhand i perkolationsmagasin under asfalten. En 

volym av fyllningsmaterial på 173 m3 respektive 70 m3 för krävs för att uppnå 

fördröjningskravet. 

Vaxholms stad kräver att föroreningsmängden minskar efter exploatering. Både 

växtbäddar och perkolationsmagasin har en god reningsgrad för att minska de 

föroreningsämnen som riskerar att öka efter exploatering.  

En grov kostnadsuppskattning av föreslagna dagvattenanläggningar ger en summa på 

cirka 861 000 SEK för anläggningen samt en årlig utgift på 60 000 SEK per år för 

underhåll och kontroll.  

För ansvarsfördelningen föreslås att fastighetsägaren är ansvarig för hantering av 

dagvatten inom kvartersmark. Väghållaren ansvarar för kvartersvägarna inom 

planområdet och dagvattenhanteringen i form av diken, dagvattenbrunnar och 

ledningar fram till förbindelsepunkten mot den allmänna anläggningen eller till eget 

utsläpp i recipient. VA-huvudmannen ska ha ansvar över planområdets allmänna 

dagvattenledningsnät från förbindelsepunkt samt för eventuell dagvattenanläggning 

inom allmän platsmark. 

Gällande tippning av snö föreslås infiltrationsdiken vid punkthusen E och 

naturmarksområdet öster om delområde A där infiltrationsmöjligheterna bedöms vara 

relativt goda då markunderlaget består av sandig morän. Förutom infiltration kan 

infiltrationsdikena även fördröja och rena smältvattnet från föroreningar. Vid punkthus 

C och D består marken till stor del av berg vilket begränsar infiltrationsmöjligheterna 

samt riskerar att avrinningen från smältvattnet sker ytledes ner mot Norra 

Vaxholmsfjärden utan rening.  
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1 Bakgrund 
Vaxholms stad arbetar med detaljplanering av Norrberget som syftar till att möjliggöra 

en stadsutveckling av området. Området ska innehålla 200 – 250 bostäder i en 

levande och trivsam stadsmiljö med hänsyn tagen till Vaxholms förutsättningar.  

Denna trafikutredning har reviderats parallellt med arbetet med detaljplanen. 

1.1 Syfte 

Syftet med trafikutredningen är att vara underlag för detaljplanen i form av analyser 

och beskrivningar av Norrbergets trafik. Analyserna består av körspårssimuleringar, 

trafikalstring, kapacitet och trafikeffekter samt gatuutformning. 

2 Trafiklösning i bebyggelseförslaget 
Trafikmiljön har medvetet hållits kompakt – både i gatusektion och korsningspunkter – 

med tydliga inslag av grönska på gatan. Människan är i fokus med tydliga stråk mellan 

norr och syd respektive öst och väst. Fotgängaren är prioriterad med gångbanor på 

ömse sidor om körbanan. 

2.1 Gatusektioner 

Gatusektionerna har reviderats under arbetet med detaljplanen. 

Aktuella gatusektioner 

- Niometersgatan (1,25m gångbana + 3,6m körbana + 2,0m parkering + 2,15m 
gångbana)  

- Elvametersgatan (1,25m gångbana + 2,0m parkering + 3,6m körbana + 2,0m 
parkering + 2,15m gångbana)  

- Den kommunala gatan (2,40m gångbana + 2,5m parkering + 5m körbana + 

2,5m parkering + 1, 50m gångbana) 

Området kommer att ha smala gatusektioner för att säkerställa låga hastigheter, vilket 

är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

Dubbelriktning på en körbanebredd på 3,6 meter förutsätter låga fordonsflöden och att 

det finns platser för möte. Området kommer att ha låga fordonsflöden, och under 

arbetet med planen har det säkerställts att det finns möjligheter till möten. Det är 

viktigt att ha med sig detta i det vidare arbetet fram till genomförande så att det inte 

blir trädplanteringar och gatuparkering i för nära anslutning till exempelvis 

korsningspunkter.  

När parkering är tillåten på båda sidor om en smal gata kan det bli problematiskt om 

större fordon parkerar slarvigt och/eller när det vintertid kommer snö som tränger ut 

parkerade bilar i körbanan. Planen tillåter endast parkering på båda sidor om gatan på 

några enstaka platser, vilket inte bör vara något problem.  

2.2 Drift och underhåll 

Den södra anslutningen till Hamngatan med anslutande shared space/torg fram till 

och med vändplatsen vid förskolan samt vändplatsen vid Norrbergsgatan kommer 

att vara i kommunal regi. Övrigt vägnät är enskilt. 

Med två olika väghållare är det viktigt att framkomlighet säkras i hela området, 

särskilt vintertid. Kopplat till framkomlighetsfrågan är placering av snöupplag. De 
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öppna platserna i gatumiljön som inte är parkering är platserna för möte och i 

korsningspunkterna. Dessa platser är klart olämpliga som snöupplag då de äventyrar 

framkomligheten för räddningstjänst och sopbil. Gångbanor bör inte användas som 

snöupplag – även om det finns två gångbanor på ömse sidor om körbanan – då det 

äventyrar räddningstjänstens framkomlighet samt för att det tvingar ut fotgängare i 

körbanan. Tänkt placering av snöupplag är parkmark.   

2.3 Shared space 

Shared space-ytan har en annan sektion. Givet flödet vid hämtning och lämning på 

förskolan kan det finnas en trafiksäkerhets- och framkomlighetsvinst i att permanent 

dubbelrikta denna del (~5m) framför Storstugan. Shared space är en trafiklugnande 

åtgärd och med fördel blir den en integrerad del av det nordsydliga promenadstråket. 

2.4 Parkering 

Enligt Vaxholms parkeringsnorm behöver de planerade hushållen tillgång till minst 452 

cykelparkeringsplatser, räknat på 8 radhus och 21400 m2 BTA lägenheter. Till detta 

tillkommer minst 40 cykelparkeringsplatser för förskolan och 25-30 platser för det 

särskilda boende som planeras i kvarteret Hamngatan. Det är viktigt att 

cykelparkering anordnas nära bostaden, för att främja att cykeln väljs framför bilen i 

de fall det är möjligt.  

Enligt Vaxholms parkeringsnorm behöver de planerade hushållen tillgång till minst 202 

bilparkeringsplatser för de boende och deras besökare, räknat på 8 radhus och 21400 

m2 BTA lägenheter i zon A. Till detta tillkommer åtta platser för korttidsparkering och 

10 platser för personalparkering1 för förskolan, räknat på 1600 m2 BTA.  

Parkeringsbehovet för det särskilda boendet i kvarteret Hamngatan är 10 platser för 

personal och 6 besöksparkeringar, räknat på 56 lägenheter och 10 personal, och löses 

inom kvarteret. 

Merparten av bilparkeringsplatserna kommer att tillhandahållas i garage. Garagen är 

placerade på så vis att fordonsrörelserna minimeras och sprids ut vilket leder till färre 

konflikter mellan motoriserade fordon och oskyddade trafikanter samt till största 

möjliga framkomlighet.  

De yttersta längsgående parkeringsplatserna är 5 meter långa, och de mellanliggande 

är 6 meter. Detta är godkänd standard om än åt det lägre hållet. Bredden på 

parkeringsplatserna i hela området är 2,0 meter. Även detta är standard om än åt det 

låga hållet. Det kan därför hända att slarvigt parkerade fordon inkräktar på körbanan 

men även om det blir tajt bedöms inte att framkomligheten påverkas negativt av 

något slarvigt parkerade fordon. De smala gatorna kommer att hålla hastigheten nere, 

vilket är positivt. 

Gatuparkeringen behöver vara förhyrd och numrerad för att minska mängden 

söktrafik. Om besöksplatser föredras på gatan snarare än inne i garagen ska de vara 

avgiftsbelagda. 

1 Personaltäthet och barngruppsstorlek har räknats fram från SKLs sammanställning Barngruppers storlek och 

personaltäthet. Vidare har antagande gjorts att personal reser med bil i lika stor utsträckning som föräldrar 

skjutsar, vilket är 40 % av resorna enligt Trafikverkets alstringsverktyg. 
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2.5 Korsningspunkter 

Alla platser där gatan byter riktning har dimensionerats för sopbilen (förutom 

smågator genom bostadskvarter och gatan inne i planområdet med garaget; dessa har 

dimensionerats för personbil). Större flyttbilar (12 meter) kan komma fram, men 

behöver tidvis justera sin placering i körbanan genom att backa.  

Planområdets båda föreslagna kopplingar till Hamngatan bedöms kunna fungera. Den 

norra anslutningen är dock inte optimal med dess närhet till den Y-formade 

korsningspunkten Roddaregatan-Hamngatan och dessutom en in- och utfart till ett 

garage i kvarteret Hamngatan. Trafikmiljön blir något svår att överblicka. Givet de 

låga hastigheterna och relativt låga flödena på Hamngatan (även när trafiken räknas 

upp till prognosår 2040 inklusive planområdets trafik) bedöms det ändå kunna 

fungera, men extra hänsyn måste tas när gatorna detaljprojekteras för att säkra att 

trafikmiljön görs tydlig och överblickbar.  

2.6 Förskolan och Storstugan 

Kopplat till förskolan är korttidsparkering, cykelparkeringar, personalparkering, 

leveranser, och där till kommande vändrörelser. Såväl korttidsparkering som 

personalparkering kommer att anordnas på den kommunala gatan. Korttidsparkering 

och personalparkering kan nyttjas som allmän besöksparkering när förskolan är 

stängd, men bör då avgiftsbeläggas så att de inte alstrar onödig söktrafik. 

Vändmöjlighet behöver finnas framför Storstugan så att trafik till och från förskolan 

inte kör längre in i bostadsområdet.  

2.7 Allmän parkering 

Den föreslagna parkeringen är tillräcklig för boende, besökare och förskolans 

verksamhet. Det är särskilt viktigt att anordna besöks- och korttidsparkering på 

attraktiva och logiska platser så att inte gångbanor används som parkeringsplatser. 

3 Trafikalstring 
Alstringen har skattats med utgångspunkt från Trafikverkets alstringsverktyg och även 

jämförts med tidigare trafikutredning för Vaxön.  

Alstringen har utgått ifrån planförslaget, trafikering och närhet till lokal och regional 

kollektivtrafik, avstånd till centrum för fotgängare och cyklister samt 

bilparkeringspolicy i området med mera.  

Tabell 1 Färdmedelsfördelning för bebyggelseförslaget. 

FÄRDMEDELSFÖRDELNING 

Bil+annat KT Cykel Gång 

TRAFIKUTREDN. VAXÖN 40 % 29 % 3 % 28 % 

Resultatet är drygt 2100 resor per dygn och fördelar sig enligt sista raden i Tabell 1. 

Detta motsvarar en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 509 fordon, inklusive nyttotrafik.  

ÅDT fördelar sig enligt Figur 1 nedan. I antagandet om fördelningen antas att 

huvudströmmen (90 %) rör sig västerut längs Hamngatan med väg 274 som målpunkt 

på förmiddagen och kommer tillbaka på eftermiddagen via Lägergatan. De två 

parkeringsgaragen antas också ha samma attraktionskraft, varför ungefär 2/3 av 

planområdets trafik antas åka in i området och ungefär 1/3 till garaget som angörs 
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från Roddaregatan. På förmiddagen är utflödet högre och under eftermiddagen är 

inflödet högre, men i medeltal är det jämnt fördelat. 

 

Figur 1 Planområdets alstring och hur trafiken fördelar sig på närliggande trafiknät. 

   

3.1.1 Efterfrågan över tid 

Efterfrågan på trafik ändras. Idag är det många barn som körs med bil till förskolan 

från platser utanför planområdet. Vartefter planområdet byggs ut och barn skrivs in i 

förskolan minskar biltrafiken in i området, för att på sikt eventuellt öka igen när 

småbarnskullarna i området minskar. Om det är småbarnsfamiljer som flyttar in initialt 

och tar förskoleplatserna kan det vara en annan situation 2040 med större efterfrågan 

på de lokala förskoleplatserna från boende utanför området.  

4 Kapacitet 
Korsningspunkterna behöver kunna klara av belastningar för att säkerställa acceptabel 

framkomlighet. För att studera kapaciteten i korsningarna har programmet CapCal 

använts. I denna kapacitetsanalys har måttet belastningsgrad (kvoten mellan flöde 

och kapacitet) använts för att bedöma kapaciteten. När flödet är lika med kapaciteten 

är belastningsgraden 1 och då står trafiken still. För en korsning med väjningsplikt 

motsvarar värden under 0,6 god framkomlighet, medan värden över 0,8 är låg 

standard och framkomligheten begränsas.  

Indatat är trafikmätningar som utförts 2017-06-08 mellan 07.00-09.00 på 

Hamngatan, Lägergatan och Roddaregatan för att identifiera förmiddagens maxtimme 

(07.45-08.45). Dagens trafikflöde har räknats upp till 2040 års nivå efter 

uppräkningstal för Stockholm. Analysen har gjorts för förmiddagens maxtimme som 

antas vara 10 % av ÅDT. 
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För att ta höjd för fel i antaganden och alstring störs indatat genom att öka flöden. 

Syftet med störningen är också att studera korsningens robusthet och känslighet. Hela 

trafiksystemets flöde störs här med en ökning på 50 % respektive 100 %. 

4.1 Korsningen Roddaregatan-Hamngatan 

Figur 2 Fordonsflöden i korsning Roddaregatan-Hamngatan under förmiddagens maxtimme 2040. 

Flödena inkluderar den av planområdet alstrade trafiken. I korsningen Roddaregatan-

Hamngatan är det främst trafiken från garaget som adderas samt flöden på 

Hamngatan i västgående riktning mot väg 274 från övriga planområdet. Inflödet har 

antagits vara 15 % av utflödet för att ta höjd för bland annat skiftarbete. 

Figur 3 Belastningsgrad för de olika tillfarterna i korsningen Roddaregatan-Hamngatan under 
förmiddagens maxtimme 2040. 

Belastningsgraden i korsningen är låg, med få interaktioner och inget köande. Detta 

gäller även om alla prognostiserade flöden som visas i Figur 2 fördubblas. 

Bedömningen är att korsningen är robust och klarar mycket högre flöden än 

planområdet alstrar. 
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4.2 Norra korsningen (Planområdet-Hamngatan) 

Figur 4 Fordonsflöden i korsning Planområdet norra anslutningen-Hamngatan under förmiddagens 
maxtimme 2040. 

Figur 5 Belastningsgrad för de olika tillfarterna i korsningen Planområdet norra anslutningen-
Hamngatan under förmiddagens maxtimme 2040. 

Belastningsgraden i korsningen är låg i alla studerade scenarion, vilket betyder att 

framkomligheten är god. Även denna korsning är robust och klarar mycket högre 

flöden än planområdet alstrar. 
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4.3 Södra korsningen (Planområdet-Hagvägen-Hamngatan) 

Figur 6 Fordonsflöden i korsning Planområdet södra anslutningen-Hamngatan under förmiddagens 
maxtimme 2040. 

Den södra anslutningen är den anslutning som kommer att belastas med mest trafik 

till och från planområdet. Störst bidrag under förmiddagens maxtimme kommer från 

förskoleskjutsandet. Alla skjutsande föräldrar antas hämta respektive lämna under 

maxtimmarna.  

Figur 7 Belastningsgrad för de olika tillfarterna i korsningen Planområde södra anslutningen-
Hamngatan under förmiddagens maxtimme 2040. 

I likhet med den norra anslutningen är belastningsgraden låg i alla scenarier. 

Belastningen är dock jämnare i anslutningarna för att utflödet från planområdet är 

högre i denna anslutning. Även denna korsning är robust och klarar mycket högre 

flöden än planområdet alstrar. 

Interaktionen med Hagvägens trafik har i frånvaro av data inte inkluderats i 

kapacitetsanalysen. Bidraget från de få villafastigheter som finns på Hagvägen är dock 

försumbart och påverkar inte belastningsgraden nämnvärt. 
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4.4 Korsningen Lägergatan-Hamngatan 

Figur 8 Fordonsflöden i korsning Lägergatan-Hamngatan under eftermiddagens maxtimme 2040. 

Denna korsningspunkt har analyserats främst utifrån vad den kan klara i form av 

belastning. De faktiska flödena under eftermiddagen är inte kända, utan förmiddagens 

observerade flöden har räknats upp med 85 % för att efterlikna en tänkt efterfrågan. 

Därtill har 90 % av planområdets totalt alstrade trafik lagts på Lägergatan. Fordon 

från väg 274 kommer snabbast och smidigast till planområdet via just Lägergatan. Det 

råder stor osäkerhet kring indatat, men denna analys visar att även om trafiktillskottet 

blir osannolikt högt klarar korsning av att hantera den med god framkomlighet. Det 

blir dock viss fördröjning på Lägergatan med dessa flöden.  

Figur 9 Belastningsgrad för de olika tillfarterna i korsningen Lägergatan-Hamngatan under 
eftermiddagens maxtimme 2040. 

I denna simulerade maxtimme för eftermiddagen är Lägergatans flöde i samma nivå 

som flödena på huvudleden Hamngatan. Trafiken från Lägergatan väjer för trafiken på 

Hamngatan och detta påverkar framkomligheten på Lägergatan, medan Hamngatan 

förblir oförändrad. Lägergatan är enkelriktad vilket medför att de uteblivna 
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svängrörelserna in på den gatan inte kan skapa tidsluckor för de som vill lämna den, 

vilket påverkar framkomligheten.   

4.5 Begränsningar i metoden 

Modeller av verkligheten har alltid begränsningar. Analysen har utförts med Capcal och 

en del detaljer kan inte modelleras i detta verktyg. Exempelvis vägar som är smalare 

än 2,75 meter per körfält. Att Capcal inte kan modellera de smala dubbelriktade 

vägarna med 3,5 meter bred körbana i Norrberget gör att kapaciteten och 

framkomligheten överskattas. Simultana möten i korsningspunkterna kommer att ske 

tidvis och tvinga en av motoristerna att väja i korsningspunkten på Hamngatan. När 

det händer är chanserna dock goda för trafiken på Hamngatan att köra om då 

tidsluckor finns i den ankommande trafiken från motsatt riktning.  

De fyra korsningspunkterna som ligger nära varandra längs Hamngatan har studerats 

separat i Capcal. I verkligheten influerar de varandra. För att studera influenser kan 

alla korsningar analyseras samtidigt och då kan även andra närliggande 

kapacitetshämmare – exempelvis garaget vid norra anslutningen – studeras. För 

sådana detaljstudier krävs mikrosimuleringar, vilket inte bedöms som nödvändigt i 

detta fall. Även om influens har en negativ påverkan på framkomligheten bedöms att 

påverkan kommer vara låg och framkomligheten för korsningarna god. 

Övergångställe påverkar framkomlighet och skapar tidsluckor för andra strömmar än 

de den stoppar. Möjlighet finns att modellera detta i Capcal, men här har det snarare 

varit en begränsning på grund av otillräckligt indata i form av fotgängarobservationer. 

Även om alla dessa effekter skulle halvera kapaciteten (alltså fördubbla alla 

belastningsgrader i norra och södra anslutningen) gäller slutsatsen och bedömningen 

att korsningarna har god framkomlighet och att de inte är störningskänsliga. 

5 Trafikeffekter i närområdet 
Alstringen och korsningarnas förmåga att hantera trafikflöden påverkar närområdet. 

Att Hamngatan och dess trafik påverkas är naturligt, men även dess anslutningar 

påverkas och andra trafikslag likaså.  

En separat bullerutredning har gjorts och finns bilagd som 

PM_Trafikbullerutredning_Norrberget_20180312. 

5.1 Hamngatan 

Hur Hamngatan påverkas har behandlats i kapacitetsanalysen i styckena ovan. Att det 

i planen har tillförts ett garage med in-/utfart på Hamngatan påverkar inte kapaciteten 

i någon högre utsträckning. Garaget är inte stort. Däremot blir punkten rörig med flera 

anslutningar och fordonsrörelser tätt inpå varandra.  

Busshållplatsen behöver flyttas i endera riktning. En liten del av den kan behållas som 

en hastighetsdämpande åtgärd om så önskas. 

Att det skulle ske frekventa möten är till och med osannolikt under den mest 

koncentrerade 15-minuters toppen (peak 15 minutes) tack vare överlag låga flöden. 

Flödena har också tydliga riktningar på för- respektive eftermiddagen i norra 

anslutningen för att det primärt är boendetrafik i denna punkt. Södra anslutningen 

däremot, som trafikeras av både boende och förskoletrafiken, har höga flöden både på 

förmiddagen och eftermiddagen och dessa kan hanteras för att gatan som ansluter 

planområdet till södra anslutningen och Hamngatan är bred och dubbelriktad. 
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5.2 Lägergatan 

Lägergatan är smal och enkelriktad och det ligger skolor i anslutning till gatan. 

Analysen ovan visar att även om merparten av den tillkommande trafiken väljer 

Lägergatan klarar gatunätet det, kapacitetsmässigt. Analysen visar också att gatunätet 

klarar en mer jämn fördelning mellan Lägergatan och Hamngatan; alltså om fler skulle 

välja att istället för Lägergatan köra Hamngatan från Eriksövägen. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har redan gjorts på Lägergatan och hastigheten längs 

gatan är låg. Den tillkommande trafiken är knappt märkbar och utgör inga problem; 

högt räknat handlar det om en bil varannan minut i maxtimmen.  

5.3 Väg 274 

Figur 10 Hastighetsflödessamband för tvåfältsvägar i tätort (Källa: Effektsamband för 

transportsystemet, Trafikverket) 

Väg 274 är den primära länken som trafikförsörjer Vaxön. 274 är en tvåfältsväg med 

hastighetsbegränsningen 50 km/h. Enligt diagrammet ovan från Trafikverkets 

Effektsamband för transportsystemet är kapaciteten för en sådan väg 1200 

fordon/timme. Det är korsningspunkterna som normalt skapar begränsningar, men 

även länkar kan bli överbelastade.  

Belastningen som planområdet bidrar med till väg 274 under förmiddagens maxtimme 

2040 är försumbar: 

- Tillgänglig kapacitet mot Stockholm under FM: 1200 fordon/timme 

- Befintligt anspråk under maxtimmen: 1000 (värde beräknat från Trafikverkets 

Vägtrafikflödeskarta med antagandet att under förmiddagen rör sig 85 % av 

flödet i mätpunkten i riktning mot Stockholm) 

- Tillskott planområde om alla åker mot Stockholm: 50. 

- Allt annat lika.  

Det finns utrymme för mer trafik innan kapaciteten är nådd (1050 visavi 1200) på väg 

274, men belastningen på länken är tidvis hög vilket säkerligen påverkar 
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framkomligheten. 

5.4 Kollektivtrafiken 

Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik. Stombusslinje 670 trafikerar väg 274 

med hållplats Vaxholms kyrka strax öster om Lägergatan. Hållplatsen trafikeras 

dessutom av linje 682 och nattbuss 699. 

Det är cirka 320 meter att gå från planområdets anslutning till Hamngatan till 

hållplatsen och cirka 500 meter från de fastigheter inom planområdet som får längst 

gångavstånd. Det ligger inom de riktvärden för längsta verkliga gångavstånd 

trafikförvaltningen SLL anger för planeringen av nya bebyggelseområden, max 500 

meter för flerbostadshus och 700 meter för radhus.  

Idag trafikerar linje 681 Hamngatan med en hållplats, Norrbergsskolan, i direkt 

anslutning till planområdet. Linjen trafikerar denna hållplats enbart på grund av 

skolverksamheten med några enstaka avgångar per dag mellan Kulla vägskäl och 

Vaxholm. Det är inte självklart att linjen kommer att trafikera hållplatsen och 

Hamngatan när skolverksamheten har flyttas, men Hamngatan bör även 

fortsättningsvis kunna trafikeras med busstrafik och de nya husen bör utformas så att 

de klarar detta. Hållplatsens läge behöver justeras då det tillkommer både en 

gatuanslutning, ett garage och angöring för ambulans där hållplatsen ligger idag.  

5.5 Färjetrafiken 

Exploateringen kommer inte att påverka färjetrafiken nämnvärt. 
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6 Rekommenderad trafiklösning 
Den kompakta trafikmiljön kan fungera. Det är eftersträvansvärt att prioritera gående 

och cyklister och en trafiksäker miljö framför framkomligheten för bil.  

För att säkerställa framkomlighet för både räddningstjänst, snöplog och sopbil har alla 

korsningspunkter och svängar dimensionerats för typfordonet LOS (sopbil), se bilaga 1 

för körspårssimuleringar.  

Figur 11 Körspårssimulering av sopbil och personbil. 

Längs gatorna i planområdet har mötesplatser placerats för att underlätta reglerade 

möten. En del av dessa mötesplatser är avsedda för uppställning av sopbil under 

tömning för att möjliggöra passage trots smal körbana. 

Den rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från 

Norrbergsgatan och ut via planområdets södra anslutning till Hamngatan. Den södra 

anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är generösare varför sopbilen 

har lättare att köra ut den vägen. 

Det är trångt, men inte trängre än att det kommer att fungera. 
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Figur 12 Planområdets två vändplatser dimensionerade för personbil (större fordon behöver 
backa i vändplatsen).  
 

Parkeringsgaragen är betydande målpunkter för biltrafiken. Möten behöver kunna 

hanteras på ett tillfredsställande sätt. Gatan framför garaget mitt i området kan inte 

hantera möten varför den bör enkelriktas.  

Besöksparkeringen föreslås anordnas på gatan och avgiftsbeläggas så att boende inte 

parkerar permanent i de mest attraktiva lägena. 

Attraktiv och säker cykelparkering bör anordnas nära entréer.  

Timglashållplatsen på Hamngatan kommer att behöva flyttas åt endera hållet för att 

inte komma i konflikt med alla tillkommande trafikrörelser just där den ligger. 

Busstrafiken kommer förhoppningsvis att finnas kvar på Hamngatan.  

På Hamngatan där det blir flera korsningspunkter och en in- och utfart till ett garage i 

kvarteret Hamngatan bör något göras för att säkerställa att hastigheterna hålls låga 

och trafikmiljön överblickbar. Exempelvis markeras just den aktuella korta delen på 

Hamngatan med hjälp av särskild beläggning och regleras med gångfart.  
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Teknisk beskrivning för allmänna anläggningar 

Gällande normer och rekommendationer  
VGU 2015:086 – Krav för vägar och gators utformning 

VGU 2015:087 – Råd för vägar och gators utformning 

AMA Anläggning 17 

ABT06 

Bilaga 3, Gestaltningsprogram, ska vara vägledande i det fall utformning, materialval eller dylikt inte behandlas 
i denna Bilaga 8. Teknisk beskrivning för allmänna anläggningar. 

1. Allmänna förutsättningar
För projektering och utförande av allmänna anläggningar gäller krav och föreskrifter samt övriga 
branschspecifika överenskommelser tillsammans med den standard som tillämpas inom Staden. 

Cykelparkering, cykelställ och andra anordningar som exempelvis cykelpumpar eller väderskydd, kan komma 
att uppföras inom allmän platsmark.  

Dörrar och fönster inte får öppnas så att de blockerar gång- och cykelvägar. 

Gata och mark 
Befintliga gators trafikanordningar ska anpassas till nya förutsättningar genom att de flyttas, justeras och 
kompletteras.  

Det ska finnas utrymme att sätta upp vägmärken så att de inte inkräktar på gång- eller cykelbanor. 

Alla vägar inklusive gång och cykelvägar ska minst ha bärighetsklass 2. Vid stensättning ska överbyggnaden ha 
bärighetsklass 1. 

Vad gäller markmaterial ska enlighet råda med stadens centrala delar, där både natursten, asfalt, betongplattor 
och gatsten använts som markbeläggning. Allmän gata och torg inom Planområdet får en särskilt omsorgsfull 
markbehandling och ska gestaltningsmässigt vara en del av Vaxholms stadskärna. 

Parkeringsytor på allmän platsmark markeras med natursten eller annan gatsten. 

Vid anslutning till gångbanor ska trottoarkant sänkas ned för att underlätta för funktionshindrade, cyklar och 
barnvagnar och vara godkänd enligt Stockholms stads regelverk för tillgänglighetsanpassning 
(Stockholmsmodellen). 

Längs alla fasader mot gatan anläggs en fris av smågatsten. 

Gator skall uppföras så att vägmålning är överflödig för att klara den trafikreglering som krävs. 

Gata på allmän platsmark, Hamngatsbacken samt Norrbergstorget ska anläggas och anpassas i samråd med 
byggande av förskola och SÄBO.  

Planteringsytor avgränsas mot omgivande markmöte med kantstöd eller fris av svensk granit eller av 
motsvarande kvalité och hållfasthet, natursten eller annan gatsten av hög kvalité.  

Belysning 
Gatubelysningen på den allmänna platsmarken ska vara väl utformad och i enlighet med stadens centrala delar 
där flera ljuskällor av olika design förekommer. 

Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 8  
Teknisk beskrivning för allmänna anläggningar

2018-04-19 
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Köp- och genomförandeavtalet Norrberget 
   Bilaga 8 

  
 

Alla allmänna ytor skall ha trygghetsbelysning, gång- och cykelvägar skall ha funktionsbelysning och på torg, 
strandpromenad och lekplats skall det även finnas en genomtänkt effekt- och gestaltningsbelysning. 

 

2. Hamngatsbacken 
Hamngatsbacken utgörs av entrén till området. Platsen får en stadsmässig karaktär. Körbanan vid entrén skall 
vara upphöjd i nivå med gångbanorna med smågatsten och få en fin detaljering med olika stensorter.  

Ramperna i körbanan upp till den upphöjda körytan skall utgöras av storgatsten och dimensioneras för att 
motorfordon behöver komma ner i gångfart för att  kunna köra över behagligt, samtidigt som fordon samt 
sopbil skall kunna köra i 30 km/h utan att bilen går sönder.  
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Köp- och genomförandeavtalet Norrberget 
   Bilaga 8 

  
 

3. Norrbergstorget 
Markbeläggningen utgörs av smågatsten och betongplattor i ett mönster som tydliggör orienterbarheten på 
platsen. Invid parkeringsplatserna finns planteringsytor med träd som skapar en grön karaktär på torget. Hela 
torget skall uppfylla trafikförordningens krav på ett gångfartsområde. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Strandpromenad och gångstigar 
Det allmänna promenadstråket ansluts från Skutviken i väst till Norrbergsgatan i Öst.  

Promenadstråket ska upplevas såsom ett attraktivt rekreationsstråk. Längs stråket ska det uppföras sittplatser, 
utsiktspunkter, och en mindre lekplats.  

Promenadstråket ska uppfylla Stockholm - Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö samt  
dimensioneras för att två rullstolar ska kunna mötas, dock minst 1,75 meter.  
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Köp- och genomförandeavtalet Norrberget 
   Bilaga 8 

  
 

5. Lekplatsen 
Lekutrustningen är trären eller målad i dämpad färgskala. Lekplatsen ska uppfylla Stockholm - Handbok för 
utformning av en tillgänglig och användbar miljö och förses med sittplatser, planteringar och belysning.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Teknikbyggnader 
Teknikbyggnader såsom exempelvis pumphus och transformatorstation ska gestaltas omsorgsfullt med en hög 
arkitektonisk kvalitet i samklang med bebyggelse inom Planområdet. 

 

7. Dagvatten 
inom allmän platsmark krävs omhändertagande av dagvatten. Detta löses i enlighet med framtagen 
dagvattenutredning, bilaga 5, med perkolationsmagasin, växtbäddar och/eller trädplanteringar, samt ledningar, 
vilka behövs för fördröjning, infiltrering och rening av dagvattnet.   

För att ta hand om snö inom Planområdet, behövs eventuellt infiltrationsytor inom den allmänna platsmarken 
tas i anspråk. I sådant fall kan ytor behöva tas i anspråk och iordningsställas för detta. 

Om balkonger sticker ut ovanför gångbana det skall det finnas anläggningar som samlar upp vatten från 
balkongerna så att vatten inte droppar eller att det ramlar ner snö från balkongerna, på allmän gata. 

 

BILAGOR 

Bilaga 8a  VA - dagvatten och vägsektion  
Bilaga 8b  Teknisk beskrivning övergångställe 
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Sektion B-B, Vägområde 11 meter,                                                      Skala 1:40Sektion A-A, Vägområde 9 meter,                                 Skala 1:40

Vägområde : 9,00 m Vägområde : 11,00 m

Gångväg
Parkering Körväg, enkelriktad Gångväg

GångvägKörväg, dubbelriktadParkeringGångväg

El o Tele

Fördelningsledning

Perkolationsmagasin/

Fördröjningsmagasin

Dagvattenledning

Spillvattenledning

Vattenledning

Fjärrvärmeledningar

Perkolationsmagasin/

Fördröjningsmagasin

Dagvattenledning

Spillvattenledning

Vattenledning

Fjärrvärmeledningar

El o Tele

Fördelningsledning

ANMÄRKNINGAR

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00

O

BETNUMMER

SKALA A1 :

ANSVARIGDATUM

UPPDRAGSLEDARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG.NR

SIGNDATUMÄNDRINGEN AVSERBET

SKALA A3 :

2018-01-26

NORRBERGET

Vaxholms Kommun

C. Stråle P. Lundkvist

Peter Lundkvist

Lägerhöjden 1, Del av Vaxön 1.11 mfl

VA-SEKTION A-A och B-B

1:40

1:80

R51.2-10

A

M

E

K

VA LL Mark Consult AB 08-746 89 30

VVS

Läge i plan på sektion A-A och B-B, Se ritning R51.1-00
O

Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 8a  
VA - dagvatten och vägsektion

2018-01-26 
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Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 8b
Teknisk beskrivning övergångsställe 

2018-04-19 
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Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 9 
Entreprenadavtal - Tekniskt utförande, kontroll och garanti  

2018-04-19 

Entreprenadavtal - Tekniskt utförande, kontroll och garanti 

Arbetshandlingar  
Exploatören skall i god tid innan arbetet påbörjas upprätta erforderliga arbetshandlingar. Detta skall ske i 
samråd med Staden och på exploatörens bekostnad. Innan arbetena igångsätts skall alla handlingar vara 
godkända av Stadens tekniska enhet. 

Granskningen och godkännande av Staden innebär acceptans för förslagen utformning men inte ansvar för 
tekniska specifikationer.  

Exploatören svarar för eventuella ändringar av arbetshandlingar och för de kostnader som kan uppstå på grund 
av brist i upprättade handlingar.  

Om de förutsättningar som gäller enligt köp- och genomförandeavtalet ändras, så att genomförandet av 
arbetena enligt avtalet påverkas, skall detta bekräftas genom skriftlig överenskommelse, 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
2. ABT 06 eller vid tillfället gällande version

Vid motstridighet mellan funktionskrav och teknisk lösning eller konstruktion i arbetshandling skall 
funktionskravet gälla före den tekniska lösningen eller konstruktionen. 

Kontroll  
Staden äger rätt att över de allmänna anläggningsarbetena i köp- och genomförandeavtalet utöva den kontroll 
Staden finner lämplig.  

Besiktning och övertagande och relationshandlingar 
Sedan de allmänna anläggningarna enligt köp- och genomförandeavtalet färdigställts skall de av exploatören 
anmälas för slutbesiktning. Vid slutbesiktningen skall av Staden utsedda representanter delta.  

En oberoende besiktningsman utför slutbesiktningen. Slutbesiktning utförs av parterna gemensam utsedd 
besiktningsman, med fackkunskap inom det område som besiktningen avser. Flera besiktningsmän kan därför 
bli aktuella.  

Staden ska ej vara skyldig att vara utföra slutbesiktning avseende finplanering under tiden den 15:e oktober – 
30 april, dock medges slutbesiktning efter den 15:e oktober om väderleksförhållandena inte försvårar 
besiktningen och om tekniska kontoret kan godkänna arbetena som besiktningsobjekt. 

Intill den tidpunkt då anläggningarna har färdigställts och vid slutbesiktning godkänts, eller om det 
dessförinnan finns skäl att ta anläggningarna i anspråk för allmänt ändamål, svarar exploatören för skötsel och 
underhåll. Därefter övergår denna skyldighet på Staden om ej annat framgår av exploateringsavtalet.  

Exploatören skall senast två veckor före slutbesiktning inlämna relationsritningar och drift och 
skötselinstruktioner avseende besiktningsobjekt till Stadens tekniska enhet. Efter det att anläggningar godkänts 
vid slutbesiktning, övergår äganderätten till anläggningar som skall vara allmänna, på Staden.  

Garanti och efterbesiktning 
Garanti och efterbesiktning enligt AMA Anläggning 17 samt ABT 06. 
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Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 10 
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Skydd av vegetation 

§ 1. VILLKOR FÖR START AV EXPLOATERINGSARBETEN 

Innan några arbeten som kan skada befintlig vegetation startar skall inventering genomföras och 
skyddsåtgärder vidtas enligt följande.  

§ 2. INVENTERING 

Parterna skall gemensamt utföra en inventering av befintlig vegetation och naturmarksgränser inom 
det område som påverkas av exploateringen för att fastställa markens och vegetationens status och 
bevarandevärde. När detta skett skall en kartbilaga som beskriver vad som skall skyddas, upprättas i 
två exemplar och undertecknas av båda parter. 

§ 3. BESKÄRNING AV SKYDDSVÄRDA TRÄD 

Av framkomlighetsskäl kan det i vissa fall vara nödvändigt att genomföra beskärning av befintliga 
träd, särskilt de träd som identifierats som skyddsvärda i den gemensamma inventeringen. 
Bedömning och beskärningsåtgärder skall alltid genomföras av godkänd arborist eller personer med 
grön kompetens och bekostas av exploatören. 

Beskärningen skall genomföras på sådant sätt att trädets naturliga växtsätt inte förändras. Vidare 
skall åtgärden inte påverka trädets framtida vitalitet och åtgärden får heller inte innebära att trädet 
får strukturella svagheter eller på annat sätt riskerar att utvecklas till ett riskträd. 

§ 4. SKYDD AV MARKOMRÅDE 

Ett två meter högt fårstängsel skall uppsättas i gräns mot markområde som skall skyddas. Tillfälliga 
anordningar för skydd skall tas bort vid tidpunkt för slutrengöring. 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 

I de områden där arbete genomförs utanför kvartersmark , skall det översta jordskiktet lagras för att 
möjliggöra återställning av natur-/parkmark. 

Avbaningsdjup skall vara lika med vegetationsjordsskiktet, vilket kan variera över området. Under 
lagringstiden skall vegetationsjorden läggas i upplag med högsta höjd av 1.5 m och upplagen skall 
förses med avrinning. Vegetationsjorden skall hållas fri från ogräs, endast mekanisk rensning är 
tillåten. Upplagen får ej täckas med tät duk. Gasutbyte och fuktvandring skall kunna ske i tillräcklig 
omfattning för att vegetationsjordens naturliga frö- och sporinnehåll skall hållas sund. 
Vegetationsjorden skall hållas väl separerad från andra schaktmassor. 

När de avbanade jordmassorna läggs ut bör de normalt siktas genom en skopa försedd med galler 
om ca 10 cm. Rotbitar mindre än 10 cm kan med fördel ligga kvar i massorna, då de på sikt 
förmultnar och tillför jorden näring. Om jorden inte siktas måste man i stället manuellt sortera bort 
större rotbitar och stenar.  

Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 11a
  Skydd av vegetation

2018-04-19 
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Köp- och genomförandeavtalet Norrberget 
   Bilaga 11a 
 

 

Avbaningsmassorna får inte packas, utan skall hållas så porösa som möjligt. Det är en förutsättning 
för att växterna skall etableras. Alltför stora upplag förstör jordens struktur och spolierar hela idén 
om återanvändning av jorden. Lämpligt djup för avbaning av jordmånen måste därför anpassas från 
projekt till projekt. 

§ 6. SKYDD FÖR ENSTAKA TRÄD 

Träden som man avser att skydda, skall kläs in med plank till minst tre meters höjd, där så är möjligt 
med hänsyn till grenverk. Mellan trädstam och plank (min 45 x 95 mm) 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 område runt trädet med staket, betongsuggor 
eller liknande. Området skall vara minst 2 meter utanför kronans ytterkant, men helst 15 gånger 
stammens diameter. Om det avgränsade området 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 markvitalisering32. 

Inom det avgränsade området får ingen grävning, körning med tunga fordon, upplägg av massor, 
uppställning av bodar eller arbetsmaskiner ske. Inom området skall inte heller bensin, diesel, 
bekämpningsmedel eller lösningsmedel hanteras. 

All 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 
brokonstruktioner3. 

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 
med. 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. 

                                                           
1 Skyddskonstruktioner, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2015:15 
2 Markvitalisering, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2015:15 
3 Arbeten vid rotzonen, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2015:15 
4 Skyddskonstruktioner, Standard för skyddande av träd vid byggnation, SLU Rapport 2015:15 
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Köp- och genomförandeavtalet Norrberget 
   Bilaga 11a 
 

 

Om trafik behöver gå i närheten av träd, 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 utföres skydd4 för trädens rotzon. Skyddsåtgärder skall godkännas 
av kommunen. 

Förändringar av marknivå i anslutning till dessa träd skall utföras på ett sådant sätt att trädets 
bestånd så långt som möjligt tryggas. Erforderlig permanent fyllning runt sådana träd skall utföras 
enligt typritning i Anläggnings AMA 10.  

§ 7. ÅTGÄRDER VID SKADA PÅ VEGETATION 

Skada som trots vidtagna skyddsåtgärder uppkommer på mark eller vegetation, som skall bevaras 
enligt § 4, § 5 och § 6  ovan, skall omgående anmälas till kommunen för beslut om vilka åtgärder som 
skall vidtas samt om tidpunkt för utförande.  

§ 8. VATTENFÖRSÖRJNING AV VEGETATION 

Det åligger exploatörerna att redovisa hur befintlig och tillkommande vegetation kan försörjas med 
vatten genom lokalt omhändertagande av dagvatten inom exploateringsområdet. 

§ 9. AVSYNING 

Så snart slutrengöring är utförd skall avsyning ske av träd och markområden. Dessa villkor upphör att 
gälla för avsynade och godkända områden. 

§ 10. ANSVAR 

Gentemot kommunen svarar exploatören för sina entreprenörers eventuella överträdelser av dessa 
villkor. 
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Tidplan över exploateringsarbeten Norrberget

Kvartal
Aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21

Laga kraft vunnen detaljplan

Fastighetsbildning

Tillträde etapp 1

Etapp 1

Eken

Skutan

Berghällen

Tillträde etapp 2

Etapp 2

Utkiken

Inloppet

Storgården

Norrberget

Särbo

Förskola

Kommunal gata

Upprättad av : A Åmossa 2018-04-13

År 6År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 12
 Tidsplan

2018-04-13 
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PM	—	Norrberget	genomförande	Bygg	 	2018-04-12	

Del	av	detaljplan	för	Norrberget	DP	410	

Bakgrund	
En ny stadsdel läggs till Vaxholms stadskärna. Bebyggelse i två till tre våningar plus takvåning i åtta
bostadskvarter.

Byggnaders	utförande	
Husen planeras att utföras med prefabricerad stomme och träfasad. Under vissa kvarter kommer
underjordiska garage att byggas.

Byggnaders utförande och utformning av den yttre miljön ska följa gällande gestaltningsprogram.

Genomförande	

Buller	och	övriga	störningar	
Buller under byggnation utgör ofta ett problem. Naturvårdsverket har därför tagit fram riktvärden för
buller från byggplatser, NFS 2004: 15. Dessa riktvärden är rekommenderade tillåtna bullernivåer för
byggarbetsplatser. Projektet kommer att följa dessa värden.

Ett antal kritiska moment i byggnationen av området kommer att skapa buller och olägenhet för den
närmaste omgivningen. Momenten begränsas i tid- och omfattning.

Transporter till och från byggarbetsplatserna kommer att ske under hela produktionen i mer eller
mindre omfattning. Transporterna styrs i tid och omfattning för att visa hänsyn.

Personalutrymmen och dess tillhörande upplag och parkeringsplatser for personbilar förväntas ej
behöva speciella åtgärder beträffande buller.

Information lämnas till boende i god tid före störande arbetsmoment utförs.

Byggetablering	
Byggetablering så som bodar, containers och upplag ordnas och inhägnas med staket. Byggetablering
anordnas inom exploateringsområdet. När sista etappen byggs ut anordnas byggetablering på
kommunal mark efter överenskommelse med kommunen om lämplig plats.

Sprängning	
Vid sprängning ska riskområdet för aktuell sprängning stängas av for obehöriga personer samt
riskanalys och vibrationsmätningar genomföras.

Information lämnas till boende i god tid före sprängningsarbeten.

Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 13 
PM genomförande bygg,  

2018-04-12 
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Transporter	
Byggtrafiken kommer att angöra exploateringsområdet via Hamngatan. För att uppnå hög säkerhet
och minska bullret kommer fartbegränsande åtgärder att införas generellt under hela byggperioden.
För att minska dammspridning från fordon som passerar boende kommer vägarna att dammbindas
eller vattnas under torra årstider.

Skydd	av	berghällar,	vegetation	och	värdefulla	träd	
Samtliga träd som i detaljplanen skyddas med en n-bestämmelse kommer att skyddas och bevaras
under byggtiden och får inte användas som etableringsyta under byggtiden.

Information	till	boende	
De boende och övriga berörda hålls löpande informerade om kommande störningar i form av
exempelvis buller och begränsningar i framkomlighet. De boende ska även informeras om det blir
några förändringar i förhållande till vad som redovisas i detta PM. Om önskan finns kan en eller flera
särskilda kontaktpersoner utses av de boende for löpande dialog och samråd med projektledningen
beträffande störningar från byggprocessen.

Byggnadsetapper	

Byggordning	
Byggnationen planerar att ske etappvis kvarter för kvarter. Områdena kommer att hägnas in under
tiden arbete pågår. Etapperna kommer att i vissa fall överlappa varandra för att tiden för
byggnationen ska nyttjas så effektivt som möjligt och korta ner den totala byggtiden.

När respektive kvarter är färdigt och inflyttat så kommer omkringliggande yttre miljö så som gator,
gångstråk och parker vara färdigställda med undantag av att färdigställande av grönytor kan behöva
dröja viss tid efter färdigställande av husen beroende på årstid.

Strandpromenaden	
Strandpromenaden i norr mot vattnet färdigställs i takt med att området byggs ut. Och projektet
eftersträvar att i stor utsträckning tillse att gångstråket hålls tillgänglig under utbyggnaden av
området.
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Leveransanvisningar för inmätningar 

1. Syfte
Denna anvisning är objektanpassad och reglerar inmätningar som ska levereras till Vaxholms stad 

(Staden). 

2. Leverans
Ska tas fram av Exploatören och levereras till Staden senast tre veckor efter slutbesiktning av 

enskilda anläggningar och byggnader. 

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 såväl nya som befintliga anläggningar, dessutom ska befintliga objekt som 

behålls och har direkt samband med nya anläggningar mätas in. 

Objekt som tas bort ska rapporteras om till Staden. 

Mätningar av följande objekt ska ske enligt den senaste versionen av lantmäteriets mätanvisningar 

(HMK): 

Objekt Objektsform 

BY-Byggnader Polygon/yta 

BY-Altaner (över 1,2 meter) linje 

BY-Skärmtak Polygon/yta 

BY-Trappa till byggnad linje 

BY-Ramp till byggnad 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 

Köp- och genomförandeavtal Norrberget,  Bilaga 14 
Leveransanvisningar för inmätningar

2018-04-19 
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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 – Polygon/yta om breddare än 
20 cm 

MD-Staket linje 

MD-Stödmur 
linje – Polygon/yta om breddare än 
20 cm 

MD-Trappa linje 

MD-Ramp linje 

MD-Slänt linje 

MD-Släntfot linje 

MD-Släntkrön linje 

TE-EL-Elstolpe punkt 

TE-EL-Belysningsstolpe punkt 

Lekyta Polygon/yta 

Fiberledningar linje 

Nockhöjd på alla byggnader punkt 

4. Format
Samtliga filer ska levereras i formatet DWG, innefattande lager lista, 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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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2015/56.214
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41 Detaljplan för Norrberget Dp 410, antagande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Detaljplan för Norrberget Dp 410 antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 KS § 47 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att 
påbörja planarbetet för Norrberget, Dp 410. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 24 augusti 2016 KSPU § 37 att genomföra samråd 
för planförslaget. Samråd hölls 19 september – 17 oktober 2016. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-03-24. Under samrådet inkom önskemål 
från medborgare och länsstyrelsen att detaljplanen skulle ställas ut på samråd igen. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 30 augusti 2017, KSPU § 36, att genomföra ett extra 
samråd. Det extra samrådet hölls mellan 4–27 september 2017. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-11-30.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2017 KS § 55 att genomföra granskning av planförslaget. 
Granskningen ägde rum 7 december 2017 - 7 januari 2018. Efter granskningen reviderades planen och 
ändringarna bedömdes vara väsentliga ändringar som kräver att en ny granskning genomförs enligt 5 
kap §25 plan- och bygglagen, PBL 2010:900.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2018 att genomföra ny granskning av planförslaget KS § 6. 
Den nya granskningen genomfördes 16 mars- 9 april 2018. 

Totalt inkom under den första granskningen 64 yttranden och under den andra granskningen 59 
yttranden. Inkomna yttrande finns sammanställda i två granskningsutlåtanden, 2018-03-15 och 2018-
04-19. 

Syftet med detaljplanen för Norrberget Dp 410 är att: 

- möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2- till 3-våningsbyggnader med en takvåning för ca 200-
250 bostäder och lokaler för verksamheter i markplan.

- möjliggöra byggande av särskilt boende.

- möjliggöra byggande av förskola.

- möjliggöra en strandpromenad som binder samman den allmänna tillgängligheten mellan  
Norrbergsgatan och Roddaregatan. 

Yrkanden
Jan-Olof Schill (S) och Carl-Magnus Broström (WP) yrkar avslag till planeringsutskottets beslutsförslag.

Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till planeringsutskottets beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 
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Protokoll
2018-05-03

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja = röstar den som bifaller planeringsutskottets beslutsförslag. 

Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael 
Baumgarten (L) och Karin Urbina Rutström (MP). 

Nej = röstar den som avslår planeringsutskottets beslutsförslag.

Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) och Carl-Magnus Broström (WP).

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 Ja-röster mot 3 nej-röster bifaller planeringsutskottets 
beslutsförslag. 

Reservationer
Jan-Olof Schill anmäler för (S) skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

Carl-Magnus Broström anmäler för (WP) skriftlig reservation mot beslutet i enlighet med bilaga 3 till 
protokollet. 

Handlingar
Protokollsutdrag PLU/2018-05-03 § 18
Tjänsteutlåtande, 2018-04-19
Plankarta för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19 
Plan- och genomförandebeskrivning för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19 
Gestaltningsprogram, 2018-03-13
Granskningsutlåtande 2 , 2018-04-19
Granskningsutlåtande 1 , 2018-03-15 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2018-05-03

Änr KS 2015/56.214
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 18 Detaljplan för Norrberget Dp 410, antagande

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Granskningsutlåtande 1, 2018-03-15 och Granskningsutlåtande 2, 2018-04-19 godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta: 
Detaljplan för Norrberget Dp 410 antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 KS § 47 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att 
påbörja planarbetet för Norrberget, Dp 410. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 24 augusti 2016 KSPU § 37 att genomföra samråd 
för planförslaget. Samråd hölls 19 september – 17 oktober 2016. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-03-24. Under samrådet inkom önskemål 
från medborgare och länsstyrelsen att detaljplanen skulle ställas ut på samråd igen. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 30 augusti 2017, KSPU § 36, att genomföra ett extra 
samråd. Det extra samrådet hölls mellan 4–27 september 2017. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-11-30.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2017 KS § 55 att genomföra granskning av planförslaget. 
Granskningen ägde rum 7 december 2017 - 7 januari 2018. Efter granskningen reviderades planen och 
ändringarna bedömdes vara väsentliga ändringar som kräver att en ny granskning genomförs enligt 5 
kap §25 plan- och bygglagen, PBL 2010:900.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2018 att genomföra ny granskning av planförslaget KS § 6. 
Den nya granskningen genomfördes 16 mars- 9 april 2018. 

Totalt inkom under den första granskningen 64 yttranden och under den andra granskningen 59 
yttranden. Inkomna yttrande finns sammanställda i två granskningsutlåtanden, 2018-03-15 och 2018-
04-19. 

Syftet med detaljplanen för Norrberget Dp 410 är att: 

- möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2- till 3-våningsbyggnader med en takvåning för ca 200-
250 bostäder och lokaler för verksamheter i markplan.

- möjliggöra byggande av särskilt boende.

- möjliggöra byggande av förskola.

- möjliggöra en strandpromenad som binder samman den allmänna tillgängligheten mellan  
Norrbergsgatan och Roddaregatan. 

Yrkanden
Bengt Sandell (S) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag i båda delar.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag i båda delar.
Michael Baumgarten (L) och Malin Forsbrand (C) instämmer i ordförandens yrkande.
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Protokoll
2018-05-03

2 av 2

Kommunstyrelsens planeringsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-04-19
Plankarta för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19 
Plan- och genomförandebeskrivning för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19 
Gestaltningsprogram, 2018-03-13
Granskningsutlåtande 2 , 2018-04-19
Granskningsutlåtande 1 , 2018-03-15 

Underlag till detaljplanen finns på kommunens webb, www.vaxholm.se                    

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf
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Tjänsteutlåtande
2018-04-19

Änr KS 2015/56.214
1 av 4

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Detaljplan för Norrberget Dp 410, antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:
Granskningsutlåtande 1, 2018-03-15 och Granskningsutlåtande 2, 2018-04-19 godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 
Detaljplan för Norrberget Dp 410 antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 KS § 47 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att 
påbörja planarbetet för Norrberget, Dp 410. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 24 augusti 2016 KSPU § 37 att genomföra samråd 
för planförslaget. Samråd hölls 19 september – 17 oktober 2016. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-03-24. Under samrådet inkom önskemål 
från medborgare och länsstyrelsen att detaljplanen skulle ställas ut på samråd igen. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 30 augusti 2017, KSPU § 36, att genomföra ett extra 
samråd. Det extra samrådet hölls mellan 4–27 september 2017. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-11-30.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2017 KS § 55 att genomföra granskning av planförslaget. 
Granskningen ägde rum 7 december 2017 - 7 januari 2018. Efter granskningen reviderades planen och 
ändringarna bedömdes vara väsentliga ändringar som kräver att en ny granskning genomförs enligt 5 
kap §25 plan- och bygglagen, PBL 2010:900.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2018 att genomföra ny granskning av planförslaget KS § 6. 
Den nya granskningen genomfördes 16 mars- 9 april 2018. 

Totalt inkom under den första granskningen 64 yttranden och under den andra granskningen 59 
yttranden. Inkomna yttrande finns sammanställda i två granskningsutlåtanden, 2018-03-15 och 2018-
04-19. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Farnaz Wigh
Planarkitekt
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Tjänsteutlåtande
2018-04-19

Änr KS 2015/56.214
2 av 4

Syftet med detaljplanen för Norrberget Dp 410 är att: 

- möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2- till 3-våningsbyggnader med en takvåning för ca 200-
250 bostäder och lokaler för verksamheter i markplan.

- möjliggöra byggande av särskilt boende.

- möjliggöra byggande av förskola.

- möjliggöra en strandpromenad som binder samman den allmänna tillgängligheten mellan  
Norrbergsgatan och Roddaregatan. 

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 KS § 47 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att 
påbörja planarbetet för Norrberget, Dp 410. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 24 augusti 2016 KSPU § 37 att genomföra samråd 
för planförslaget. Samråd hölls 19 september – 17 oktober 2016. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-03-24. Under samrådet inkom önskemål 
från medborgare och länsstyrelsen att detaljplanen skulle ställas ut på samråd igen. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 30 augusti 2017, KSPU § 36, att genomföra ett extra 
samråd. Det extra samrådet hölls mellan 4–27 september 2017. Inkomna synpunkter och förslag till 
ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse 2017-11-30.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2017 KS § 55 att genomföra granskning av planförslaget. 
Granskningen ägde rum 7 december 2017 - 7 januari 2018. Efter granskningen reviderades planen och 
ändringarna bedömdes vara väsentliga ändringar som kräver att en ny granskning genomförs enligt 5 
kap §25 plan- och bygglagen, PBL 2010:900.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2018 att genomföra ny granskning av planförslaget KS § 6. 
Den nya granskningen genomfördes 16 mars- 9 april 2018. 

Totalt inkom under den första granskningen 64 yttranden och under den andra granskningen 59 
yttranden. Inkomna yttrande finns sammanställda i två granskningsutlåtanden, 2018-03-15 och 2018-
04-19. 

Planområdet är beläget på den norra delen av Vaxön ovanför Hamngatan och mellan kvarteren Kasinot 
och Skutviken samt avgränsas i norr av brant naturmark som riktar sig mot Norra Vaxholmsfjärden. Inom 
planområdet finns idag Norrbergsskolan samt förskoleverksamheter i Lillstugan och Lägerhöjden. 

I översiktsplanen för Vaxholm, Vaxholms 2030, (antagen av KF 2013-12-16) redovisas aktuellt 
planområde som utredningsområde för bebyggelse, grönstruktur och service. 

Parallellt med detaljplanearbetet bjöd Vaxholms stad in intresserade företag att delta i en 
markanvisningstävling, i syfte att utse en exploatör att samarbeta med i det fortsatta planarbetet. 
Tävlingen startade i september 2016 och i mars 2017 utsågs Besqab Projekt och Fastigheter AB till 
vinnare. 
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Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen för Norrberget Dp 410 är att: 

- möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2- till 3-våningsbyggnader med en takvåning för ca 200-
250 bostäder och lokaler för verksamheter i markplan.

- möjliggöra byggande av särskilt boende.

- möjliggöra byggande av förskola.

- möjliggöra en strandpromenad som binder samman den allmänna tillgängligheten mellan  
Norrbergsgatan och Roddaregatan. 

Dp 410 Norrberget består av delar av fastigheterna Lägerhöjden 1 och Vaxön 1:11 m.fl. Detaljplaner 
inom området som gäller idag är:

 Detaljplan 36 (laga kraft 1950) som anger att den mellersta delen i planområdet ska vara 
tillgänglig för allmänt ändamål samt naturmark i den östra delen. Höjdangivelsen för bebyggelse 
anges till 11 meter i väster och 7 meter för Storstugan.

 Detaljplan 283  (laga kraft 1980) som anger allmänt ändamål för Lägerhöjden (idag förskola) 
med en byggnadshöjd på 6 meter.

 Detaljplan 275 (laga kraft 1980) som anger park eller plantering i östra delen av planområdet. 
 Detaljplan 197 (laga kraft 1969) som anger allmänändamål, gata och park i sydöstra delen av 

planområdet. 
 Detaljplan  383 (laga kraft 2007) som anger Natur, gata och skola i sydvästra delen av 

planområdet.

Planområdet är beläget på den norra delen av Vaxön ovanför Hamngatan och mellan kvarteren Kasinot 
och Skutviken samt avgränsas i norr av brant naturmark som riktar sig mot Norra Vaxholmsfjärden. Inom 
planområdet finns idag Norrbergsskolan samt förskoleverksamheter i Lillstugan och Lägerhöjden. 

Norrbergsskolan på platsen har fått beslut om att rivas och verksamheten har redan förflyttas till den 
nybyggda Kronängskolan.

Bedömning
Översiktsplanen Vaxholm 2030 hänvisar till en kommunal bostadsbyggnadsprognos som sträcker sig från 
2013 till 2030. När översiktsplanen togs fram handlade det om ett tillskott på 1800 bostäder 
sammanlagt, eller i genomsnitt 100 bostäder/år. Bostadsbyggnadsprognosen har i sin tur används som 
underlag för den befolkningsprognos som beräknade att Vaxholm skulle ha 16 000 invånare år 2030. 

Enligt den senaste bostadsbyggnadsprognosen ligger det genomsnittliga bostadsbyggandet fram till 
2030 resp. 2030-2050 i linje med RUFS 2050. Än så länge har bostadsbyggandet i kommunen däremot 
varit lägre än det förväntade genomsnittet. Under perioden 2013-2016 har snittet för antalet nya 
bostäder varit 54 st /år vilket inbegriper lägenheter i nybyggda hus samt ombyggda lägenheter i 
flerbostadshus.
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Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tre målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. 

Kvalitet: Vaxholms centrala delar förstärks med mellan 200-250 nya bostäder, ett särskilt boende och en 
ny förskola vilket möjliggör tillgängligt boende (med t ex hiss) och verksamhet med hög kvalitet i ett 
centralt läge. 

Livsmiljö: Särskilt boende för äldre i ett centralt läge nära parken Lägret och en strandpromenad ger 
livskvalitet för anhöriga som har nära till sina anförvanter. Underlaget för kollektivtrafik och service på 
gångavstånd förstärks i och med det centrala bostadstillskottet. Genom långtgående åtgärder avseende 
dagvatten kommer påverkan på Norra Vaxholmsfjärden att bli mindre. Den framtida sammanhängande 
strandpromenaden längs Vaxholms stränder kompletteras med en viktig länk.

Ekonomi: Detaljplanen kommer att bidra till att kommunen har möjlighet att finansiera lokaler för 
förskolor, skolor och särskilt boende med mindre behov av att ta lån. Genom att planen medger nya 
bostäder innebär det ytterligare kommuninvånare som betalar skatt och därmed bidrar till kommunens 
mål ekonomi.

Finansiering

Planarbetet har bekostats av den blivande exploatören.

Förslagets konsekvenser
Planen innebär att området omvandlas från en 50-tals skola till ett nytt bostadsområde. Hur detta 
kommer att påverka riksintresset och omkringliggande bebyggelse redovisas i planbeskrivning, 
gestaltningsprogram och ett antal utredningar.

Planen överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, 2018-04-19
2. Plankarta för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19 
3. Plan- och genomförandebeskrivning för Norrberget, Dp 410, 2018-04-19 
4. Gestaltningsprogram, 2018-03-13
5. Granskningsutlåtande 2 , 2018-04-19
6. Granskningsutlåtande 1 , 2018-03-15 

Underlag till detaljplanen finns på kommunens webb, www.vaxholm.se                    

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Farnaz Wigh, stadsbyggnadsförvaltningen
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

vändplan

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utformning

Balkonger/burspråk får maximalt kraga ut 0,6 m över kvartersväg och berörd prickmark med

minst 3 m fri höjd över mark,  4 kap 16 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §

Villkor för lov

Marklov kvävs för fällning av skyddade träd med en omkrets på 1 m  på en  höjd av cirka 1 m över mark

, 

Se

bestämmelse ''n

1

''

,  4 kap 15 §

Markreservat

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §

Vändplan inom Torg,  4 kap 5 § 2

Utfartsförbud

Bebyggandets omfattning

Byggnad får inte uppföras. Stödmurar (max 1,2 m höjd), plank (max 1,8 m höjd),

balkonger, uteplatser, trappor, väderskyddad cykelparkering medges. Inom prickmark får

burspråk och skärmtak för entréer och lokaler uppföras med ett maximallt djup av 0.6 m,

minst 3 m fri höjd över mark,  4 kap 11 § 1 eller 16 §

kvartersväg

Marken får byggas över med planterbart bjälklag. Parkering under bjälklagsnivå. Marken får endast

förses med komplementbyggnad med högsta nockhöjd 4 m på max 20 % av mark. Stödmurar (max

1,2 m höjd), plank (max 1,8 m höjd), balkonger, uteplatser, trappor, väderskyddad cykelparkering

medges, 4 kap 11 § 1 eller 16 § 1

Väg på kvartersmark. Kantstensparkering får anläggas på vägen. Vägen ska vara

framkomlig för bilar, cyklar, räddningstjänst och sophantering, 4 kap 11 § 1

Utförande

Minst 80 % av marken ska ha ett minsta jorddjup på 0,5 m och får ej hårdgöras, 4 kap 10 §

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

Fördröjningsmagasin får anläggas med en volym på 760 m3, 4 kap 16 § 1

ILLUSTRATION

Strandpromenad

Träd får inte fällas om de inte utgör fara för liv och egendom,  9 kap 12 §

Träd får inte fällas om de inte utgör fara för liv och egendom,  9 kap 12 §

Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande, 4 kap 16 § 1

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, därutöver får mindre uppskjutande byggnadsdelar

såsom skorsten, ventilationsanordningar, hissrum och liknande anordnas, 4 kap 11 § 1

Utökad lovplikt  för komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 25 m

2

 (så kallat Attefallhus), tillbyggnad på

max 15 m

2

, att bygga högst två takkupor samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad

,  4 kap 15 §

Största exploatering i kvadratmeter bruttoarea ovan mark,  4 kap 11 §

1

Utökad lovplikt  gäller för fasadändringar mot kringbyggd gård,

  4 kap 15 §

Balkonger får inte glasas in, 4 kap 16 § 1

Maximalt antal tillåtna lägenheter inom område, 4 kap 9 §

e

2

Utöver byggnadshöjd får takkupor uppföras. Takkupor får uppta max 50 % av fasadlängden. Takkupor får ha en maxbredd på

2,8 m. Om de är indragna från fasadliv minst 60 cm är maxbredden 3,8 m. Undantaget bestämmelse DBSC

1

P

1

, 

4 kap 16 § 1

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan

.  

Se beräkningsgrundande fasader i karta 2

,

4 kap 11 § 1

+0.0

+0.0

Förutom bestämmelse f

6 

 får fasader mot norr (parkmark) inom en sammanhängande sträcka av

maximalt 60 % av fasadlängden överskrida byggnadshöjd men inte överskrida nockhöjd, 

4 kap 16 § 1

Marken får inte underbyggas. Balkonger får kraga ut över prickmark med maximalt djup om 1,8 m

med minst 3 m fri höjd över mark,  4 kap 11 § 1

Förutom bestämmelse f

6

 får fasader mot norr och söder inom en sammanhängande sträcka av

maximalt 60 % av fasadlängden överskrida byggnadshöjd men inte överskrida nockhöjd, 

4 kap 16 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad med högsta nockhöjd 4 meter på max

20 % av plusmark. Stödmurar (max 1,2 m höjd), plank (max 1,8 m höjd), balkonger,

uteplatser, trappor, väderskyddad cykelparkering medges, 4 kap 11 § 1 eller 16 §

Balkonger/burspråk får maximalt kraga ut 0.6 m över park, gata och torg med minst 3 m fri

höjd över mark,  4 kap 16 § 1

Minst 80 % av marken ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten, 4 kap 12 § 1

Minst 50 % av parken får inte hårdgöras, 4 kap 10 §

Minst 80 % av marken får inte hårdgöras, 4 kap 10 §

Byggnadshöjd på fasad motstående beräkningsgrundande fasad får inte överstiga byggnadshöjd på

beräkningsgrundande fasad, 4 kap 16 § 1

Fördröjningsmagasin får anläggas, 4 kap 5 § 2

Fasadmaterial ska huvudsakligen vara trä.

Kommunen är huvudman för allmän plats, 4 kap 7 §

Huvudmannaskap

e

Minst 50 % av marken får inte hårdgöras, 4 kap 10 §

Infiltrationsdike får anläggas, 4 kap 10 och 12 §

Mark och vegetation/Utförande

Markens anordnande och vegetation

Byggnadsteknik

Höjd på byggnader

Begränsning av markens utnyttjande

Utnyttjandegrad

Takkupor får uppföras. Mot gata får takkupor uppta max 55 % av fasadlängden och ha en
maximal bredd på 3,5 m, 4 kap 16 § 1
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Samråd 2         2017-08-30  KS § 36

Antagande       2018-05-17   KF §x

efter 1 januari 2015. Lagrumshänvisningar är till PBL.

UPPLYSNING

Planen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse 

BESLUT

Uppdrag           2015-04-28  KS § 47

Samråd 1         2016-08-24  KSPU § 37  

Granskning 1    2017-11-30  KSPU § 55

Granskning 2    2018-02-08  KS § 6

Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser 

- Plan- och genomförandebeskrivning 

- Gestaltningsprogram

Bostäder och möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning. Parkering, bostadskomplement

och skyddsrum får uppföras under mark.
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Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2
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hela planområdet.
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Planens syfte och huvuddrag_____________________________________

Planen syftar till att: 

- möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2 till 3-våningsbyggnader med en takvåning för ca 
200-250 bostäder och lokaler för verksamheter i markplan.

- möjliggöra för byggande av särskilt boende.

- möjliggöra för byggande av förskola.

- skapa en stark gestaltning som kännetecknas av Vaxholms småstadskaraktär och den omgivande  
kultur- och skärgårdsmiljön.

 - skapa levande gaturum. Detta sker genom att bebyggelsen formas så att samspel mellan 
människor inom- och utomhus är så stor som möjligt - entréer placeras mot gata och fasader utförs 
så att de förmedlar kontakt mellan ute och inne, särskilt i markplan. Byggnader placeras 
gaturumsbildande, dvs nära fastighetsgräns mot gata. 

- skapa goda förutsättningar för rekreation, både inom privata gårdar och på allmänna platser. En  
strandpromenad avser binda samman den allmänna tillgängligheten mellan  Norrbergsgatan och 
Roddaregatan. Strandpromenaden vetter mot och har utsikt över Norra Vaxholmsfjärden 

- skapa mångfald genom blandad användning av mark och byggnader med varierad utformning. 
Detta sker genom lokaler i vissa lägen och flexibel användning inom ramen för centrumändamål i 
stora delar av området. 

- möjliggöra trafik längs nya kvartersvägar som inbjuder till måttlig hastighet och 
kantstensparkering.

- skapa garage under tre kvartersgårdar och möjliggöra bygge av skyddsrum under mark.

- dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. Det innebär minskade 
dagvattenflöden och minskade utsläpp av föroreningar, vilket bidrar till att miljökvalitetsnormerna 
för recipienten uppnås.

Förenlighet med miljöbalken_____________________________________

Detaljplanen medger bebyggelse i direkt anslutning till befintlig tätort. Det betyder att området lätt 
kan tillgodogöra sig befintlig infrastruktur och service, samt att området är lätt att 
kollektivtrafikförsörja och att gångavståndet till färjeläge är överkomligt. Bebyggelsestrukturen ger 
förutsättningar för en tät bebyggelse som samtidigt medger generösa bostadsgårdar, tomter och 
parker för människans rekreation. Ny bebyggelse tar i anspråk i huvudsak befintlig mark för skolor 
och förskolor medverkar därmed inte till att försämra rekreationsvärden. Planen bidrar till 
bostadsförsörjning inom Stockholmsregionen.
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Planens genomförande bedöms utifrån ovanstående, kunna anses som en hållbar utveckling av 
Vaxholms tätort ur ekonomisk, ekologisk och social aspekt.

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. avseende lämplig användning av mark och 
vatten samt 5 kap. avseende miljökvalitetsnormer. Kommunen anser att frågan om avvägning 
gentemot väsentliga samhällsintressen avgjorts i arbetet med kommunens översiktsplan, och att 
bedömningen då gjordes att planområdet är lämpligt att tas i anspråk för bostäder.

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. Vattenförekomsten Norra 
Vaxholmsfjärden är huvudsaklig recipient och dess ekologiska status är klassad som måttlig. 

Miljökvalitetsnormen 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. 
Åtgärderna för denna vattenförekomst, behöver emellertid genomföras till 2021 för att god 
ekologisk status ska kunna nås till 2027.

De huvudsakliga miljöproblemen i Norra Vaxholmsfjärden är övergödning och syrefattiga 
förhållanden samt miljögifter. Vad gäller främmande arter är kunskapsbristen stor. Underlaget är 
för osäkert för att kunna dra några slutsatser om påverkan på ekologisk status.

Den kemiska statusen är redan 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 (december 2015) får dock inte öka. 
Kvalitetskravet är att god kemisk status, utan överallt överskridande ämnen ska bibehållas.

Exploateringen kommer enligt genomförd dagvattenutredning medföra ökad avrinning och till viss 
del, större mängder av de studerade föroreningsämnena i jämförelse med innan. Det ökade flödet 
samt föroreningsmängderna kommer att omhändertas lokalt, renas och fördröjas. Planerade 
åtgärder kommer att bidra till att dagvattenflöde och föroreningsmängder minskar i jämförelse med 
dagens utsläpp, vilket i sin tur bidrar till att miljökvalitetsnormen för Norra Vaxholmsfjärden kan 
uppnås. Dagvattenhanteringen styrs genom kravställande på exploatörer, planbestämmelse och 
kommunens egna åtaganden.

Arbetet med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Norra Vaxholmsfjärden har inletts parallellt 
med detaljplanen. Åtgärdsprogrammet ska redovisa förslag på åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status till 2027. 
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Enligt Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund är luftkvaliteten i Vaxholm god och inga 
normer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis begränsad trafik i 
stadskärnan. Planförslaget medför ingen påverkan på gällande luftkvalitetsnormer och ligger i 
kollektivtrafiknära läge vilket bidrar till hållbart resande. 

Plandata________________________________________________________

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget på den norra delen av Vaxön ovanför Hamngatan och mellan kvarteren 
Kasinot och Skutviken samt avgränsas i norr av brant naturmark som riktar sig mot Norra 
Vaxholmsfjärden. Planområdet är taget i anspråk som kvartersmark för skolan och förskolorna inom 
området. I norr sluttar naturmarken ner mot Norra Vaxholmsfjärden och själva planområdet ligger 
på en höjd. Inom planområdet finns idag Norrbergsskolan samt förskoleverksamheter i Lillstugan 
och Lägerhöjden. 

            

Figur 1: Planområdet omfattar ca 2,6 ha (26 350 kvm). Planen omfattar inga vattenområden.

Marken inom planområdet omfattar fastigheterna Lägerhöjden 1, Lägerhöjden 3 samt mindre delar 
av fastigheterna Lägerhöjden 2, Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81. De delar av Vaxön 1:11 som ingår är de 
områden som ingår i detaljplan 36 och som ligger mellan skolan/förskolorna och vattnet samt ett 

179



ANTAGANDEHANDLING 
2018-04-19

 Änr 2015/56.214
8 av 51

mindre markområde som angränsar till sydöstra gränsen av Lägerhöjden 3. De delar av Vaxön 1:81 
som ingår i planområdet är vägområden och naturområden vid Hamngatan och Roddaregatan.

Den del av fastigheten Lägerhöjden 2 som används som angöring till Storstugan ingår för att kunna 
planläggas som gata och torg. Byggnaden Storstugan ingår inte i planen. 

Vaxholms stad äger marken inom föreslaget planområde. Delar av marken avses att säljas till 
exploatör som ingår avtal med kommunen i avsikt att bebygga området.

Tidigare ställningstagande_______________________________________

Översiktsplan
I översiktsplan för Vaxholm, Vaxholm 2030, redovisas aktuellt område som utredningsområde för 
bebyggelse, grönstruktur och service. Planens intentioner uppfyller därmed översiktsplanens syfte.

I översiktsplanen anges bland annat: 

Nya bostäder ska placeras i lägen med bra kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Genom att 
bygga tätare stadsmiljöer kan Vaxholm bli mer resurs- och energieffektivt (s 10).

Kommunen måste hitta lösningar för ett antal avgörande utmaningar och en de främsta 
utmaningarna är att utveckla utbudet av kollektivtrafiknära boenden (s 14).

Vaxholm har en unik stadsmiljö i skärgården med varierad bebyggelsekaraktär och skärgårdsmiljö. 
Gator och torg ska utformas så att de förstärker karaktären och skapar sammanhängande stråk och 
attraktiva mötesplatser i en trygg stadsmiljö (s 10).

Boende och besökare i Vaxholm ska ha god tillgång till det karaktäristiska skärgårdslandskapet.

En tätare bebyggelsestruktur på främst Vaxön skapar förutsättningar till resurseffektivitet, ökad 
tillgänglighet, lokalt företagande och en livskraftig stadskärna (s 11).Utveckling och planering inom 
områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt beaktas (s 62).  

Stadskärnan i Vaxholm har stora kulturhistoriska värden och omfattas av riksintresse för 
kulturmiljön. Skalan och karaktären i stadsmiljön med bebyggelse och gatustruktur är värdefull och 
bör beaktas inför kommande bebyggelseutveckling. Från vattnet utmärker sig vissa byggnader t.ex. 
vattentornet och rådhuset. Vaxön med stadskärnan ska utvecklas med bostäder och verksamheter. I 
arbetet med att ta fram ett program för Vaxön bör det göras en övergripande analys av stads- och 
gaturummen samt grönstrukturen. Planeringsunderlaget bör analysera samband och struktur med 
utgångspunkt i kulturella, ekologiska och sociala aspekter. Avsikten är att få fram ett 
förhållningssätt och en övergripande struktur för planering av ny bebyggelse. Ny bebyggelse bör 
t.ex. ta hänsyn och bidra till att stärka stadsbilden och karaktären från vattnet. Detta kan även 
samordnas med utvecklingen av riksintressets värdebeskrivning och avgränsning (s 64). 
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Exploateringsprogram
I Exploateringsprogram för Vaxholm (antaget av kommunfullmäktige 2013), anges att området kan 
inrymma cirka 180-300 stycken bostäder om totalt cirka 12 000 – 36 000 kvm BTA (bruttoarea), 
samt en förskola om cirka 1 300 – 1 400 kvm BRA (bruksarea). Exploateringsprogrammet kommer 
att revideras under 2018.

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument
Gällande detaljplaner för området är:

 Detaljplan 36 (laga kraft 1950) som anger att den mellersta delen i planområdet ska vara 
tillgänglig för allmänt ändamål samt naturmark i den östra delen. Höjdangivelsen för 
bebyggelse anges till 11 meter i väster och 7 meter för Storstugan.

 Detaljplan 283  (laga kraft 1980) som anger allmänt ändamål för Lägerhöjden (idag förskola) 
med en byggnadshöjd på 6 meter.

 Detaljplan 275 (laga kraft 1980) som anger park eller plantering i östra delen av 
planområdet. 

 Detaljplan 197 (laga kraft 1969) som anger allmänändamål, gata och park i sydöstra delen 
av planområdet. 

 Detaljplan  383 (laga kraft 2007) som anger Natur, gata och skola i sydvästra delen av 
planområdet.

I den bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 omnämns 
inte planområdet direkt. Däremot behandlas de intilliggande kvarteren Vildmannen, Terra Nova och 
Kasinot som skyddsvärda. Ett nytt kulturmiljöprogram ska utarbetas utifrån tidigare och eventuellt 
nya ställningstagande. 

I det detaljplaneprogram som tas fram för Vaxön (Program för Vaxön – samrådshandling) så anges 
området som ett av åtta utvecklingsområden på Vaxön med syftet att skapa bostäder, 
handel/kontor och förskola. Programmet för Vaxön är inte godkänt än.

Strandskydd finns idag inte i planen. I och med att området får en ny detaljplan, så inträder 
strandskyddet. Upphävande föreslås för en del av planområdet. Detta beskrivs närmare under 
rubriken ”Strandskydd”.

Planprocessen och förfarande
Enligt beslut i kommunfullmäktige från 2011 ska området planeras för en ny stadsdel, vilket innebär 
att Norrbergsskolan behöver rivas och området planeras för bostäder, förskoleverksamhet och 
lokaler för annan verksamhet. Skolverksamheten har nu flyttats till Campus Vaxholm. Befintlig 
förskoleverksamhet behöver flyttas temporärt. En ny förskola ska byggas inom området som 
ersätter de gamla.

I augusti 2016 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan för ny 
bebyggelse på Norrberget. Samrådet genomfördes under hösten 2016 och ett andra samråd 
genomfördes hösten 2017. Planförslaget ställdes ut på granskning 2017-12-07 till 2018-01-07. 

181



ANTAGANDEHANDLING 
2018-04-19

 Änr 2015/56.214
10 av 51

Förnyad granskning genomfördes 2018-03-16 till 2018-04-09. Antagande av planen planeras till 
våren 2018. 
Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och det betydande intresset för allmänheten, handläggs 
planen med utökat förfarande.

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) i sin lydelse från 5 augusti 2016.

Riksintresse
Norrberget ingår i två riksintresseområden; Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län (4 kap. 1, 
2 och 4 § MB) samt Kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) för Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-
Lindalssundet.

I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan 
tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstående lokalt 
allmänt intresse och områden av riksintresse ska prioriteras i den fysiska planeringen. 

Riksintresset Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län bedöms inte påverka möjligheterna att 
utveckla Norrberget, då avsikten med riksintresset inte är att hindra utveckling i området som 
helhet utan att de stora natur- och kulturvärdena ska tas tillvara. Riksintresse ska inte heller utgöra 
hinder för tätortsutveckling.

Ur kulturmiljösynpunkt har planområdet på Norrberget ett intressant läge. Riksintresset för 
Kulturmiljövården syftar till att skydda inseglingsleden mot Stockholm med dess speciella 
bebyggelsemiljö av sekelskifteskaraktär. Riksintresset omfattar ett stort område kring farleden in till 
Stockholm. Uttryck för riksintresset kan kortfattat 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 tidigare militära närvaron för att skydda 
inloppet till huvudstaden. Upplevelsen av tidigare militär närvaro är följaktligen central och tillägg 
ska göras med respekt för befintlig miljö.

Vaxholms stad har låtit en konsult ta fram en kulturmiljöutredning över planområdet, för 
inventering av värden. 

Bakgrund
”Norrberget planlades först 1911 och under 1900-talets första hälft växer förstadsbebyggelsen mot 
norr och väster och mer karaktär av stadspark. 
Detaljplanen för kvarteret Lägerhöjden där Norrbergsskolan ligger upprättades 1949 och där anges 
marken kring nuvarande Norrbergsskolan samt Storstugan för allmänt ändamål. Storstugan har inte 
något kulturhistoriskt skydd i denna plan. Vid samma tid planläggs kvarteret Kasinot öster om 
Lägerhöjden för enfamiljshus. Runt Storstugan anläggs en park som går hela vägen fram till 
kvarteret Kasinot och ner mot Lägret. 
Norrbergsskolan uppfördes 1953 i för tiden typisk skolarkitektur efter ritningar av John och Lars 
Åkerlund, och den har senare byggts om- och till vid ett flertal tillfällen. Öster om skolan har senare 
ett par låga barnstugor uppförts. 
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Under de senaste decennierna har områdets förstadsbebyggelse med trävillor på enskilda tomter 
kompletterats med ett par flerfamiljshus. Dessa är bland annat uppförda i den sydöstra delen av den 
tidigare Norrbergsparken samt söder om småbåtshamnen vid Skutvikshagen. Genom dessa har 
bebyggelsestrukturen i viss mån förskjutits från den tidigare dominerande villaformen till en 
blandning mellan mindre flerfamiljshus och villor. Samtidigt har andelen grönytor runt Storstugan 
minskat. ”
(ur Kulturmiljöutredning Norrberget Vaxholm 2016-02-08)

Kulturmiljö
Motivering till riksintresset
I utredningar ”Kulturmiljöutredning Norrberget Vaxholm” och ’’Antikvarisk granskning och 
konsekvensbeskrivning’’ framtagen av Wilund arkitekter & antikvarier AB, redovisas Norrberget 
som kulturhistoriskt värdefullt. Motiveringen baseras på :
”Två perspektiv är centrala i Riksintresset Vaxholm, detta är farledsmiljön utmed inloppet till 
Stockholm samt den militära miljön och småstadsmiljön. Den militära miljöns uttryck är bland annat 
försvarsanläggningarna, servicesamhället och handelsplatsen Vaxholm, och planmönstret med 
rätvinkligt rutnät och tät stadsbebyggelse närmast hamnen.
Farledsmiljön kommer till uttryck bland annat i hamnlägen, bebyggelsegrupper, sommarvillor från
1800-talets senare del och i viss mån 1900-talets villabebyggelse.’’

Dessa perspektiv bildar ett sammanhängande stråk med en värdefull och delvis unik miljö. 

Konsulten bedömer att planförslaget är väl anpassat till stadsbilden och ”består av en 
kvarterstruktur som utgör en fortsättning på den befintliga staden, och samtidigt motiverad 
förtätning av denna befintliga stad”. ”Det framlagda planförslaget presenterar en varierad 
bebyggelsestruktur som på ett genomtänkt sätt bygger vidare på den befintliga stadsmiljöns värden 
och därmed kan komma att fungera mycket bra som en fortsättning på denna stadsväv. ’’
(ur ’Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning 2017-06-22)

Karakterisering av området
”Området kännetecknas av en kuperad skärgårdsnatur med berg i dagen på höjderna. Norr därom 
löper en förkastningsbrant ner mot Norra Vaxholmsfjärden. Den genom alla tider fasta punkten är 
Hamngatan som är den historiska vägen till staden. Hamngatan bildar ett huvudstråk i stadskärnan. 

Öster om området ligger Norrberget, en bergsrygg som inte varit bebyggd troligen pga sin 
topografi. Norrberget är en del av en grönstruktur känd för sin utsikt över skärgården. Öster om 
Lägerhöjden, söder om Norrberget ligger kvarteret Kasinot med villabebyggelse. I anslutning till 
kvarteret uppfördes runt 1980 en barnstuga och 1989 två servicehus inom det som tidigare varit 
parkmark. 

Söder om planområdet ligger kvarteret Terra Nova som huvudsakligen är bebyggt med friliggande 
enfamiljshus på från olika tider. Väster om området ligger den yngsta bebyggelsen i området inom 
kvarteret Skutviken. Här byggdes 2008-2009 låga flerfamiljshus i souterräng i 3 våningar med 
gavlarna mot fjärden. 
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Mitt i området tronar Storstugan som ursprungligen var en nationalromantisk solitär på sin klippa. 
Idag har den omgivande bebyggelsen krupit närmare. Storstugan har byggts om och till vid ett antal 
tillfällen och är idag fritidsgård i ett stadsmiljösammanhang. Norrbergets obebyggda höjdrygg är 
den enda konstanten som under alla tider har varit ett grönområde och en utsiktspunkt.” 

(ur Kulturmiljöutredning Norrberget Vaxholm 2016-02-08)

Av särskilt kulturhistoriskt värde är Storstugan, parken Lägret, entrén till området från Lägret och 
vyn mot området från Norra Vaxholmsfjärden. 

Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön:
1. De låga fasadhöjderna i bebyggelsen närmast norr om Storstugan. 

2. Mindre byggnadsvolymer på de delar av området som ligger närmast småhusbebyggelse. 

3. Omgivande miljöer ska utgöra inspirationskälla för den nya bebyggelsens struktur, både avseende 
skala, täthet, bebyggelsemönster, gatumönster och förhållandet byggnad/tomt eller byggnad/gata, 
terräng, topografi och material.

4. Avståndet till fastigheten Storstugan. Den nya bebyggelsen placeras på respektfullt avstånd från 
Storstugan. 

5. Utsikten från Norrberget. Ny bebyggelse och allmän platsmark placeras så att utsikten mot 
fjärden blir allmänt tillgänglig. 

6. Ny kvarters- och vägstruktur ansluter till, och bygger vidare på det befintliga gatunätet. Gatorna 
bör på samma sätt som i den äldre staden bilda ett nät som medger rörelse i olika riktningar genom 
området och vidare in på intilliggande gator.  

7. Vyn mot Norra Vaxholmsfjärden säkerställs för allmänheten via den allmänna strandpromenaden 
som går mellan Norrbergsgatan och Roddaregatan.   

8. Den nya bebyggelsens silhuett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än 
trädkronorna på Norrberget och harmoniserar med stadens formspråk.

9. Entrén till området från parken Lägret tas väl om hand.

10. I största möjliga mån ska karaktärsträd bevaras och nya planteras. 

11. Flera siktlinjer mot vattnet har säkrats upp genom kvarteren från Storstugan.

Detaljplanens påverkan på riksintressena
Kommunen gör bedömningen att ny bebyggelse inom Norrberget, inom ramen för den utformning 
som föreslås i planen, inte har betydande påverkan på riksintresset som helhet eller enskilda 
byggnader inom detta område. Planförslaget verkar i sin helhet för en god bebyggelsemiljö, med en 
förtätning i ett centralt läge på Vaxön, med närhet till kollektiva färdmedel, såväl som tillgänglighet 
till offentlig och kommersiell service.

Storstugan och parken Lägret kommer även fortsättningsvis vara framträdande i området, och 
entrén till området från Lägret kommer att utformas varsamt. Den nya bebyggelsen kommer inte 
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att konkurrera i höjd med Norrbergets trädkronor och kommer att anpassas tämligen noga till den 
befintliga stadsstrukturen, samt utformas så att den förstärker småstadsmiljöns kärnvärden och 
samtidigt inordnas i staden.

Dagvattenstrategi
Dagvattenstrategin i Vaxholms stads VA-plan som antogs av kommunfullmäktige 2014-11-17, anger 
mål och strategier för dagvatten som uppstår inom kommunen. I strategin finns det angivet att en 
klimatanpassad, långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vid all planering för ny och 
befintlig bebyggelse. Dagvattnet som når Vaxholms vattenförekomster ska i möjligaste mån hålla 
sådana föroreningsnivåer att det inte försvårar arbetet med att uppnå god status enligt gällande 
miljökvalitetsnormer.

Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt, enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905, att om 
behov föreligger, göra en miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Inför det 
första samrådet gjordes en preliminär miljöbedömning som bedömde att förslaget inte skulle 
innebära betydande miljöpåverkan. Bedömningen finns som en bilaga till planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen har i sina yttranden gjort samma bedömning, att detaljplanens genomförande inte 
kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att 
upprättas för detaljplanen.

Förutsättningar och Förändringar_________________________________

Natur
Växt- och djurliv
Planen omfattas i dag till stora delar av mark för allmänt ändamål samt allmän plats och park. 
Naturvärdena i området utgörs främst av berghällar och äldre träd. Naturmiljön är även en viktig del 
av områdets kulturhistoriska värde. Karaktärskapande träd bevaras i den mån det är möjligt.

Området norr om planen, mot Norra Vaxholmsfjärden, är ett kraftigt släntområde som består av 
berg i dagen med enstaka buskar och träd. För att säkerställa tillgänglighet för allmänheten, med 
hänsyn till utsikt mot Norra Vaxholmsfjärden och rekreation, planeras en strandpromenad längs 
med kvartersmarkens norra gräns. Strandpromenaden ska även binda samman existerande stråk 
från Norrbergsbadet i öster till Lilla Skutviken i väster. 

Söder om Norrbergsskolan finns ett mindre parkområde som i planförslaget avses bli kvartersmark.

Söder om förskolan Lägerhöjden finns idag en förhöjning i landskapet i form av en berghäll, 
omgiven av träd och buskar. Denna mark beläggs med prickmark i planförslaget, för att säkerställa 
bevarande i planens genomförande.

Detaljplanen anger en administrativ bestämmelse, d.v.s. marklov kvävs för fällning av skyddade träd  
med en omkrets på 1 meter på en höjd av cirka 1 meter ovan mark. Se bestämmelserna n1.

Geotekniska förhållanden
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Enligt Geologiska kartbladet (1964) består undergrunden i planområdet i huvudsak av berggrund. 
En övergripande geoteknisk  utredning  togs fram 2017-06-10 av ÅF infrastruktur AB. Konsulten 
gjorde då en bedömning av hur byggnader kan placeras med hänsyn till områdets topografi. 
Utredningen  sammanfattas nedan.

Området ligger inom ett höjdparti söder om Norra Vaxholmsfjärden vid Lilla Skutviken och består av 
ett småkuperat fastmarks-område med flertalet berghällar i dagen med några få mellanliggande 
svackor.

Jorddjupen i svackorna varierar mellan 1,5 och 6 m. Marken består här överst av maximalt cirka 2 m 
fyllning och därunder av naturlig jord, huvudsakligen torrskorpelera samt sand grus och morän.

Figur 2: Utdrag från karta över jordarter. (Källa: www.sgu.se)

Grundläggning inom området  kommer  till övervägande  del utföras på eller i berg, alternativt på 
friktionsjord eller som fyllning i markens lågpunkter. 

Inom planområde med berg i dagen kan planerade byggnader, utan risker grundläggas på plattor.

( Se geotekniska undersökningen)

Dagvatten
En dagvattenutredning finns framtagen av ÅF infrastruktur AB, 2018-03-07 för Norrberget Dp 410. 
Stora delar av planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten. Utredningen 
anger att avrinningen av befintligt dagvatten inom planområdet från byggnader, parkering och 
lokalgator idag sker mot naturmark och parkområden där infiltration är möjlig. Dagvatten rinner 
även av, via brunnar till befintligt huvudledningsnät som ligger i Hamngatan. 

Berg

Lera

Morän
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Dagvattenutredningen visar att det dimensionerade flödet från området kommer att öka efter 
exploateringen, utan några fördröjningsåtgärder. Översiktliga beräkningar visar även att 
exploateringen, till viss del, genererar större mängder av de studerade föroreningsämnena i 
jämförelse med innan. För att hantera dagvatten inom planområdet förordas lokalt 
omhändertagande av dagvattnet (LOD), för den nya bebyggelsen, genom infiltration och 
fördröjning. Metoder som gynnar infiltration av dagvatten ska användas i största möjliga mån.

För att miljökvalitetsnormerna för recipienten ska kunna följas behöver föroreningsbelastningen 
från dagvattnet minska. Enligt Stockholms stads beräkningsmodell för dagvattenhantering kan 
anläggningar som klarar av att magasinera 20 mm nederbörd från en förutbestämd yta ta hand om 
90 procent av årsnederbörden och bidra med rening i nivå med identifierade behov (Stockholms 
stad, 2016). En sådan åtgärdsnivå innebär enligt Stockholms stad att 70-80 procent av 
föroreningsbelastningen kan minskas och används som dimensioneringskrav. Det är fördelaktigt för 
planområdet att minska recipientpåverkan med 20 mm fördröjning med tanke på att det idag redan 
är exploaterat.

Figur 3: Framtida markanvändning

Enligt dagvattenutredningen krävs det en magasinvolym på 319 m3 för hela planområdet för att 
kunna rena och fördröja 20 mm nederbörd. Det är även viktigt att anläggningarna utrustas med 
bräddningsfunktion för att kunna hantera de fåtaliga regn som ger flöden över 20 mm. 
Lägsta kapacitet av befintliga dagvattenledningar har beräknats till ca 15 l/s vid fylld ledning, vilket 
avgör det begränsande flödet från hela planområdet. För att inte överskrida det maximalt tillåtna 
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utflödet 15 l/s behöver föreslagna magasin strypa sina utlopp och sammanlagt endast ge ett flöde 
av 15 l/s vid ett 10-årsregn då ledningen går fullt (krav enligt P110). 
Utflöden från föreslagna dagvattenmagasin regleras och bestäms i detaljprojektering. 

Tabell 1: Erforderlig magasinvolym för samtliga delområden

     Delområden
Red. Yta 
efter (ha)

Magasinvolym med 
fördröjning av 20mm (m3)

A 0,16 33

B 0,17 34

C 0,05 11

D 0,06 12

E 0,06 12

F 0,18 37

G 0,14 28

H 0,21 42

FÖRSKOLAN 0,18 37

Kvartersväg 0,26 52

Allmän plats gata + 
Entrétorg

0,10 21

Summa 1,6 319

Fördröjningsvolymen och reningsåtgärder kan fördelas mellan olika åtgärder. Nedan sammanfattas 
dagvattenhanteringen inom planområdets olika delar enligt förslag från dagvattenutredningen. 

Avledning från hustak kan göras ytligt med stuprörsutkastare och vattnet kan på så sätt utnyttjas 
som ett positivt inslag i bostadsmiljön. Genom att låta vattnet avrinna ytligt och där så är möjligt 
infiltrera ovanifrån erhålls rening av vattnet genom luftning och avsättning av partiklar i det översta 
markskiktet.

Garage får inte anslutas till spill- eller dagvattennät. Avdunstningsrännor kan anläggas för att ta 
hand om mindre mängder smältvatten från bilarna. Rengöring av garagegolv ska i första hand 
utföras genom torrstädning. Om det behöver skuras, ska skurvattnet samlas upp och renas innan 
det leds till avlopp, alternativt tas omhand för rening externt. Nedfart till garage ska förses med 
dagvattenränna som leds till fördröjningsmagasin.

Växtbäddar på kvartersmark används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från omgivande 
hårdgjorda ytor och utformas som genomsläppliga bäddar med växter på. Djupet i växtbäddarna 
kommer att variera. För att klara fördröjning av 246 m3 dagvatten beräknas det krävas en yta på ca 
2000 m2 av innergårdsytan anläggs med växtbäddar, med ett vattenhållande jordlager på 400 mm.  

Nedsänkta växtbäddar föreslås i delområde C-G samt där inga underjordiska garage planeras. I 
delområde A, B samt H kan upphöjda växtbäddar anläggas med hänsyn till bjälklag under marken. 
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Enligt dagvattenutredningen krävs det följande volymer växtbäddar för att hantera 
magasinsvolymen inom varje delområde.

Tabell 2: Beräknad erforderlig volym växtbäddar för samtliga delområden enligt dagvattenutredningen.

Delområden Magasinvolym (m3) Volym växtbädd (m2)

A 33 268

B 34 276

C 11 89

D 12 98

E 12 98

F 37 301

G 28 228

H 42 341

FÖRSKOLAN 37 301

Summa 246 2000

I de fallen att växtbäddar inte kan anläggas eller att den erforderliga magasineringsvolymen inte 
uppfylls inom ett delområde finns det möjlighet att leda ut dagvattnet till gatorna. Detta sker då via 
växtbäddar eller träd i skelettjordar i vägarna till perkolationsmagasin alternativt direkt till 
perkolationsmagasin i vägarna för att garantera att fördröjningsvolymen och reningen av 
förorenande ämnen är tillräcklig. Även överskottsvattnet avleds via dränledning till 
perkolationsmagasinen i vägarna, vilka i sin tur ansluts till huvudledning i Hamngatan. 

I delområde D, E, F och G där jordarten utgörs av sandig morän kan det finnas naturliga 
förutsättningar för infiltration. Vilka förutsättningar som finns utreds vid detaljprojektering. 
Dagvattenhanteringen inom dessa delområden säkerställs genom bestämmelsen n4 - minst 80 % av 
marken ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten.

I områden med berg i dagen och/eller tunt jordskikt, främst delområde C och FÖRSKOLAN, används 
bestämmelsen n5- minst 80 % av marken får inte hårdgöras. Detsamma gäller inom allmän plats 
PARK där bestämmelsen n6 – minst 50 % av PARK för inte hårdgöras används.

För att uppnå fördröjning och rening I delområde FÖRSKOLAN bör det enligt dagvattenutredningen 
anläggas 301 m2 växtbäddar. Lösningen kan kombineras med perkolationsmagasin i allmän 
platsmark TORG.

I kvartersvägarna anläggs perkolationsmagasin. Enligt dagvattenutredningen krävs det ca 173 m3 
fyllnadsmaterial (stenar eller makadam med 30 % i porositet)  för att kunna fördröja den 
dimensionerade magasinsvolymen på ca 52 m3. Planbestämmelsen b1 ger utrymme för att 
fördröjningsmagasin får anläggas med en volym på 760 m3. Detta för att större volymer 
perkolationsmagasin kan behöva anläggas om gårdarna inom kvartersmark som är avsedda för 
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planteringar inte räcker till för att hantera sitt dagvatten inom varje enskilt kvarter. 
Perkolationsmagasinen ska utrustas med bräddfunktion.

Figur 4: Principskiss över perkolationsmagasin

Även allmän plats, gata och torg kommer att utrustas med perkolationsmagasin med bräddfunktion. 
För dessa områden ska magasineringsvolymen, enligt dagvattenutredningen, uppgå till ca 21 m3, 
vilket motsvarar ca 70 m3 fyllnadsmaterial (stenar eller makadam med 30 % i porositet).

Dagens markanvändning kommer att ligga till grund för fördelningen av ytbehov inom varje kvarter. 
Exempelvis kommer flödesökningen vara stor i området söder om Norrbergsskolan som idag består 
av naturmark och som efter exploateringen får större areal hårdgjorda ytor. Samtidigt kommer 
kvarter som idag redan är hårdgjorda få en mindre flödesökning efter exploatering. Kraven på 
rening och fördröjning är dock större i redan bebyggda och hårdgjorda delar av planområdet 
eftersom att dagvattenhanteringen idag är bristfällig och inte bidrar till att miljökvalitetsnormerna 
uppnås.

Eftersom planområdet har begränsat med utrymme för dagvattenhantering  krävs en avvägning för 
att kunna prioritera hur stor yta de olika dagvattenanläggningarna kan ta i anspråk med avseende 
på deras olika kapacitet att ta hand om flöden och att rena från föroreningar.

Vid extrema regntillfällen räcker inte lokala lösningar till och den kapacitet som 
dagvattenmagasinen dimensioneras för. Placering av byggnader och infrastruktur samt höjdsättning 
av planerade vägar ska säkerställa så att sekundära avrinningsvägar skapas, dvs. att dagvatten vid 
extrema regnfall kan avledas ytligt utan orsaka skador.

På Vaxön har flera instänga områden identifierats enligt översvämningsanalysen som togs fram av 
Tyréns, 2013. Bland annat fastigheten Terra Norra 9 som är belägen väster om planområdet. Det är 
då viktigt att överskottsvattnet från Norrberget inte avleds västerut och belastar Terra Norra 9 som 
har en sannolikhet för översvämningar vid skyfall.

Vid detaljprojekteringen bestäms placering av lösningsåtgärder. Detaljprojekteringen ska utföras av 
exploatören och ske i samråd med Roslagsvatten. I köp- och genomförandeavtalet säkerställs att 
exploatören inom exploateringsfastigheten ombesörjer och bekostar anläggningar för hantering och 
rening av dagvatten enligt dagvattenutredningen.
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Länshållningsvatten
Länshållningsvatten som uppkommer under byggskedet vid sprängning, borrning, schaktning, 
upplag av bergmassor och annan verksamhet bör i första hand efter rening avledas till närmaste 
recipient.

Enligt Roslagsvattens riktlinjer för hantering av länshållningsvatten får vattnet endast avledas till 
dagvattenledning eftersom avloppsreningsverken endast är anpassade för att ta emot 
hushållsspillvatten. 

Vatten från sprängning och borrning kan innehålla höga kvävehalter och bör därför behandlas i 
reningsverk, dock under förutsättning att andra förekommande föroreningar inte stör 
reningsprocesserna i avloppsreningsverken eller försämrar slamkvaliteten. Käppalaförbundet måste 
alltid rådfrågas innan länshållningsvatten avleds till Käppala avloppsreningsverk.

Vid avledning till 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. 

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.

Förorenad mark
Inom planområdet finns inga tecken på att det förekommer några markföroreningar.

Fornlämningar
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder (Befintliga)
Det finns inga bostäder inom planområdet. 
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Byggnadskultur och gestaltning
De huvudsakliga byggnaderna inom planområdet är idag Norrbergsskolan som härstammar från 
tidigt 1950-tal, med för den tiden typisk skolarkitektur. Byggnaden har vid ett flertal tillfällen 

kommit att byggas om och fått tillbyggnader. Öster därom ligger Lillstugan och Lägerhöjden som 
idag är förskolor (från 1981). Förskolebyggnaderna är låga och utförda i ett plan. Samtliga 
byggnader samspelar med varandra i form av färgsättning och takutformning. Byggnaderna är 
uppförda i tegel och skiljer sig från de äldre intilliggande områdenas byggnader som historiskt sett 
utförts i trämaterial.

Figur 5: Norrbergsskolan sedd från vattentornet. På bilden syns tydligt hur området möter trähusbebyggelse 
från sekelskiftet mot söder.
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Figur 6: Norrbergsskolan

Söder om planområdet ligger Storstugan som en solitär byggnad på en höjd. Storstugan uppfördes 
som soldathem 1907. Huset användes ursprungligen som samlingslokal och för sociala aktiviteter 
för militären, idag är det en fritidsgård. Med åren har bebyggelse uppförts i närheten av den, vilket 
minskat dess ursprungliga ensliga läge uppe på höjden. 

Figur 7: Storstugan
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Figur 8: Figur 8: Vinnande förslag till markanvisningstävling sett från Norra Vaxholmsfjärden (Besqab).

I intilliggande område finns seniorboendet Lägerbacken (+65). Vid Roddaregatan finns mindre 
flerfamiljshus och villor, och längs Hamngatan finns en blandad villabebyggelse. 

Området ingår i verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp samt dagvatten. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Idag finns den nedlagda högstadieskolan Norrbergsskolan på platsen samt förskoleverksamheter i 
Lillstugan och Lägerhöjden. Samtliga verksamheter i nuvarande form kommer att avvecklas på 
platsen. Norrbergsskolans verksamhet har flyttat till Campus Vaxholm och inom planområdet 
kommer en ny förskola och ett särskilt boende att anläggas.

Service (offentlig och kommersiell)
Förutom förskoleverksamheterna och särskilt boende inom planområdet finns ingen övrig service. 
Övrig offentlig och kommersiell service finns i första hand i de mer centrala delarna av Vaxön.
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Gestaltningsprogram

Figur 9:  Illustrationskarta (Besqab AB)

Till detaljplanen finns ett gestaltningsprogram där planförslagets utformning och gestaltning 
beskrivs. I det köp- och genomförandeavtal som tecknas med exploatören säkerställs att 
bebyggelsen gestaltas i enlighet med bestämmelserna i gestaltningsprogrammet. Nedan följer en 
sammanfattning av förslaget och gestaltningsprogrammet.
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Figur 10: Upplevelsevärden inom- och i anslutning till nya stadsdelen (Besqab)

Förslaget innebär att en ny stadsdel läggs till Vaxholms stadskärna - en modern årsring adderas. Det 
nya utgår från grundläggande kvaliteter som finns i dagens Vaxholm. Stadsplanen ansluter med 
gatunät och gångstråk så att den äldre stadens gränser flyttas ut. Det nya integreras som en sömlös 
del av det gamla. Bebyggelsen tar också upp drag från dagens Vaxholm. 

- Varierad modern arkitektur med fasader framförallt i trä - essensen av Vaxholm i modern 
tappning. 

- Låg bebyggelse i 2-3 våningar plus takvåning - en skala som ansluter till Vaxholms stadskärna. 

- Tydliga intima gaturum med planteringar och träd i gata och i öppningar till gårdar. På strategiska 
platser vidgas gaturummen och bildar trivsamma små mötesplatser. 

- Gröna och solbelysta gårdar med trädgårdskaraktär i småskaliga kvarter. 

- En stadsdel som är inbjudande för alla, både för de som bor där och de som passerar.

Se gestaltningsprogram
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Nya byggnader
Parallellt med detaljplanearbetet bjöd Vaxholms stad in intresserade företag att delta i en 
markanvisningstävling, i syfte att utse en exploatör att samarbeta med i det fortsatta planarbetet. 
Tävlingen startade i september 2016, och i mars 2017 utsågs Besqab Projekt och Fastigheter AB, i 
samverkan med ETTELVA Arkitekter och Södergruppen arkitekter, till vinnare. Deras förslag, 
anpassat till ändrade förutsättningar, tillkommande utredningar och inkomna synpunkter från 
samråd och granskningar  har varit utgångspunkt vid framtagandet av detaljplanen.

Förslag
Staden tar fram ett förslag på detaljplan över hur bostäder, skola, vård och serviceverksamheter kan 
struktureras inom planområdet. Planbestämmelserna  säkerställer vissa värden, såsom exempelvis 
höjder från nollplanet. 

Figur 11: Föreslaget särskilt boende sett från parken (ETTELVA arkitekter)

Generellt gäller att kvartersvägar får begränsad bredd och dimensioneras för låg hastighet. Träd 
kommer att planteras utmed kantstensparkeringar och i gatten mellan husen. Kantstensparkering 
håller nere hastigheten och ger fotgängare och cyklister på gång- och cykelbanorna ökad säkerhet. 
Bebyggelsen anordnas i kvarter med bostadshusen orienterade mot gatan viket ger möjlighet till 
inre, rikt planterade gårdar för rekreation och barnens lek, skyddade mot trafik och buller.

Totalt föreslås en bebyggelse med 200-250 bostäder i form av flerbostadshus i 2-3 våningar plus 
takvåning. Enstaka möjligheter finns att uppföra radhus eller annan verksamhet i två våningar. 
Våningsantalet är valt för att skapa en naturlig fortsättning på befintlig bebyggelse. 
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Antalet våningar kommer att variera inom samtliga egenskapsområden och byggnadshöjd, nockhöjd 
anges i plankartan och kompletteras med egenskapsbestämmelse B C1 P1: Bostäder och möjlighet till 
centrumverksamhet i bottenvåning. Parkering, bostadskomplement och skyddsrum får uppföras 
under mark. 

Bestämmelsen B C1: Bostäder och möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning. 

Bestämmelsen B: Bostäder 

Bestämmelsen B1: Bostäder sammanbyggda hus (Radhus och Kedjehus). 

Kvarteret närmast Hamngatan, föreslås  rymma ett särskilt boende, restaurang, café eller 
bostadskomplement, såsom föreningslokal eller liknande. Bestämmelsen D B S C1P1: Vård, bostäder, 
skola och möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning, parkering och komplement till 
bostäder/verksamheter och skyddsrum får uppföras under mark. 

För att underlätta för bygglov infogats en karta som visar beräkningsgrundande fasader för 
byggnadshöjder.

Utnyttjandegrad anges i BTA ovan mark per kvarter i plankarta och betecknas med e1 0000.

Bestämmelsen e2 00 anges maximalt antal tillåtna lägenheter inom område.

I område betecknat med S på plankartan möjliggörs uppförandet av en ny skola. En förskola inom 
området planeras kunna rymma sex avdelningar för ca 120 barn. En förskolebyggnad med detta 
antal elever, blir ca 1600 m2 BTA stor. Planen möjliggör förskola i två våningar.

Förskolan och de nya bostäderna angörs från Hamngatan genom både befintliga, och nya in/-ut 
farter. I norra delen av planområdet byggs en strandpromenad mellan Roddaregatan och 
Norrbergsgatan. Inom området som betecknas med TORG framför Storstugan möjliggörs parkering 
för förskolan, transporter av gods från och till förskolan samt en vändplan för personbilar. 

Inom TORG ovanför Norrbergsgatan möjliggörs vändplan för personbilar. Sopbilar och 
utryckningsfordon får köra ut via Norrbergsgatan. För att undvika in- och utfart av allmän trafik från 
Norrbergsgatan, avser kommunen att uppföra en bom.

Bestämmelsen f1 och f2 innebär att balkonger/burspråk får maximalt kraga ut 0,6 m över 
kvartersväg, gata, torg, park, kvartersväg och berörd prickmark med minst 3 m fri höjd över mark.

Bestämmelsen f3 innebär att balkonger får kraga ut över prickmark med maximalt djup om 1,8 m 
med minst 3 m fri höjd över mark. 

Bestämmelserna  f4 och f5 är förutom bestämmelse f6.

Bestämmelsen f4 innebär att fasader mot norr ( parkmark ) får inom en sammanhängande sträcka 
av maximalt 60 % av fasadlängden högre än byggnadshöjd men inte överskrida nockhöjden.

Bestämmelsen f5 innebär att fasader mot norr och söder får inom en sammanhängande sträcka av 
maximalt 60 % av fasadlängden överskrida takfotshöjd.
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Takkupor får uppföras. Mot gata får takkupor uppta max 55 % av fasadlängden och ha en maximal 
bredd på 3,5 m.

Takkupor får uppta max 50 % av fasadlängden. Takkupor får ha en maxbredd på 2,8 m. Om de är 
indragna från fasadliv minst 60 cm är maxbredden 3,8 m. Undantaget bestämmelse DBSC1P1.

Byggnadshöjd på fasad motstående beräkningsgrundande fasad får inte överstiga byggnadshöjd i  
beräkningsgrundande fasad. (f6)

Figur 12: Principskiss för kvarter Utsikten

Figur 13: Principskiss 2 för kvarter Utsikten
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Kommersiell service
Kommersiell service kommer att vara möjligt i bottenvåningar inom större delen av planområdet. 
Detaljplanen ger möjlighet  till lokaler och annan verksamhet i samtliga byggnader som kan nås via 
allmän plats (se B C1 P1, B C1 och D B S C1P1 i plankartan). Förgårdsmarken ger utrymme till att 
tillgänglighetsanpassa entréerna.

Social service

Detaljplanen ger möjlighet att etablera en ny förskola  öster  om  torget. Mer information finns i 
kommunens lokalförsörjningsprogram.

Detaljplanen ger dessutom möjlighet att bygga särskilt boende genom beteckning D vård i kvarteret 
närmast väster om Storstugan.

Område för tekniska anläggningar
När detaljplanen genomförs kommer planområdet att anslutas till verksamhetsområde för VA. 
Vaxholmsvatten ansvarar för utbyggnaden av det allmänna nätet inom detaljplaneområdet och 
exploatören ansvarar för VA-utbyggnaden inom fastighet och kvartersmark. För bortledning av 
spillvatten kommer en pumpstation att uppföras i planområdets södra del, för denna avsätts ett 
område med beteckningen E1 (område för tekniska anläggningar). Spillvattnet kommer att ledas i 
ledning längs Hamngatan-Eriksövägen. Överbyggnaden till pumpstationen utformas i enlighet med 
gestaltningsprogrammet.

E.ON ansvarar för elnätet i området. En yta med beteckningen E2, tekniska anläggningar, i 
planområdets östra del, avsätts för en ny nätstation.

Tillgänglighet
Byggnaderna ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av Boverkets byggregler (BBR).

Enligt Boverkets byggregler ska minst en entré till varje bostad vara tillgänglig.

Det är önskvärt att tillgänglig entré ordnas från både gata och gård. Tillgänglighetsanpassade 
parkeringsplatser kommer att kunna anordnas, inom 25 m från den tillgängliga entrén.

Skyddsrum
Det finns i dagsläget skyddsrum i området som kommer att rivas. Nya skyddsrum ska ersätta de 
gamla i enlighet med lagen och förordning om skyddsrum. 

Friytor
Lek och rekreation
Utrymme för utevistelse och rekreation anordnas genom en strandpromenad som löper i öst/västlig 
riktning genom området och som ska utgöra en del av Vaxholms stads vision om att tillskapa en 
strandpromenad runt hela Vaxön. Promenaden ska även säkerställa allmänhetens tillgång till 
Norrberget och utsikten mot Vaxholmsfjärden. I planförslaget illustreras promenadvägen och 
lekpark inom PARK område. I övrigt prickmarkeras berghällsområdet söder om befintliga förskolan 
Lägerhöjden.
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Vattenområden
Planförslaget omfattar inget vattenområde.

Strandskydd
Norrberget ligger vid vatten, men strandskydd finns idag inte i planen. I och med att området får en 
ny detaljplan, så inträder strandskyddet. Upphävande föreslås för en del av planområdet.

Strandskyddet syftar långsiktigt till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Motiv för upphävande av strandskydd
Strandskydd för ärenden påbörjade efter 1 juli  2009

Ny strandskyddslagstiftning infördes 1 juli 2009. Ärenden som påbörjats efter detta datum, vilket 
denna detaljplan gjort, behandlas enligt den nya lagstiftningen.

7 kap 13 § MB, strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 

I samband med detaljplaneläggning av mark inom 100 meter från vattenområde ska frågan om 
strandskydd alltid prövas. Det gäller även för områden som redan  har gällande detaljplan. 
Förändringarna i miljöbalken innebär också att det finns ett krav på fri passage längs stranden. För 
planområdet  är strandskyddet upphävt på kvartersmark i och med tidigare planläggning, men gäller 
fortfarande på allmän plats. Beslut om upphävande av strandskydd  fattas av kommunen.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt:

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532)

I vilka delar förutsätter planen upphävande av strandskydd

De områden som berörs av strandskydd, där strandskyddet föreslås upphävas, är kvartersmark som 
betecknas BC1P1, BC1, B, B1, GATA ,TORG, E2 och Kvartersväg på plankartan.

Berörda strandområdens värden från strandskyddssynpunkt och effekter på dessa 

Utifrån den behovsbedömning som genomförts, presenteras här värden som hanterats i 
detaljplaneringen. Bedömningen har utgått från planens mål med ny bostadsbebyggelse mm. 
Sannolikheten är att positiva och negativa effekter uppstår och påverkar miljöaspekter som 
biologisk mångfald/grönstruktur, luft- och vattenkvalitet, dagvatten, kulturmiljövärden samt 
landskapsbild/stadsbild. Trygghet och social hälsa inkluderas i de sociala effekterna för varje 
miljöaspekt. 

Växt- och djurliv med lokala eller högre värden
 Söder om Norrbergsskolan finns ett mindre parkområde, som pekas ut som kvartersmark i 

planförslaget. Den yta där de mest värdefulla objekten  återfinns, ett träd och en berghäll, 
har planlagts som PARK. På plankarta betecknas med n1 : Träd får inte fällas om de inte 
utgör fara för liv och egendom.
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Friluftsliv
 Området i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra Vaxholmsfjärden. I 

branten växer blandskog. Området har idag ett visst värde för rekreation genom att en 
strandpromenad slutar vid gränsen av planområdet och följs av en stig som slingrar sig 
genom busk- och skogsvegetation upp till höjden. I planförslaget skapas en strandpromenad 
mellan Roddaregatan och Norrbergsgatan. 

 Ett område frigörs för det rörliga friluftslivet i form av strandpromenaden i och med 
genomförandet av detaljplanen.

 En bred passage lämnas längs hela strandremsan mellan vattenområde och 
bostadsbebyggelse för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det rörliga 
friluftslivet. Med hänsyn till att en gångväg anläggs i passagen, samtidigt som området 
består av tät bebyggelse med tydliga avgränsningar  mellan privat och allmänt, blir det 
tydligt att passagen är allmänt tillgänglig.

För att upphäva strandskyddet ska något eller några av de särskilda skäl som anges i miljöbalkens 7 
kap. 18c § uppfyllas.

18c§ Lag (2009:532) Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av får man 
beakta endast om det område som upphävandet avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen.

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området.

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området.

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. Eller,

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I denna detaljplan gäller att:

Skäl 1: 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)

Den västra delen av planområdet som kommer beröras av strandskyddet är idag bebyggt med 
Norrbergsskolan och till viss del förskolan Lägerhöjden. I de delar inom den föreslagna 
kvartersmarken i öster som kommer att beröras av strandskyddet finns det idag en lekpark för 
förskolorna samt en biluppställning för cirka 40 parkeringsplatser samt mindre skogsdungar. 
Allmänheten har idag tillgång till området genom Norrbergsgatan som löper mellan 
parkeringsplatserna och bergsslänten ned emot Norra Vaxholmsfjärden. För att denna tillgänglighet 
ska kvarstå så ska en strandpromenad finnas i området som löper mellan kvartersmarken och 
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bergslänten. Även ytorna kring dessa är hårdgjorda och saknar värden för växt och djurliv samt 
friluftslivet på det sätt som avses i MB 7kap  13§.

Skäl 5: Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. (7 kap 18 c § MB p5)

En utveckling av Vaxholms största tätort är ett angeläget allmänt intresse och en förutsättning för 
att Vaxholm ska kunna möjliggöra fler bostäder som en del av den växande Stockholmsregionen. 
Koncentrationen av bostäder på Vaxön bedöms vara den som har bäst förutsättningar för en hållbar 
utveckling med större möjligheter till hållbart resande och en koncentration av service/handel. 
Detta följer de intentioner som angivits i Vaxholms översiktsplan, Vaxholm 2030.

Vaxholm har, sett till sin geografi och placering i skärgården, en lång kuststräcka och stora områden 
som omfattas av strandskyddets bestämmelser. I de mer centrala delarna så är väg 274 klassad som 
primär led för farligt gods vilket ställer höga krav på skyddsavstånd till vägen. Genom att 
koncentrera ny bebyggelse till de mer urbana delarna i kommunen så kan större sammanhängande 
grönytor och stråk sparas ut i andra delar såsom delar av Rindö och Bogesundslandet.

Vaxön har idag bäst förutsättningar, både sett till infrastruktur och kollektivtrafik till Stockholm och 
övriga skärgården, att vara den plats där ny bebyggelse är lämplig. Planförslaget ligger i linje med de 
allmänna ambitionerna som återfinns i regionplanen om att öka bostadsproduktionen inom 
Stockholmsregionen.

Figur 14: Ianspråktagen mark markerad med blå linje på ortofoto från 2006.
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Figur 15: Ianspråktagen mark markerad med blå linje på ortofoto från 2016.

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat angeläget intresse. Det aktuella 
planområdet utgör en central del av utvecklingen av Vaxholms stads centralort. Området är även 
ianspråktaget till viss del genom skol och förskolor. I  detta fall handlar det om att tillgodose 
områdets behov av tätortsutvecklingen.
Bostadsbebyggelsen i Vaxholms stad är av tradition låg och endast i enstaka områden finns 
bebyggelse som är högre än 2 våningar. Bebyggelsestrukturen domineras kraftigt av villabebyggelse 
och antalet möjliga bostäder för en given yta blir därefter. 

Ett tillskott på 200-250 bostäder i byggnader på upp till 2-3 våningar plus takvåning är ett historiskt 
tillskott i Vaxholms stad och ett betydande tillskott för hela länet.

Vaxholms ambition att utveckla tätorten med bostäder i strandnära miljöer har hanterats i Vaxholm 
kommuns översiktsplan, vilket länsstyrelsen uttryckt sig positivt till i sitt samrådsyttrande. 
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Figur 16: Lokalisering social service samt bebyggelseutveckling och samhällsservice (översiktsplan 2030)

Konsekvenser för naturmiljön
Det område där strandskyddet föreslås upphävas, delar av buskagen och träddungarna i den norra 
och nordöstra delen kommer att ianspråktas av kvartersmark. Naturmarken i bergssluttningen ned 
mot Norra Vaxholmsfjärden ingår ej i planområdet och kommer kvarstå som naturmark. Växt- och 
djurlivet bedöms påverkas mycket lite. 

Rekreativa konsekvenser

Förslaget innebär att området får en bättre tillgänglighet för allmänheten genom att en 
strandpromenad anordnas i området. Strandpromenaden ska säkra tillgängligheten för allmänheten 
men även bevara de betraktningsvärden som finns på platsen i och med dess förhöjda position på 
Vaxön. Norrbergets funktion som utkiksplats för allmänheten kommer alltså att kvarstå. 

Gator och trafik
Biltrafik
Den södra anslutningen till Hamngatan samt anslutande Torg fram till och med vändplatsen vid 
förskolan samt Torget/vändplatsen vid Norrbergsgatan kommer att vara i kommunal regi. Övrigt 
vägnät är enskilt.

Från befintlig in och- utfart vid Hamngatan leder den allmänna gatan in i området till en vändplan 
norr om Storstugan. Biltrafiken till området förväntas öka i och med nytillkommande bostäder på 
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platsen. En trafikutredning har tagits fram 2018-03-12 av ÅF infrastruktur AB , PM- Trafikutredning, 
Detaljplan Norrberget, Vaxholm. 

I trafikutredningen har utformningen av vändplaner studerats med avseende på angöringen till 
förskolan för personal och besökare samt transporter.

I planförslaget finns tre huvudsakliga sektioner: 

- 9-metersvägar inom kvartersmark (2,15 m gångbana + 3,6 m körbana + 2,0 m parkering + 1,25 m 
gångbana) 

- 11-metersvägar inom kvartersmark (2,15 m gångbana + 2,0 m parkering + 3,6 m körbana + 2,0 m 
parkering + 1,25 m gångbana). Elvametersgatan har parkering på båda sidor om körbanan.

- 13,90-meters kommunala gata ( 2,40 m gångbana + 2,5 m parkering + 5 m körbana + 2,5 m 
parkering + 1,50 m gångbana) 

Figur 17: Principsektion kvartersvägar (Gestaltningsprogram).

Trafikmiljön har medvetet hållits kompakt, både i gatusektion och korsningspunkter, med tydliga 
inslag av grönska på gatan. Den nya korsningen med Hamngatan bedöms enligt trafikutredningen 
fungera för in- och utfart med hänsyn till sikt- och lutningsförhållanden. Människan är i fokus med 
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tydliga stråk mellan norr och syd respektive öst och väst. Fotgängaren är prioriterad med gångbanor 
på ömse sidor om den smala körbanan.

Dubbelriktning på en körbanebredd på 3,6 meter förutsätter låga fordonsflöden och att det finns 
platser för möte. Området kommer att ha låga fordonsflöden, och under arbetet med planen har 
det säkerställts att det finns möjligheter till möten (Trafikutredning- ÅF infrastruktur AB). 

Figur 18 Körsspårssimulering för sopbil (Trafikutredning- ÅF infrastruktur AB

Figur 19: Körspårssimulering för personbil. (Trafikutredning- ÅF infrastruktur AB)
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Figur 20: Rekommenderade  parkering och korsningspunkter (Södergruppen arkitekter AB). 

Gång- och cykelvägar
Promenadstråket längs vattnet förbinds med gatorna i området via passager mellan kvarteren samt 
med Roddaregatan i väster och Norrbergsgatan i öster.

Barnperspektivet/trafiksäkerhet
I kvartersvägnätet förväntas mycket små mängder biltrafik. Kvartersvägarna utformas 
hastighetssänkande, med ett så smalt gaturum som möjligt, huvudsakligen med 9 meters bredd. Vid 
torget diskuteras en lokal förhöjning av gatans nivå till torgets och/eller avvikande material i syfte 
att skapa en trafikzon på de gåendes villkor.

Kollektivtrafik
Området ligger inom 400 meter från närmaste busshållplats och bedöms ha goda möjligheter för 
hållbart resande. Genom att anlägga bostäder på de centrala delarna av Vaxön ökar möjligheterna 
till kollektivt resande.
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Parkering 
Parkering för boende, förskola och service ska lösas inom kvartersmark. Vaxholms stad har idag en 
parkeringsnorm som inom Vaxön anger följande för bilparkering:

● 9 parkeringsplatser per 1000 m² BTA för lägenheter
● 5 parkeringsplatser per 1000 m² BTA för förskola (bilfri väg vid skola, avlämningsplats)

’’Enligt Vaxholms parkeringsnorm behöver de planerade hushållen tillgång till minst 202 
bilparkeringsplatser för de boende och deras besökare, räknat på 8 radhus och 21400 m2 BTA 
lägenheter i zon A. Till detta tillkommer åtta platser för korttidsparkering och 10 platser för 
personalparkering för förskolan, räknat på 1600 m2 BTA. 
Parkeringsbehovet för det särskilda boendet i kvarteret Hamngatan är 10 platser för personal och 6 
besöksparkeringar, räknat på 56 lägenheter och 10 personal, och löses inom kvarteret. 

Merparten av bilparkeringsplatserna kommer att tillhandahållas i garage. Garagen är placerade på 
så vis att fordonsrörelserna minimeras och sprids ut vilket leder till färre konflikter mellan 
motoriserade fordon och oskyddade trafikanter samt till största möjliga framkomlighet.’’ 
(Trafikutredning- ÅF infrastruktur AB)

Figur 21: Planskiss för nedre garageplan i kvarter Eken, (Södergruppen arkitekter)
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Figur 22: Planskiss för övre garageplan i kvarter Eken (Södergruppen arkitekter).

För cykelparkering anges det följande:

- 20-30 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA för lägenhet
- 25-35 parkeringsplatser per 1000 m² BTA för förskola

Enligt Vaxholms parkeringsnorm behöver de planerade hushållen tillgång till minst 452 
cykelparkeringsplatser, räknat på 8 radhus och 21400 m2 BTA lägenheter. Till detta tillkommer 
minst 40 cykelparkeringsplatser för förskolan och 25-30 platser för det särskilda boende som 
planeras i kvarteret Hamngatan. Det är viktigt att cykelparkering anordnas nära bostaden, för att 
främja att cykeln väljs framför bilen i de fall det är möjligt. 

I planförslag redovisas kantstensparkering i måttlig omfattning, vilket bidrar positivt och gör gatan 
till ett aktivt rum med mycket rörelse. Parkeringen med Vaxholms parkeringsnormer fördelas med 
ungefär 1/3 på gata som kantstensparkering och 2/3 i garage under gårdar och hus.
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Brandbilar, sopbilar och annan nyttotrafik har tillräckliga svängradier i korsningarna. 

Figur 23: Principsektion garage

Störningar och risker
Trygghet
En stor del bostäder och en strandpromenad anläggs i området samtidigt som allmänheten kommer 
ha fortsatt tillgång till utsikt mot fjärden och det blir mer rörelse i området. En större rörelse och en 
utbyggnad av gatljus ökar säkerhetsaspekten i området.

Bebyggelseinriktade hinder mot brott
Polismyndigheten rekommenderar:

Informell kontroll
’’Informell kontroll utövas av alla människor i samhället. Människor känner sig tryggare med en 
naturlig informell kontroll än utan.’’

Brottsförebyggande tänkande
’’Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller begå brott på 
insynsskyddade ställen. 
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Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att ingripa om de känner 
en personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området. Vid planeringen av området är det 
därför en för-del att försöka dela in området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller offentliga 
rum genom portaler, häckar och dylikt. De boende bör få möjlighet att sätta personlig prägel på sin 
miljö och därmed signalera sin hemvist. Känslan av att vara på privat mark kan få en gärningsman 
att avstå från att begå brott.

Koncentrera trafiksystemen. Samla gärna olika trafikslag såsom bilar, cyklar och gående synliga intill 
varandra i parallella stråk för att stärka den informella bevakningen. Minimera gångvägarnas antal 
och längd. Lokalisera dessa till angränsande stadsdelar för att höja närvaron av människor. 
Förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse. 
En in- och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken.

En blandad bebyggelse med informell kontroll dygnet runt gör att chansen för upptäckt ökar’’.

(Polismyndighetens yttrande)

Vägtrafikbuller 
Området berörs delvis av trafikbuller från Hamngatan. För att utreda detta har en bullerutredning 
genomförts av ÅF-Infrastruktur AB 2018-03-12. Beräkning av ekvivalent och maximal ljudnivå har 
gjorts på 2 respektive 5 meters höjd över mark. Utredningen visar att hela planområdet får nivåer 
under riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Externt industribuller 
Ingen industri finns inom eller i närheten av planområdet.

Radon
Berggrunden inom planområdet klassas som normal beträffande radon. Byggnader ska uppföras 
radonskyddade.

Transporter med farligt gods
Transporter med farligt gods färdas via väg 274 som ligger 280 meter söder om planområdets gräns 
och bedöms därför inte inverka på säkerheten.

Översvämning
Planen ligger idag på ett förhöjt område i Vaxöns topografi och har en naturlig avrinning åt samtliga 
håll. I den VA-plan som Vaxholms stad tog fram 2014 så gjordes även en översvämningsanalys för 
Vaxön och den visade att det avsedda planområdet inte berörs av risk för översvämning.

Risk för ras och skred
Kvartersmarken planläggs idag nära sluttningen ner emot Norra Vaxholmsfjärden. Marken är till 
större del berggrund. Jordens sammansättning och djup har kontrollerats i förekommande svackor 
med geotekniska undersökningar och resultatet visar ingen risk för ras och skred. Norrberget ligger 
över den lägsta grundläggningsnivån som Länsstyrelsen rekommenderar på +2,7 meter över 
nollplanet i höjdsystem RH 2000.

212



ANTAGANDEHANDLING 
2018-04-19

 Änr 2015/56.214
41 av 51

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ligger delvis inom verksamhetsområde för VA. Verksamhetsområdet justeras efter 
utbyggnad så att hela exploateringsområdet ingår. Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten 
AB är kommunens huvudman för det allmänna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och 
kommer att ansvara för utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen. Exploatören ansvarar för 
utbyggnaden av VA-anläggningen inom exploateringsfastigheten om inget annat avtalas. 
Försörjning med vatten för brandsläckning kommer att säkerställas i samband med utbyggnad av 
vatten och spillvatten. Inom planområdet avses konventionellt brandpostsystem utföras. En 
pumpstation för vatten och avlopp, E1, föreslås väster om Storstugan i södra delen av planområdet. 
Stationen har placerats utifrån höjd- och naturförutsättningar. Höjden på marken gör läget lämpligt.

Värme
Nätägaren till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad försörjer området med fjärrvärme. Eventuella 
ändringar på fjärrvärmeledningar ska vara i dialog med nätägaren och kan bekostas exploatören. 

El
Området är anslutet till elnätet. Ingen transformatorstation finns idag inom området. I planförslaget 
förslås en ny transformatorstation i östra delen av planområdet betecknas med E2, område för 
tekniska anläggningar.

Avfall
I området finns kommunal avfallshämtning. 

I planförslaget finns plats för rest- och matavfall i varje kvarter i form av underjordiska kärl, ofta i 
passagen in mot gården för att god tillgänglighet ska nås både för brukare och för de som hämtar 
soporna. Avfallsbehållare bör placeras i nära anslutning till körbanan för att undvika parkerade 
fordon/bilar mellan insamlingsfordon och avfallsbehållare. Inga hinder i höjdled får begränsa 
lyftarmen eller själva behållaren. Gångavstånd  från bostad ska i de flesta fall vara mindre än 50 
meter, men i vissa lägen kan något längre avstånd accepteras. 

Kärlen ska utformas på ett diskret och estetiskt tilltalande sätt. Sopkärl ska placeras så att hämtning 
kan ske utan backningsrörelser för sopbil och man slipper skrymmande vändplaner.

Snöröjning
Det sammanhängande gatunätet ger goda förutsättningar att snöröja. Två av parkytorna inom 
detaljplanen föreslås vid behov användas som avstjälpningsyta för snö. Vid behov kan ett 
infiltrationsdike anläggas.

Bredband
Exploatören uppför erforderliga ledningar för optofiber inom området. Kommunen ansvarar för sina 
verksamheter inom planområdet.

Konsekvenser av planens genomförande
Fler boende i området ökar kundunderlaget för Vaxholms näringsliv. Detta gäller främst Vaxholms 
centrumdel och främjar den lokala handeln, samt kollektivtrafiken. Fler boende ger även ett ökat 
behov och underlag för skola och förskolor i närområdet. Bostäderna i planförslaget är lägenheter i 
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flerbostadshus samt radhus vilket innebär ett komplement till de nuvarande boendealternativen i 
Vaxholm och Vaxholms centrumkärna. Lägenheterna och radhusen i förslaget är av varierande 
storlekar.

Ett särskilt boende för äldre i kommunal regi möjliggörs i kvarteret Hamngatan. Det särskilda 
boendet ligger vid entrén till området från parken Lägret intill den allmänna gatan som är 
huvudgata in i området från Hamngatan. På Hamngatan finns även busstationen. Den nuvarande 
busstationen kommer dock behöva flyttas något. Detta eftersom en ut/infart från det särskilda 
boendet kommer att anslutas mot Hamngatan. Detta sammantaget kommer medföra ökade 
trafikrörelser på Hamngatan samt ökat kollektivtrafikbehov.

En förskola kommer att byggas inom området. Förskolan vetter mot den allmänna gatan och torget 
och har ett näravstånd till busshållplatsen på Hamngatan. Vid förskolans placering har hänsyn tagits 
dels till kollektivtrafikbehov dessutom till trafik i form av bil och transport. 

Detaljplanens genomförande innebär fler trafikrörelser i planområdets närområde. Planområdet 
angörs direkt ifrån huvudgatan Hamngatan som är en väg som klarar en ökad belastning. Den ökade 
trafiken bedöms inte innebära någon väsentlig negativ påverkan på närliggande bostadsområden. 
Bullernivån bedöms hållas inom godkända värden. Kvartersvägarna kommer att utgöras av en 
samfälld väg där de olika fastigheterna ingår, detta medför konsekvensen att fastighetsägarna står 
för framtida drift och underhållskostnader såsom exempelvis vägskötsel och snöröjning. 

Planområdet är i stora delar idag redan ianspråktagen vilket medför att växt- och djurlivet bedöms 
påverkas mycket lite av förändringen. Detaljplanens genomförande kommer dock att innebära att 
det krävs en dagvattenlösning, som fördröjer och infiltrerar den ökade mängden dagvatten och 
eventuella föroreningsbelastningar som bebyggelsen medför. Kravet är att systemen ska säkerställa 
en bättre fördröjning och högre rening av föroreningsämnen än idag.

För att klara det ökade behovet av VA kommer VA-ledningar anläggas inom området och dessutom 
kommer ledningar behöva förstärkas utanför planområdet. Utöver det kommer en pumpstation 
behöva uppföras. Pumpstationen uppförs inom planområdet. 

För att hantera dagvattnet kommer dagvattensystemet behöva anläggas i enlighet med 
dagvattenutredningen som framtagits för planområdet. Eftersom dagvattenhanteringen till viss del 
kommer att bestå av dagvattenmagasin nerlagda i gatan behöver dessa magasin ingå i 
kvartersvägarnas gemensamhetsanläggning. Konsekvenserna av denna lösning är att drift- och 
underhållskostnader belastar bostadsrättsföreningarna (fastighetsägarna), dock bedöms drift- och 
underhållskostnaderna inte vara särskilt stora för dessa dagvattenmagasin. 

I och med bebyggelsen av nya bostäder, särskilt boende samt förskola kommer behovet av 
parkeringsplatser öka både inom och utanför planområdet. Inom planområdet anordnas 
parkeringarna för de boende och dess besökare inom kvartersvägarna och i garage som ligger under 
några av kvarteren. Parkeringsbehovet som det särskilda boendet medför för besökande och 
personal kommer lösas under det egna kvarteret i garage. Parkeringsplatserna som förskolan 
behöver för dels föräldrar som lämnar och hämtar sina barn, dels personal kommer att ombesörjas 
på den allmänna gatan och torget.
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Detaljplanens genomförande gör att en högstadieskola samt två förskolor behöver rivas, i samband 
med att marken iordningställs inför exploateringen. Skolorna behöver rivas. En ny högstadieskola, 
belägen utanför planen, är uppförd, Kronängsskolan, vilken ersätter den gamla högstadieskolan. 
Detaljplanen möjliggör uppförandet av en ny förskola med sex avdelningar för att ersätta de två 
gamla förskolorna som rivs. I en mellanperiod innan rivningen och fram till att den nya förskolan är 
uppbyggd och slutbesiktad kommer förskoleverksamheterna temporärt förflyttas till provisoriska 
paviljonger belägna utanför planområdet. 

Genomförandebeskrivning______________________________________

Ett av syftena med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder inom planområdet och bygga ett 
nytt särskilt boende (SÄBO) samt en ny förskola.

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga ekonomiska och 
tekniska, åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

genomförande av detaljplanen. Under tekniska frågor redovisas genomförda utredningar, 
eventuellt behov av ytterligare utredningar, samt dokumentation av åtgärder enligt planen.

Därutöver ska detta kapitel med dess underrubriker förklara -vem som ansvarar för en åtgärd - hur 
åtgärden genomförs samt vem som bekostar åtgärden. 

Organisatoriska frågor
Tidsplan
Detaljplanen är tänkt att antas under våren 2018, vilket föregås av en tidsplan enligt nedan:

Augusti 2016 Beslut om första samråd 
Augusti 2017 Beslut om andra samråd  
November 2017 Beslut om första granskning 
Februari 2018 Beslut om andra granskning
Maj 2018 Beslut om antagande

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år och börjar efter det att planen vunnit 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 
precis som innan, till dess att kommunen ånyo ändrar planen. Ändras planen efter 
genomförandetiden har fastighetsägare inte rätt till ersättning.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Kommunen ansvarar därmed för 
att allmänna platser byggs ut i enlighet med detaljplaneförslaget. Vägarna i planområdet utförs av 
exploatören. Staden ansvarar för drift och underhåll av allmän plats.

215



ANTAGANDEHANDLING 
2018-04-19

 Änr 2015/56.214
44 av 51

Påverkan utanför planområdet
Ledningar kan behöva flyttas vid Roddaregatan/Hamngatan. Nya ledningar kan komma att behöva 
anläggas i Hamngatan. Vaxholmsvatten AB ansvarar för dessa åtgärder.

Busshållplatsens läge på Hamngatan behöver förändras och detta bekostas av staden. Gång- och 
cykelvägen öster om Storstugan behöver eventuellt flyttas något åt väster, vilket kan innebära att 
gång- och cykelvägen behöver anläggas utanför planområdet. Kommunen ansvarar för dessa 
åtgärder.

Kvartersvägarna
Exploatören ansvarar för att kvartersvägarna bygg ut i enlighet med detaljplaneförslaget. För 
exempelvis kvartersvägarna och dagvattenmagasin bildas gemensamhetsanläggningar där berörda 
fastigheter ingår. Samfälligheten ansvarar för drift och underhåll av kvartersvägar.

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 allmänna vatten- och spillvattenanläggningar. Huvudmannen 
ansvarar för att VA-ledningar och att anslutningspunkt upprättas till och vid fastighetsgräns. 

Fastighetsägaren ansvarar för VA-utbyggnad inom den egna fastigheten.

Dagvatten 
Exploatören ansvarar för exploateringsfastighetens/de blivande fastigheternas utbyggnad av de 
erforderliga dagvattensystemen som krävs, i enlighet med dagvattenutredningen framtagen av ÅF 
den 2018-04-18, detta inbegriper även dagvattensystem för kvartersvägarna. 

Dagvattnet hanteras i största möjliga mån inom respektive fastighet. Drift och underhåll för 
dagvattenhanteringen på kvartersvägarna ligger på den samfällighet där berörda fastigheter ingår 
och som bildas för kvartersvägarna och dess dagvattenmagasin. 

Från anvisad förbindelsepunkt ansvarar kommunen för omhändertagandet av dagvatten via 
huvuddagvattennätet som finns i Hamngatan. 

El
Nätägaren inom Vaxholms stad 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. Skanova har ett antal markförlagda teleanläggningar i och i 
anslutning till detaljplaneområdet. 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. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av enskilda 
ledningar in till det egna huset, det s.k. fastighetsnätet. Eventuella ändringar på ledningar eller 
skydd av telekablar för att möjliggöra exploatering ska vara i dialog med Skanova och bekostas av 
exploatören.
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Fjärrvärme
Nätägaren till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och 
underhåll.

Avtal
Planavtalet
Mellan Vaxholms stad och exploatören Besqab Projekt och Fastigheter AB finns ett överenskommet 
planavtal, tecknat 2017-06-15. Planavtalet reglerar övergripande frågor kopplade framtagandet av 
detaljplanen. I avtalet regleras bland annat fördelningen av parternas åtaganden och kostnader i 
samband med framtagandet av detaljplanen.

Markanvisningsavtalet 
Mellan Vaxholms stad och Besqab Projekt och Fastigheter AB finns ett överenskommet 
markanvisningsavtal, tecknat 2017-06-15. Markanvisningsavtalet tecknades efter genomförandet av 
markanvisningstävlingen för området Norrberget. Markanvisningsavtalet innebär att exploatören 
under en viss tid har förhandsrätt att ensam förhandla med Vaxholms stad angående köp av mark 
och exploatering för området. Markanvisningsavtalet gör gällande att området planläggs 
huvudsakligen i enlighet med det vinnande förslaget. 

Köp- och genomförandeavtalet
Detaljplanens genomförande regleras i ett köp- och genomförandeavtal mellan Vaxholms stad och 
Besqab Projekt och Fastigheter AB. Köp- och genomförandeavtalet ersätter markanvisningsavtalet 
och ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med när detaljplanen antas. I avtalet regleras 
bland annat:

- Marköverlåtelse
- Köpeskilling och betalningsvillkor
- Tillträdesdag
- Fastighetsbildning
- Byggnationen, gestaltningen och genomförande
- Teknisk försörjning
- Dagvattenhantering
- Allmänna anläggningar
- Kostnadsansvar

I Köp- och genomförandeavtalet regleras specifikt även ansvarsfrågor för dagvatten och trafik. 
Avtalet säkerställer dels att dagvattensystem och dagvattenhanteringen i helhet utförs och anläggs i 
enlighet med den dagvattenutredning som framtagits för planområdet, dels att gatusektioner, 
parkeringar, trafiksäkerhetsåtgärder med mera ska vara i enlighet med den trafik och 
bullerutredning som framtagits. 

VA-exploateringsavtal
Ett VA-exploateringsavtal ska upprättas mellan Vaxholmsvatten AB och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB. Avtalets syfte är att reglera hur VA frågorna i exploateringsområdet ska genomföras 
och hur kostnaderna fördelas.
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Telenät
Exploatören/fastighetsägaren ska ingå avtal med Skanova om anslutning till och utbyggnad av 
telenät. 

El och fjärrvärme
Exploatören/fastighetsägaren kan ingå avtal med E.ON för el och fjärrvärme om anslutning till och 
utbyggnad av el och fjärrvärmenätet.

Fastighetsrättsliga frågor________________________________________

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning och fastighetsreglering kommer att behöva genomföras för att bilda fastigheter 
inom planområdet som överensstämmer med planförslagets indelning av kvartersmark och allmän 
platsmark. Följande fastigheter berörs av planområdes gränser:

-Lägerhöjden 1
-Lägerhöjden 2
-Lägerhöjden 3
-Vaxön 1:11
-Vaxön 1:81

Figur 24: Illustration av överföring av fastigheter
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Först avses att bilda exploateringsfastigheter, det vill säga, fastigheter som exploatören förvärvar. 
Det handlar om fastighetsbildning och fastighetsreglering. I samband med detta kommer 
kommunalägda kvarteren samt den allmänna platsmarken att regleras. Inom 
exploateringsfastigheten avser exploatören sedan att bilda 6 stycken fastighetskvarter, därtill en 
samfälld fastighet för kvartersvägarna - där gemensamhetsanläggningar bildas. Fastighetsbildningen 
sker på initiativ av kommunen och exploatören. 

    

Figur 25: Illustration av fastighetsbildning

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Ledningsrätt (0187-03/16.1), till förmån för Kullö 1:14, och som belastar Lägerhöjden 1, 
Lägerhöjden 3, Vaxön 1:11 samt Vaxön 1:81, ska omprövas, för att säkerställa rätten till 
fjärrvärmeledningar från panncentralen på Kullö 1:14. Ändring av denna ledningsrätt ska ske på 
initiativ av exploatören/ledningshavaren. Ledningsrätten är från år 2003. 

Ledningsrätt (0187-07/1.1), till förmån för Energi System i Sverige AB, och som belastar Lägerhöjden 
1, Lägerhöjden 3, Vaxön 1:11 samt Vaxön 1:81, ska omprövas, för att säkerställa rätten till 
optoledningar och övriga anordningar som är nödvändiga för dess ändamål. Ändring av ledningsrätt 
ska ske på initiativ av exploatören/ledningshavaren. Ledningsrätten är från år 2007.

Ledningsrätterna inom planområdet behöver omprövas. Bildande av nya ledningsrätter genomförs 
på initiativ av ledningsägaren.  
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Gemensamhetsanläggningar förutsätts i planen. Bestämmelsen u innebär markreservat för 

allmännyttiga underjordiska ledningar. Bestämmelse g inför i plankarta och anger att marken ska 
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som flera fastigheter har nytta av. För att en 
fastighet ska kunna fungera behövs ibland tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens 
gränser. Det kan handla om vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar. Det är 
inte ovanligt att flera fastigheter inom samma by eller kvarter har liknande behov. Dessa behov kan 
tillgodoses genom att bilda en gemensamhetsanläggning. Det möjliggör en effektiv och långsiktigt 
god samverkan med grannarna. En gemensamhetsanläggning bildas genom ett slags 
lantmäteriförrättning som kallas anläggningsförrättning. Hur en sådan går till finns reglerat i 
Anläggningslagen (AL).

När en gemensamhetsanläggning inrättas beslutas vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen 
och hur de deltagande fastigheterna tillsammans ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för den 
gemensamma anläggningen. Anläggningen och den mark som är upplåten för anläggningen är 
gemensam egendom för de fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen. 
Delaktigheten i gemensamhetsanläggningen är kopplad till äganderätten för varje särskild fastighet. 
När en fastighet som har del i en gemensamhetsanläggning säljs blir den nya ägaren därför 
automatiskt delägare i gemensamhetsanläggningen och bunden av besluten som meddelats när 
gemensamhetsanläggningen bildades. De fastigheter som är anslutna till 
gemensamhetsanläggningen bildar en samfällighet, det vill säga en förening för byggande och drift 
av gemensamhetsanläggningen.

I Norrberget ska en gemensamhetsanläggning inrättas för kvartersvägarna och 
dagvattenanläggningen. Exploatören bygger och bekostar kvartersvägarna och 
dagvattenanläggningen. Förvaltning, drift och underhåll läggs sedan på den samfällighet som 
anslutna fastigheter bildar. Andelstalet mellan de deltagande fastighetsägarna bestäms vid 
inrättandet av gemensamhetsanläggningen.

Ekonomiska frågor______________________________________________

Intäkter – kostnader 
Fördelning av intäkter och kostnader för planens genomförande regleras i köp- och 
genomförandeavtal mellan Vaxholms stad och exploatören.

Förrättningskostnader
Kostnader för lantmäteriförrättning betalas av den som ansöker om förrättning om inget annat har 
avtalats. Taxa enligt lantmäteriets avgifter 

Nödvändiga förrättningskostnader gällande fastighetsreglering och inrättande av 
gemensamhetsanläggning härrörande exploateringsfastigheten bekostas av exploatören.
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Kostnaden för ledningsrättsåtgärder bekostas av ledningsägaren men kan genom avtal bekostas av 
exploatören.

Avgifter och taxor
Vatten- och avlopp
Avgifter för vatten och avlopp tas ut enligt stadens taxa. För fastigheter som sedan tidigare är 
anslutna till det kommunala VA-nätet betalas anslutningsavgift endast för tillkommande serviser, 
lägenheter, bruttoarea (BTA) och tomtyta i enlighet med vid var tid gällande VA-taxa. 

Bygglov, bygganmälan och planavgift
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet. 
Kostnader för planarbetet är reglerat i planavtal mellan exploatören och Vaxholms stad. Planavgift 
enligt taxa kommer därför inte att tas ut för området.

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

Tekniska frågor________________________________________________

Tekniska undersökningar 
● Kulturmiljöutredning för Norrberget har genomförts av Wiklund arkitekter & antikvarier AB 

(160208)
● Konsekvensbeskrivning för kulturmiljö har genomförts av Wiklund arkitekter & antikvarier 

AB (170626)
● Geoteknisk bedömning för planområdet har utförts av ÅF på plats (170424)
● Dagvattenutredning för Norrberget har genomförts av ÅF (180418)
● Trafikutredning för Norrberget har genomförts av ÅF (180312)
● Trafikbullerutredning för Norrberget har genomförts av ÅF (180312)

Tekniska anläggningar
Vägar
Området ansluts till Vaxöns trafiknät via Hamngatan. 

Vatten, spillvatten och brandvatten
Vaxholmsvatten AB ansvarar för utbyggnad av det allmänna VA-nätet, exploatören för utbyggnad av 
VA-anläggning inom exploateringsfastigheten. Förbindelsepunkt upprättas vid fastighetsgräns. En 
ny pumpstation för vatten och avlopp föreslås väster om Storstugan. VA-nätet dimensioneras även 
för brandvattenförsörjning.
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Dagvatten
Inom allmän platsmark ansvarar kommunen för dagvattenanläggningarnas funktion och kommunen 
för skötsel (utsmyckning mm). Väghållaren ansvarar 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. 
Respektive fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten inom egna fastigheten. 
Dagvattnet kommer att renas och fördröjas i växtbäddar på kvartersmark samt perkolationsmagasin 
i kvartersvägarna, vilket i sin tur sedan ansluts till huvudledningen i Hamngatan. Höjdsättningen 
inom planområdet beaktar lågpunkter så att vatten kan avrinna ytledes från fastigheten och 
översvämning och fuktskador på hus kan undvikas. Dräneringsvatten från fastigheterna ska anslutas 
till anvisad förbindelsepunkt för dagvatten.

Inom kvartersmark är det en målsättning att en grönytefaktor på 0,60 uppnås, baserat på 
beräkningsmodellen ”Grönytefaktor Norrberget”. Intentionen är att användningen av en 
grönytefaktor ska bidra till att minska andelen hårdgjord yta, säkerställa grönytor med hög kvalitet 
samt förbättra förutsättningarna för fördröjning och rening av dagvatten. Användande av 
grönytefaktorn är ingen garanti för att tillräcklig fördröjning uppnås utan fungerar som ett verktyg 
för att skapa gröna kvalitéer. Grönytefaktorn utgör en bilaga i köp- och genomförandeavtalet. 

Fjärrvärme
Exploatören ska vid behov träffa avtal med nätägaren till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad 
gällande anslutning och utbyggnad av fjärrvärmenätet inom planområdet. Ledningsrätterna för 
fjärrvärme behöver omprövas då de behöver få en ny sträckning. U-områdena på plankartan 
bedöms vara lokaliserade till rätt plats.

Bredband/kanalisation
Exploatören uppför erforderliga ledningar för optofiber inom området. Kommunen ansvarar för sina 
verksamheter inom planområdet.

Skydd mot olyckor
Idag finns det ingen förhöjd olycksrisk inom planområdet

Administrativa frågor_________________________________________

Utökad lovplikt
På plankartan finns en administrativ bestämmelse Utökad lovplikt för komplementbostadshus eller 
komplementbyggnad på max 25 m2 (så kallat Attefallhus), tillbyggnad på max 15 m2, att bygga högst 
två takkupor samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

På plankartan finns en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för fällning av skyddade 
träd med en omkrets på 1 meter på en höjd av cirka 1 meter över mark.

Utökad lovplikt gäller för fasadändringar mot kringbyggd gård.
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Medverkande tjänstepersoner

Detaljplaneförslaget är upprättat av stadsbyggnadsförvaltningen. I arbetet har deltagit:

Beatrice Berglund Exploateringsingenjör – Stadsbyggnadsförvaltningen

Farnaz Wigh Planarkitekt- Stadsbyggnadsförvaltningen

Gunnar Lunnergård Planarkitekt - Stadsbyggnadsförvaltningen

Göran Persson Exploateringsingenjör – Stadsbyggnadsförvaltningen

Toni Möttönen Exploateringsingenjör – Stadsbyggnadsförvaltningen

Isabelle Eriksson Kommunekolog - Stadsbyggnadsförvaltningen

Kristina Henschen Planchef - Stadsbyggnadsförvaltningen

Rickard Hallman Exploateringschef - Stadsbyggnadsförvaltningen

Susanne Edén Stadsbyggnadsförvaltningschef

Ewa Holmquist Sundman VA-ingenjör - Roslagsvatten

Terees von Stedingk Kommunansvarig - Roslagvatten

Tom Thorell Byggprojektledare- Stadsbyggnadsförvaltningen

                                   

……………………………………..                                                                                ………………………………
Kristina Henschen                                                                                             Farnaz Wigh
Planchef                                                                                                              Planarkitekt
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Visionsbild Norrberget (ETTELVA Arkitekter)
Mitt i bilden syns radhusen kvarteret Berghällen.

224



MEDVERKANDE

Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samverkan mellan Vaxholms stad,  
Besqab och arkitektgruppen. Följande personer har medverkat i projektet:

Vaxholms stad: Farnaz Wigh, Göran Persson, Isabelle Eriksson och Gunnar Lunner-
gård.
Besqab: Anders Åmossa och Anna Slåtteby.
Södergruppen: Jens Deurell, Olof Michelsen och Staffan Gezelius.
ETTELVA Arkitekter: Linda Saarnak, Felicia Wahlborn och Nico Liljenberg.
Karavan Landskap: Ingela Martinsson och Tim Andreaheim
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INLEDNING
- Sammanfattning - Vaxholms nya stadsdel
- Vision
- Gestaltningsprogrammets syfte
- Sammanfattning av planen
- Vaxholms stadskärna växer - det nya bygger på det gamla
- Modern tolkning av den gamla staden.

UTFORMNING AV GEMENSAMMA STADSRUM
- Grönstruktur och kommunikationsstråk.
- Grönytor och rekreation.
- Markmaterial och gestaltning av den yttre miljön.
- Växtmaterial
- Utrustning och belysning
- Gaturum
- Platser
- Gårdar

INFRASTRUKTUR
- Trafik
- Parkering
- Angöring
- Dagvatten 
- Avfallshantering och räddningsfordon
- Hållbarhet

UTFORMNING AV KVARTER OCH HUS
- Variation och tema i stadsdelen
- Byggnadsvolymer
- Bostadsentréer
- Lokaler
- Balkonger, terrasser och uteplatser
- Fasader 
- Färgsättning
- Takvåningar
- Fönster
- Teknikbyggnader

PROCESSEN

SUMMERING - LIVET MELLAN HUSEN
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INLEDNING

SAMMANFATTNING - VAXHOLMS NYA STADSDEL

Förslaget innebär att en ny stadsdel läggs till Vaxholms stadskärna - en modern 
årsring adderas. Det nya utgår från grundläggande kvaliteter som finns i dagens 
Vaxholm. Stadsplanen ansluter med gatunät och gångstråk så att den äldre stadens 
gränser flyttas ut. Det nya integreras som en sömlös del av det gamla. Bebyggelsen 
tar också upp drag från dagens Vaxholm. 

- Varierad modern arkitektur med fasader framförallt i trä - essensen av Vaxholm i 
modern tappning.

- Låg bebyggelse i 2-3 våningar plus takvåning - en skala som ansluter till Vaxholms 
stadskärna.

- Tydliga intima gaturum med planteringar och träd i gata och i öppningar till gårdar. 
På strategiska platser vidgas gaturummen och bildar trivsamma små mötesplatser.

- Gröna och solbelysta gårdar med trädgårdskaraktär i småskaliga kvarter.

- En stadsdel som är inbjudande för alla, både för de som bor där och de som 
passerar.

Flygbild

Bebyggelsestruktur

Norrberget kopplar på Vaxholms stadsväv

Visionsbild entréplats till Norrberget  
(ETTELVA Arkitekter)
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VISION 

När Norrberget är fullt utbyggt kommer Vaxholm att ha blivit större, fått fler invånare 
som kallar Vaxholm sin hemstad. Visionen är att stadsdelen ska kännas som ett hem 
för de som bor där och vara öppen för alla som en trivsam, integrerad och sömlös del 
av Vaxholms stadsväv.

Detaljplanen för Norrberget möjliggör att bygga ca 230-250 lägenheter och ett 
SÄBO (särskilt boende). Det är en betydande ökning av centrala Vaxholm som 
efter utbyggnaden kommer att sträcka sig från Söderhamnen till Norrberget med 
tätare bebyggelse i bägge ändar. Hamngatan förstärks som stadens huvudgata och 
förbinder Söderhamnen med Norrberget. 

Den tillkommande bebyggelsen lägger till en årsring av modern träarkitektur. Det blir 
en nytolkning av det som gör Vaxholm till en uppskattad miljö. Den nya arkitekturen 
tar upp samma grundkvalitéer - en varierad och småskalig bebyggelse med mycket 
grönska mellan husen. Social och ekologisk hållbarhet blir ledstjärna för stadsdelen. 
Tilläggen ska utföras med lyhördhet och respekt för det som finns i staden idag och 
lägga till nya kvaliteter för framtidens Vaxholm. Med detta som mål kan Vaxholms 
stadskärna vinna på att växa. 

GESTALTNINGSPROGRAMMETS SYFTE 

Detta gestaltningsrogram är en överenskommelse mellan kommunen och byggherren 
om vilka byggda kvaliteter som ska uppnås och ska stödja processen för gestaltning 
av bebyggelse och mark på Norrberget. Det syftar till att ge en sammanhållen 
stadsdel som i sin helhet får den karaktär och de kvaliteter som eftersträvas. Det 
redovisar i text och bild hur detaljplanen är tänkt att realiseras - vilken yttre miljö som 
eftersträvas i både stor och liten skala. Gestaltningsprogrammet beskriver hur det ska 
åstadkommas med arkitektoniskt anslag, gaturum, proportionering och materialval. 
Det ska läsas tillsammans med plankartan och tillhörande plandokument. Innehållet 
är vägledande för kommande bygglov. I slutet av programmet sammanfattas de 
aspekter som är extra viktiga att bevaka vid kommande bygglov och byggsamråd. 
Principerna i programmet gäller för alla typer av byggnader i området, till exempel 
bostadshus, förskola, särskilt boende och teknikbyggnader.

Eventuella avvikelser från gestaltningsprogrammets intentioner tillåts om de är 
kvalitetshöjande, dvs det ska kunna motiveras på vilket sätt resultatet blir bättre 
sett till helheten. Gestaltningsprogrammet ger verktyg för att hålla kvaliteten över tid 
genom hela utbyggnadsprocessen. Det ska vara ett levande dokument som kan följas 
upp och anpassas till idag okända faktorer. Kvalitets- och ambitionsnivån ska vara 
lika hög, men lösningar i detalj kan variera över tid. 

Inför bygglov ska gestaltningen av både hus och omgivande mark samordnas 
under gestaltningsmöten där byggherren med sina konsulter redovisa förslag för 
kommunen. Mer om processen i slutet av detta dokument. 
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Illustrationsplan skala 1:1000 (Karavan landskapsarkitekter)
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SAMMANFATTNING AV PLANEN

- En ny stadsdel läggs till Vaxholms stadskärna med ett 
modernt och hållbart boende i samklang med den äldre 
staden.

- Den nya stadsdelen integreras med omgivningen med en 
kvartersstruktur som bildar en fortsättning på stadskärnan. 

- Bebyggelsen håller en skala och variation som återfinns i 
Vaxholms centrala delar. Två till tre våningar plus takvåning 
är de höjder som förekommer mot gatorna.

- En volymsmässig balans mellan byggnader och vegetation 
eftersträvas. Öppningar i kvarteren mellan gata och gård gör 
att växtligheten på gårdarna når fram till gatan vilket bidrar 
till variation och grönska i gaturummen. 

- Trafiktempot i stadsdelen är på de gåendes villkor. 
Gaturum och promenadstråk är välkomnande och 
tillgängliga för alla.

- Markmaterial och gestaltning av den yttre miljön anknyter 
till det gamla Vaxholms gaturum och platser och lägger 
samtidigt till nya kvaliteter. Gestaltningen förenar gammalt 
och nytt med en tydlig egen karaktär.

- Husens fasader kläs med träpanel målad i huvudsakligen 
ljusa kulörer med mindre kompletterande inslag av andra 
material. Formspråket är nutida med en detaljkvalitet och 
bearbetning som motsvarar Vaxholms äldre delar utan att 
efterbilda. Kvalitet och skala är det som anknyter det nya till 
det gamla. 
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VAXHOLMS STADSKÄRNA VÄXER - DET NYA BYGGER PÅ DET GAMLA.

Vaxholms bebyggelse har anpassats efter förutsättningarna. I flackare delar har 
det varit möjligt att gruppera husen i rätvinkliga kvarter, medan gatunätet är mer 
vindlande på höjderna. Vaxholms stadskärna sträcker sig idag från Söderhamn 
bort mot Norrberget där bebyggelsen glesnar. Den äldre stadskärnan består av 
en blandning av mindre flerfamiljshus och trävillor på små fastigheter. Det är stor 
variation i bebyggelsen, både i form och ålder. Stadskärnan får sin särart framförallt 
av byggnader uppförda i trä mellan 1870 och 1910. 

De flesta hus har privata trädgårdar och grönskan i kvarteren är en mycket viktig del 
av stadens karaktär. Den äldre bebyggelsen karaktäriseras av en fri och fantasifull 
småskalighet i två till tre våningar, ibland med kupor och utkikstorn. Fasadmaterialet 
är mestadels träpanel målat i ljusa kulörer. Bland de äldre husen finns inslag av yngre 
bebyggelse från alla decennier fram till idag. De har ofta enklare detaljering och är i 
flera fall utförda med putsade fasader och tegel. 

Taken är oftast belagda med plåt. Taktegel är också vanligt.

Bebyggelsen bildar tillsammans med klippor, staket som klättrar i terrängen och 
frodig grönska spännande och rikt sammansatta miljöer. Gränsen mellan gata och 
gård är oftast tydligt definierad av uthus, plank, häckar och staket mellan husen. 
Vegetationen domineras under försommaren av syrén som förekommer rikligt i häckar 
och buskage. Stadskärnan har också många stora träd, huvudsakligen ask. Staden 
präglas av en volymmässig balans mellan vegetation och hus.

När ny bebyggelse kommer till finns mycket inspiration att hämta i den äldre 
stadskärnan. Det handlar om att fånga vad det är som gör Vaxholms stadskärna till en 
uppskattad miljö. Träd och planteringar ger gröna och varierade gaturum och gårdar. 
Skalan och variationen i bebyggelsen är viktig där förhållandet mellan gata, hus och 
trädgård är centralt. Den finskaliga träarkitekturen och de gröna trädgårdarna präglar 
miljön. Där är det framförallt bearbetningsgraden och kvaliteten som ska eftersträvas 
i det nya. Medan formen lägger till en nutida årsring till Vaxholm.

Grönstrukturen och markbehandlingen bildar en förmedlande länk som binder ihop 
Norrberget med Vaxholms stadskärna.
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MODERN TOLKNING AV DEN GAMLA STADEN

Gestaltningsprogrammet är tänkt som en handledning i hur man bör bygga vidare på 
stadskärnan, fånga kvaliteter och och omforma på ett modernt sätt. Vaxholms äldre 
bebyggelse har uppförts med omsorgsfullt hantverk typiskt för sin tid, men där finns 
också mer generella kvaliteter som går att använda och upprepa i nya kombinationer. 
Egenskaper som ger en kontinuitet mellan gammalt och nytt.

Gestaltningsprogrammet beskriver exempel på uppskattade miljöer i Vaxholm och 
andra platser med liknade kvaliteter, både äldre och nutida. Från exemplen vaskas 
kärnan fram, dvs vad i staden som fungerar bra och ger trivsel. Det sammanfattas 
i principer som beskriver vad som eftersträvas och hur man når dit. Det vi får 
fram är grundkvaliteter som inte är beroende av tillkomstår. Det nya bygger på de 
underliggande principerna i den äldre staden. Med detta som grund kan det nya giftas 
ihop med det gamla till en helhet. 

KVARTER MED GÅRDSHUS

Många kvarter i Vaxholm har 
både sammanbyggda bostadshus 
och fristående gårdshus. Flertalet 
av kvarteren i Norrberget 
följer denna struktur, med ett 
fristående gårdshus mot sydväst 
för maximalt ljusinsläpp på 
gården.

VARIERAD SMÅSKALIGHET

Många kvarter i Vaxholm har 
har en bebyggelseskala på 2-3 
våningar plus takvåning med ett 
karaktärsfullt taklandskap som 
detaljeras med takkupor och små 
torn. Husen i Norrberget följer 
denna struktur, hushöjderna 
varieras inom kvarteren men 
är i huvudsak aldrig högre än 3 
våningar plus takvåning. Denna 
används som bostadsvåning och 
detaljeras med takkupor.

BYGGNADSDETALJER

Husen i Vaxholm är rika på 
fina byggnadsdetaljer och har 
en varierad men samtidigt 
harmoniskt samstämd 
färgsättning. De nya husen i 
Norrberget ska behandlas på 
samma sätt, med omsorg om 
detaljer och med en samordnad 
färgpalett.

GRÖN STADSDEL

Vaxholm är en grön stad där 
trädgårdarnas grönska ger staden 
ett stort inslag av blommor, 
buskar och träd. I Norrberget 
planteras buskar och gatuträd 
där detta är möjligt. I gatten 
mellan kvartershus och gårdshus 
i bostadskvarteren planteras 
stora träd som tillför gatan 
grönska. Gatorna ska upplevas 
lummiga och gröna.

VÄLKOMNANDE 
BOTTENVÅNINGAR

Trots att husen i Vaxholm ofta är 
privata bostäder tillför de gatan 
kvaliteter. Husen i Norrberget 
ska upplevas lika välkomnande 
med trevliga entréer och inblickar 
i lummiga trädgårdar. Stor 
omsorg ägnas åt att tillföra gatan 
ljus och trivsel. Entréerna ska 
vara inbjudande, fungera som 
naturliga mötesplatser och kan 
möbleras med små sittbänkar.

BRUTNA SIKTLINJER

Vaxholms stadsväv har växt fram 
organiskt och anpassat sig efter 
topografin.  Gatorna i Norrberget 
följer platsens naturliga 
förutsättningar, gatorna kröker 
sig och varieras med små intima 
platser och utblickar mot vattnet. 
Det finns mer än ett sätt att röra 
sig genom stadsdelen.
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Ny bebyggelse vid Hamngatan sett från Lägret.

UTFORMNING AV GEMENSAMMA STADSRUM

GRÖNSTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONSSTRÅK

Den nya stadsdelen består av småskaliga kvarter med ett nät av gator, gångstråk och 
vistelseytor. Inom kvarteren finns smitvägar och informella mötesplatser som binder 
samman bostäder, förskola och gårdar. Dessa kopplas ihop med omgivande stråk som 
leder in till Vaxholms centrala delar.

Gatumiljön är en viktig del av det gemensamma. Gaturummen i det gamla Vaxholm 
är upplevelserika miljöer där siktlinjer, riktningsförändringar, passager och smitvägar 
lockar till att upptäcka nya saker bakom nästa hörn. Denna karaktär tas upp även i 
den nya stadsdelen med vinklade gatusträckningar och grönska i blickfång.

Gator och gångstråk genom kvarteren leder i nord-sydlig riktning vidare till ett allmänt 
promenadstråk med utsikt över Norra Vaxholmsfjärden. Stråket går även att nå utan 
att passera inom kvarteren, från Norrbergsgatan i öst och Skutviken i väster. 

Bostadsgårdarna kan nås från flera håll och det finns flera alternativa rörelsevägar 
genom stadsdelen. Öppningar mellan gata och gård blir mötesplatser där smitvägar 
och gatunät korsas.
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Fotomontage från Norra Vaxholmsfjärden, nordost

Fotomontage från Hamngatan. Ny bebyggelse underordnar sig  Storstugan.Ny bebyggelse vid Hamngatan sett från Lägret.
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GRÖNYTOR OCH REKREATION

Den nya stadsdelen har naturmarkspartier i nära anslutning till bebyggelsen. Befintlig 
topografi och naturmiljö behålls så långt som möjligt. Varsam gallring för att skapa 
siktlinjer och förädling av befintliga naturkvaliteter är något som bör ses över vid pro-
jektering. Parkmarken och allmän platsmark utanför bebyggelsen ska utformas för 
lek, promenader, avkoppling och samvaro, -tillgänglig och välkomnande för alla. 

Det allmänna promenadstråket med utsikt över Norra Vaxholmsfjärden har poten-
tial att bli ett attraktivt rekreationsstråk både för boende i den nya stadsdelen och 
människor på promenad från områden runt omkring. Trappstigen ner till den allmän-
na bryggan kan med fördel rustas. En befintlig stenmur införlivas längs stråket intill 
den nya gångvägen. Längs stråket föreslås även sittplatser, utsiktspunkter och en 
mindre lekplats. 

Storstugans höjd är en grön backe med stora träd som avgränsas mot Hamngatan 
med en allé. Marken är kuperad och har huvudsakligen visuellt värde men kan också 
nyttjas för picknick och avkoppling. 

Berghällen och eken är ett stycke sparad naturmark intill Hamngatan. Ytan är liten 
och har visuella och ekologiska värden på grund av den stora befintliga eken. En liten 
sittplats intill berghällen och trädet kan bli en fin plats för vila.

Stadsdelen präglas av en grön, lummig karaktär genom träd, planteringar och gräs-
ytor på gårdar och längs gator. Gröna samband och kopplingar skapas mellan kvar-
terens grönska och omgivande naturmark. Längs kvartersvägarna inne i området 
anläggs buskplanteringar mellan parkeringsfickorna. Träd planteras på breddad 
gångbana vid gatt mellan husen. Det gäller gator med både nio och elva meters bredd. 
Gaturummens planteringar bidrar till grönska i gaturummen och kan även nyttjas till 
att infiltrera dagvatten. Träd i hårdgjorda ytor anläggs i växtbäddar med skelettjord 
och trädgaller eller med bottenvegetation. I öppningar mellan husen finns plats för 
planteringar med buskar och blommande växter.

Bostadsgårdarna i de nya kvarteren ska innehålla mycket grönska. De ska vara upp-
levelserika och vara platser för samvaro för både barn och vuxna. I fortsatt planering 
och projektering av den nya bebyggelsen anges en grönytefaktor på kvartersmark för 
att premiera grönytor som fyller flera funktioner.
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Upplevelsevärden inom- och i anslutning till nya stadsdelen
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MARKMATERIAL OCH GESTALTNING AV DEN YTTRE MILJÖN 

Marken är stadens golv. Golvet  framhäver vad som är offentliga rum och vilka som 
är mer privata. Även här hämtas inspiration från stadens centrala delar där gatsten, 
asfalt och betongplattor använts som markbeläggning. Markbehandlingen blir en viktig 
sammanlänkande faktor både inom stadsdelen och till Vaxholms stadskärna. 

Gaturummet får definierade ytor för de olika trafikslagen med gångytor närmast 
fasaderna. Körbanor av asfalt för bil och cykel placeras i mitten. Längs alla fasader ut 
mot gatan anläggs en fris av smågatsten. En 2 meter bred zon utmed gatan reserveras 
för kantstensparkering och buskplanteringar. 

Platser och torg i stadsdelen får en särskilt omsorgsfull markbehandling som skiljer ut 
dem från kringliggande gator.  

Övergången mellan gata och gård får en särskild betydelse i stadsdelen.  Varje kvarter 
får sina egna små omsorgsfullt gestaltade entréplatser. De liknar varandra samtidigt 
som de har sina egna detaljer och kännetecken. Här finns plats för mindre planteringar 
och sittplatser. Markbehandlingen kan understryka platserna och bidra till att de blir ett 
genomgående tema i stadsdelen. Övergången till den halvprivata gården markeras med 
låga stenmurar, staket och häckar. Gårdarna ligger högre än gatan och nivåskillnaden 
kan användas till att förtydliga övergången. Trappor utförs av blocksteg av granit och 
granitmurar av kallmurstyp. Planteringsytor avgränsas mot omgivande markmöte med 
kantstöd eller fris av granit.

I kommande arbete med bygglov och fortsatt projektering är det viktigt att samordna 
gestaltning av platser och gårdar som möter gaturummet. Samordningen av bland 
annat markmaterial, socklar och gata samt färgsättning och belysning är av stor 
betydelse för att skapa ett sammanhållet uttryck i den nya stadsdelen. 

Mötet mellan markmaterial och hussockel ska utföras med omsorg.
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MATERIALPALETT MARKMATERIAL

Smågatsten Asfalt

Betong med inslag av
natursten

Betongplattor

Trappa av granit

Mur av sten

Kantsten av granit

Stenmjöl

Flammad smågatsten
för tillgänglighet
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VÄXTMATERIAL

Områdets grönska har liksom övriga material koppling till övriga Vaxholms karaktär, 
en lummig trädgårdskänsla med mycket grönska och frukt. Gamla trädgårdsväxter 
och inhemska arter samverkar med moderna sorter och ger pålitligt och robust 
växtmaterial.

Befintliga träd sparas där det är möjligt för att ta vara på deras värdefulla ekologiska 
och visuella kvaliteter. 

I gaturummens skelettjord föreslås smalkroniga träd som till exempel mindre oxlar 
eller körsbär med vacker blomning och starka höstkaraktärer. Planteringarna utan 
träd innehåller låga marktäckande buskar som exempelvis tuvsnöbär vilket ger en 
härdig och frisk grönska. 

Stora kvaliteter av träd föreskrivs i projekteringen för att snabbt skapa en så 
grönskande karaktär som möjligt i området. Där utrymmet inte tillåter träd leds 
klätterväxter leds upp över murar samt spaljéer längs fasader.  På gårdarna kan ett 
fruktträd planteras som blir ett gemensamt vårdträd för de boende.

På våren bjuder tidigblommande lökväxter på en effektfull färgprakt vid entréer och 
gårdar vilket blir ett välkommet inslag efter vintermånaderna. Längs gator samsas 
högre lökväxter med låga buskar och ger blomstrande refuger. Inne på gårdarnas 
gräsytor och i rabatter finns tidig smålök som krokus och snödroppar, samt olika 
växter som lockar pollinerande insekter.

Inom ramen för kommande projektering upprättas skötsel- och underhållsplaner av 
exploatören för att säkerställa gårdarnas kvaliteter i den yttre miljön över tid.

KARAKTÄRSVÄXTER

Träd för smala gaturum
Silveroxel
Rundoxel
Mahognykörsbär
Rosenhagtorn

Träd för gårdar och  
parkytor
Äpple
Päron
Ädelgran
Fylldblommig körsbär
Hagtorn

Häckväxter
Bokhäck
Måbärshäck

Buskar
Syrén, olika sorter
Norskspirea
Rosor, olika sorter
Fläder
Aronia
Häggmispel, olika sorter
Svarta vinbär
Tuvsnöbär
Schersmin

Klätterväxter
Vildvin
Kaprifol
Klätterrosor
Klätterhortensia

Örter och perenner
Plymspirea
Kärleksört
Rudbeckia
Hortensia
Rosenhallon
Rabarber
Isop
Daglilja
Pion
Kryddväxter

Lökväxter
Krokus
Scilla
Narcisser
Snödroppar
Tulpaner
Vintergäck
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UTRUSTNING OCH BELYSNING

Både hus och utrustning i den nya stadsdelen hämtar inspiration av miljön i den 
äldre stadskärnan. Arkitekturen med fina detaljer och de uppvuxna trädgårdarna i 
centrala Vaxholm präglar miljön. I den nya stadsdelen plockas dessa kvaliteter upp i en 
nytolkning av det gamla.

Utrustning och konstruktioner som återkommer på olika platser i kvarteren skapar ett 
gemensamt uttryck mellan hus och platser med varierat utseende. De återkommande 
elementen bidrar till upplevelsen av den nya stadsdelen som en helhet.

Staket: trästaket med stående ribbor. Staket utförs som trärena alternativt målat i 
kulörer som samordnas med färgpalett för hus.

Sittmöbler: på gårdar har de trädgårdskaraktär. På allmänna platser och längs 
promenadstråk (kan de vara av modernare typ och som modell för nedgjutning. Kulörer 
samordnas med färgpalett för hus.

Spaljéer och skärmar: samma karaktär och kulör som staket men högre och antingen 
glesare eller tätare,

Räcken och handledare: smide, mörkt grå.

Cykelparkering: Cykelställ ska vara väl utformade i neutral modell, samma kulör som 
räcken. Cykelhus kan placeras på gårdar där de får plats utan att skapa trånga och 
skuggiga platser.

Belysning: Gatubelysningen i området ska vara väl utformad och samordnas med 
fasadernas uttryck. Det är viktigt att belysningen för gator och allmänna platser 
utformas enhetligt. 

I gaturum föreslås linspänd belysning där det förekommer motstående fasader, annars 
placeras armatur på fasad med riktat ljus ut mot gatan.

Längs allmänna gångstråk placeras belysning på parkstolpar (Höjd 3,5 m) och på 
gårdar placeras pollarbelysning för att undvika bländning in i bostäderna. 

Vid val av belysningskälla är det viktigt att den har ett varmt ljus och inte upplevs 
bländande. 
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PRINCIPSEKTION KVARTERSVÄG 11 METER

GATURUM

Gaturummen består i huvudsak av en niometers- respektive elvameterssektion. 
Mellan trottoar och körbana finns en zon för kantstensparkering, planteringsytor och 
mötesfickor. Dessa avgränsas av kantsten mot trottoar och utgör även gatans låglinje. 
På den solbelysta sidan av gatan är gångbanan bredare vilket ger plats för smalkroni-
ga träd i skelettjord.  Avgränsningar mellan parkeringsplatser och körbana ska synlig-
göras.
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Linspänd belysning placeras på gator där det finns motstående fasader. Dessa 
kompletteras med stolpbelysning alternativt fasadbelysning med armaturer som 
riktas mot körbanan. I planteringsytor på gatorna planteras låga buskar och vårlök.

PRINCIPSEKTION KVARTERSVÄG 9 METER
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PLATSER

I stadsdelen finns offentliga platser som ska vara välkomnande för alla.

Lekplats

Lekplats vid promenadstråket har en tydlig identitet. Platsen ansluter direkt till skär-
gårdslandskapet och föreslås ha naturkaraktär med klätter- och motorikutmaningar. 
Utsikten norrut över vattnet bidrar till platsens värde. Här kan man stanna till för en 
lekstund på eftermiddagen eller ta en paus på söndagspromenaden. Lekutrustningen 
är trären eller målad i dämpad färgskala. Lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpas-
sad och förses med sittplatser, enkla planteringar och belysning.

Gårdsgatt

Mellan gator och gårdar finns gatt, öppningar mellan husen, som små gröna platser. 

Gatten breddar gaturummet och ger plats för träd och annan växtlighet som bryter 
siktlinjer och berikar gaturummet. 

Gatten blir entréer till gårdarna. Det är platser att mötas på, stanna till och sitta ner en 
stund.

Illustration - Gatt mellan gator och gårdar

Referensbilder: grönska mellan gata och gård
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Planutsnitt - Lekplats - skala 1:200 (A4)

Lekutrustning med naturkaraktär

N
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Dekorativ markbeläggning och plats för uteservering

Träd i gatumiljö samt be-
tong och sten i 
kombination

Hamngatsbacken

Denna plats där många passerar föreslås utvecklas till en träffpunkt i området. Här 
skapas en mindre torgyta med möjlighet till kiosk, kafé eller närbutik i kvarterets 
bottenvåning. Platsen får en stadsmässig karaktär och fungerar som entré till det nya 
området. Det blir en plats i gynnsamt solläge för ett solitärträd och uteservering med 
utblick mot Lägret. Markbeläggningen utförs som en upphöjd köryta med smågatsten 
och får en fin detaljering med olika stensorter. Mellan gångbanorna utvidgas 
platsen över hela gatan vilket minskar hastigheten och prioriterar miljön för gående. 
Ramperna i körbanan upp till torgytan utgörs av storgatsten.

Norrbergstorget

En ny plats på höjden bildas mellan den nya bebyggelsen, Storstugan och den 
planerade förskolan. Både platsen och gatan som leder dit är kommunal mark. 
Förskolan kan planeras så att byggnadens stora samlingsrum placeras intill platsen 
med egen entré. Det gör att rummet kan nyttjas även externt för tex. föreningar och 
fester. Till förskolan kommer Vaxholmsbor från andra stadsdelar, detsamma gäller 
Storstugan som är en etablerad samlingslokal. På platsen finns gästparkering 
och säkra gångytor. Stadsdelens gatunät korsas på platsen och den nås också 
via gångstråk genom parken söder om Storstugan. Markbeläggningen utförs av 
smågatsten och betongplattor i ett mönster som tydliggör orienterbarheten på 
platsen. Invid parkeringsplatserna finns planeringsytor med träd som skapar en grön 
karaktär på torget.
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Planutsnitt - Norrbergstorget - skala 1:400 (A4)

N

Planutsnitt - Hamngatsbacken - skala 1:200 (A4)
N
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GÅRDAR

Kvarterens gårdar bildar en helhet i grönstrukturen tillsammans med gator, grönstråk, 
allmänna platser och parkmark.

Gårdarna får trädgårdskaraktär liknande den i Vaxholms stadskärna. De ska 
innehålla mycket grönska med träd, buskar och blommande växter. Växtvalet på 
gatorna ansluter till karaktären i den gamla staden medan gårdarna får modernare 
anslag. Gårdar får en gemensam trädgårdsdel tillgänglig för alla med sittplatser och 
småbarnslek. De relativt begränsade måtten kräver en omsorgsfull planering som 
tar vara på ytorna. Karaktären förstärks av övriga markmaterial som grusgångar, 
stödmurar av sten,  stenbelagda ytor för utemöbler och cykelparkering. Detta 
påminner om karaktären hos de äldre gårdarna i Vaxholm fast i modern tappning. 
Varje gård får sin egen identitet som förstärkts genom växtval och material. Kulörer på 
utrustning ska samspela med fasadmaterial och kulör i kvarteret. 

Gestaltningsprinciper för bostadsgårdarna: 

- Gårdarna ska innehålla mycket grönska. Ge förutsättningar för träd i lämpliga lägen.

- Gården ska vara upplevelserik med träd, blommor och gräsmattor.

- Gården ska vara användbar för småbarnslek, sittplatser och mötesplatser för vuxna.

- Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård, kvartersväg och allmän platsmark.

- Gården ska upplevas trygg och säker.

- Gårdar och entréer ska utformas med hög standard avseende tillgänglighet för alla.

- Material ska vara hållbara med god funktion och ge estetiska värden.

Upphöjda ytor över garage ger möjlighet 
till jorddjup för buskar och mindre träd

Klätterväxter ger grön  
karaktär i öppningar mot gata

Gårdarna är gröna med träd, 
buskar och blommande växter.
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N

Planutsnitt - Gårdsmiljö - skala 1:400 (A4)

Privata uteplatser kan förses med trädäck Häckar ger en formstark och grön inramning och 
avgränsar gemensamma och privata delar av 
gården mot kvartersväg och allmän plats.
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INFRASTRUKTUR

TRAFIK 

Trafiken genom stadsdelen får anpassa sig efter relativt begränsade mått. Det ger ett 
trafiktempo på de gåendes villkor. Eftersom den övervägande delen av parkeringen 
sker i garage som nås i stadsdelens ytterkant kommer det att vara få bilrörelser 
på gatorna över dygnets alla timmar. De gående har gångbanor utmed fasaderna 
men man kommer i praktiken att röra sig över hela gatubredden och söka sig till 
gångbanan när en bil närmar sig.

Nyttotrafik har tillräcklig plats för sina svängradier 
utan att vara styrande för miljön. 

PARKERING

- Bilparkering sker huvudsakligen under jord, 
infarterna ligger i utkanten av stadsdelen. 
Garagen ligger under gårdarna till tre av kvarteren. 
Garageinfarterna är placerade där de stör så lite som 
möjligt. Garageportarna är utformade som en integrerad del av fasaden samordnade 
med övriga portar och fönster i karaktär, material och kulör.  Placeringen av infarterna 
minimerar biltrafiken upp i området.

Målsättningen är att garagen ska ha laddningsplatser för elbilar.

 

I gatunätet finns plats för kantstensparkering. Målsättningen är att ett antal 
parkeringsplatser ska reserveras för bilpooler. Bilarna står synliga och lätt tillgängliga 
för dem som bor runtomkring.

Cyklar parkeras i cykelställ dels på gårdarna men också invändigt i de underjordiska 
garagen. 

ANGÖRING
Alla bostäder nås tillgängligt från antingen gata eller gård. I de flesta fall sker 
angöringen på bekvämt avstånd från gatan. Angöringsavstånden följer BBR:s direktiv. 

Den nya stadsdelen ska så långt som möjligt ansluta till befintlig topografi. 
Naturmark intill kvarteren ska sparas och möten med ny bebyggelse anpassas till 
det befintliga. Inom området är höjdskillnader bitvis stora. Dessa tas upp av murar 
eller trappor. Genom varje gård finns en tillgänglig väg med hjälp av ramper eller 
gångstigar med maximal lutning 1:12 för att vara tillgängliga. Gatorna lutar max 1:20.

Kantstensparkering
Garage under gård
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Sektion A - skala 1:500

Kantstensparkering
Garage under gård

SEKTIONER GENOM UNDERBYGGDA GÅRDAR

Sektion B - skala 1:500
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HÅLLBARHET

Visionen för Norrberget innehåller höga ambitioner för en hållbar livsstil. I visionen 
ingår boende, fritid, stadsmiljö, transporter och byggande.

Projektets miljömål inbegriper hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, 
hållbar mark- och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri stad och 
sund inomhusmiljö. Den nya bebyggelsen ska uppfylla Miljöbyggnad Silver eller 
motsvarande ambition.

HÅLLBARHET SOM SYNS

Allt som bidrar till en mer hållbar stadsdel och livsstil syns inte, men en del påverkar 
gestaltningen och blir viktiga för Norrbergets identitet. Nedan summeras en del av 
hållbarhetsprinciperna som ska arbetas in i projektet.

- För kvartersmarken är målsättningen att uppnå Vaxholms stads riktlinjer för 
grönytefaktor för att bidra till att stärka ekosystemen och ge större rekreativa värden 
åt kvarteren. Detta kommer att resultera i gröna lummiga gårdar med stora rekreativa 
och ekologiska värden.

DAGVATTEN
För att ge möjlighet för infiltration och
fördröjning av dagvatten kommer stor vikt
att läggas vid att skapa gröna planterade
gårdar med ytor som innehåller genomsläppliga
material. Ytvatten på de underbyggda
gårdarna fördröjs via planteringar i
marköverbyggnaden. Längs kvartersvägarna 
inne i området anläggs buskplanteringar 
mellan parkeringsfickorna. Hit kan dagvatten 
ledas för att både fördröjas och infiltreras. På 
kvartersvägarna finns  även plats för träd som 
planetras i skelettjord.  För att fördröja dagvatten 
som inte redan omhändertagits på gårdarna leds 
detta till perkolationsmagasin i kvartersvägarna.

AVFALLSHANTERING OCH RÄDDNINGSFORDON

- Gatorna är dimensionerade för avfallsfordon och 
räddningsfordon. 

- Soporna placeras i nedsänkta kasuner som tar 
lite plats på marken och som nås från gatorna. 

- Alla bostäder kan evakueras med brandbil från 
gata eller bärbar stege från gårdarna.

- Gårdarna behöver inte beträdas av avfallsfordon 
eller räddningsfordon.

Perkolationsmagasin i gator
Infiltration i växtbäddar

Sopkassun

Körväg sopbil

Sopnedkast i kasuner under mark
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Sopkassun

Körväg sopbil

- Bostadskvarter ska utformas så att bostäder och uteplatser får de höga kvalitéer 
som projektet eftersträvar. Detta innebär att solljus på gårdar och dagsljus i 
bostäderna blir viktiga gestaltningskriterier.

- Cykelparkeringar ska planeras så att det är enkelt att komma åt cyklarna. Det ska 
finnas plats för utrymmeskrävande cyklar, t ex lådcyklar och sidovagnar. Utrymme för 
cyklar får gärna exponeras mot gatan och utformas så att cyklarna får hög dignitet.

- Stadsdelen utformas för att underlätta för de boende ett leva utan bil. Det finns 
många sätt att röra sig i området, och bra gång- och cykelstråk till centrum, skolor 
och förskolor. Alla bostäder har nära till kollektivtrafik.

- Bilparkeringar finns i garage under vissa kvartersgårdar, och målsättningen är att en 
del av parkeringsplatserna ska ha ladduttag för elbil.  

- Alla material som används ska bedömas utifrån hållbarhetsmålen för projektet.

-Hållbara material väljs till utemiljön med avseende på slitstyrka, ursprung och 
kvalitet. 

-Olika arter och sorter av växtmaterial främjar biologisk mångfald och kompletterar 
grönstrukturen. Genom att anlägga en mosaik av olika typer av planteringar med 
varierande jorddjup och artsammansättningar skapas en mångfald av biotoper som 
ökar möjligheten för födosök och häckning. 

- Ekosystemtjänster. Den nya stadsdelens gröna ytor bidrar med multifunktionella 
gröna ytor och ekosystemtjänster som exempelvis fördröjer och renar dagvatten, 
förbättrar luftkvaliteten, stödjer pollinering och utjämnar temperaturer. Träd, 
planteringsytor i gator, fågel- och insektsholkar är exempel på element i utemiljön 
som kan stödja dessa funktioner. 

SOCIAL HÅLLBARHET

Den nya stadsdelen skall kopplas ihop med det gamla så att det blir en naturlig 
fortsättning av stadskärnan. Social hållbarhet eftersträvas genom att gator, platser, 
stråk och grönytor utformas med publika kvaliteter som gör att alla kan känna sig 
välkomna. Det nya ska bli en integrerad del av staden där alla generationer kan mötas. 

För detta är grönytor och gångstråk viktiga liksom att stadsdelen innehåller lokaler 
för verksamheter som nyttjas även av andra än de närboende. Vid korsningen till 
Hamngatan finns lokaler som kan erbjuda kommersiell verksamhet i strategiskt läge. 
Inne i stadsdelen finns också möjlighet till ett antal mindre lokaler placerade där de 
gör mest verkan i kvarterens ytterhörn. Det är små lokaler med direkt entré från gatan. 
De kan nyttjas för olika typer av icke störande verksamhet som kontor eller hantverk- 
De kan också nyttjas som gemensamhetslokaler.
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UTFORMNING AV KVARTER OCH HUS

VARIATION OCH TEMA I STADSDELEN

Låg skala som ger nära kontakt med mark och grönska ska prägla den nya stadsdelen 
på Norrberget. Husen håller genomgående mått nära Vaxholms centrala delar, 
framförallt kvarteren utmed Hamngatan. De nya husen får 2-3 våningar plus 
takvåning. Den relativt låga skalan i kombination med träd, häckar och uppstammade 
buskar ger en balans mellan bebyggelse och grönska som anknyter till Vaxholms äldre 
delar. 

Stadskärnan har små fastigheter vilket ger en varierad arkitektur. För att anknyta det 
nya till det gamla ska husens gatufasader delas in i motsvarande bredder. Det innebär 
att antingen kulör eller takfotshöjd ska ändras var 25:e meter. Det gäller även över 
hörn så att hörnhusets fasad inte blir längre än 25 meter totalt. En färgpalett finns 
som utgångspunkt för färgsättningen av fasaderna. De samstämda kulörerna gör 
att variationen utmed gatorna också ger en harmonisk helhet. Fönstren är en viktig 
del av arkitekturen som förmedlare mellan insida och utsida. Fönsterbågarna ska 
utformas med stående proportioner som ett sammanhållande tema mellan husen. 
De kan kombineras på olika sätt, alltifrån enluftsfönster till större sammanhängande 
fönsterpartier. Tanken är att fönstertyperna ger både ett sammanhållande tema 
och möjlighet till variation. I övrigt kommer den nya stadsdelen att få en varierad 
arkitektur genom att olika arkitektkontor ritar respektive kvarter. 

Markbehandlingen blir det förenande elementet i stadsdelen. Gaturummen får 
material och växtlighet som ansluter till den äldre stadskärnan medan gårdarna får 
ett modernare anslag. Övergångarna mellan gata och gård fungerar som entréplats 
och blir ett tema som återkommer på många ställen i stadsdelen. Varje kvarter får 
sina egna små omsorgsfullt gestaltade entréplatser. De liknar varandra samtidigt som 
de har sina egna detaljer och kännetecken.

BYGGNADSVOLYMER

Kvarteren har en likartad principiell uppbyggnad med famnande bebyggelse på norra 
sidan och ett fristående gårdshus på den södra. Husen är placerade i gatuliv för att 
ge så stor grön gårdsyta som möjligt. Alla kvarter har minst två öppningar mellan gata 
och gård. I gatten mellan husen är marken inte underbyggd för att ge förutsättningar 
till större träd. Öppningarna mellan husen blir gemensamma entréplatser som ges 
en omsorgsfull gestaltning. Kvarterens yttre ger tydliga gränser till omgivande gator. 

Vaxholm från vattnet, skala 3 våningar plus takvåning

Byggnadshöjden tillåter tre 
våningar och plus takvåning 
som bildar ett livfullt 
taklandskap med kupor och 
takfönster.
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Referensbild trähus med detaljering.  
Församlingshus i Nora (Tina Wik Arkitekter)

Referensbild trähus med detaljering.  
Kv. Fiskknipan, Trosa (Meter Arkitektur)

Referensbild trähus med detaljering, gröna gatt.  
Kv Matrosen, Vaxholm (Södergruppen Arkitekter)

Referensbild trähus med detaljering, Vaxholm. 
(Södergruppen Arkitekter)

Referensbild trähus med detaljering.  
Modellvillan, Enskede (Arkitema)

Refernsbild Hustyp.  
Brf Österskär stn (Södergruppen Arkitekter)
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BOSTADSENTRÉER 

De flesta bostadsentréer är genomgående mellan gata och gård. Genomsikt 
och öppenhet kring entréerna bidrar till trygghet, variation i gaturummet och 
tillgänglighet. Gatuentréerna är ofta indragna från gatulivet för att ge plats för 
entréfunktionerna. Entrédörrarna inkräktar inte på gångbanans utrymme.

Gårdsentréerna kombineras med markplaneringen till informella mötesplatser med 
en sittytor i anslutning till entrén. Entréerna ska utformas för att bidra till levande 
gatumiljöer, till exempel genom att glasa upp entrédörren. Om entrén ligger i ett soligt 
läge blir den en mötesplats för de boende i huset och kan med fördel kompletteras 
med t ex en sittplats eller en liten plantering. Alla entréer mot gatan ska utformas 
med extra omsorg om detaljer.

LOKALER

Kvartersstrukturen ger bra lägen för lokaler i gatukorsningarna, framförallt i anslut-
ning till Hamngatan där utåtriktad verksamhet har kommersiellt underlag. Alla lokaler 
ska ha golv i nivå med gatan för tillgänglig entré och en rumshöjd på minst 3 meter.

Lokalernas fasader ska 
utformas uppglasade med 
låg bröstning för att bidra 
till levande gatumiljöer. Om 
lokalen ligger i ett soligt läge 
blir den en mötesplats och 
kan med fördel kompletteras 
med sittplatser eller 
planteringar. Alla lokalentréer 
ska utformas med extra 
omsorg om detaljer.

Gatuentré  
(Södergruppen Arkitekter)

Entré från gård  
(Södergruppen Arkitekter)

Entré med sittbänk

Lokal. Visionsbild Norrberget (ETTELVA Arkitekter)
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Gemensam uteplats på gård.
Vaxholm (Södergruppen Arkitekter)

Smidesräcke. Brf Österskär stn 
(Södergruppen Arkitekter)

Staket mot granne. Kv Lingonet 
(ETTELVA Arkitekter)

Smidesräcke. Riksbyhöjden, Bromma
(Södergruppen Arkitekter)

BALKONGER, TERRASSER OCH UTEPLATSER

Balkongernas största tillåtna djup anges i detaljplanen. Mot kvartersväg och allmän 
plats får balkong skjuta ut maximalt 60 cm och djupare mot gårdarna. Balkonger 
ska inte glasas in mot allmän plats, kvartersvägar eller innergårdar. Alla räcken på 
balkonger och terrasser ska vara transparenta så att man kan se fasaden genom 
räcket och utföras av metall med smideskaraktär. 

Eftersom gårdarna är små är balkongerna en viktig del av gårdens gestaltning. 
Rätt utformad blir balkongen som en förlängning av gården och utvidgar gårdens 
sociala samvarorum. Man kan prata med grannen på gården från sin egen balkong. 
Det är därför viktigt att balkonger och gårdsfasader hanterar denna aspekt på ett 
omsorgsfullt sätt. 

Uteplatser på mark ska omgärdas av låga häckar. Mellan angränsande uteplatser och 
radhusträdgårdar kan ett staket uppföras med en högsta höjd på 1,8 m. För att ta upp 
nivåskillnader kan stödmurar behöva uppföras. Kulör på staket ska vara i samklang 
med huset.
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Stående träpanel, indelad fasad. Visionsbild 
radhus i Norrberget (ETTELVA Arkitekter)

Indelad fasad. Kv Kopparslagaren  
(ETTELVA Arkitekter)

Pergola över garagenedfart. Kompletterings- 
bebyggelse i Vaxholm (Södergruppen Arkitekter)

Takfotsdetalj. Kompletteringsbebyggelse i Vaxholm 
(Södergruppen Arkitekter)

FASADER

Fasaderna utförs i trä med mindre inslag av andra material. Indelning i bredd, höjd 
och färg ger variation.  Fasaderna ska hålla en detaljering som motsvarar den äldre 
stadens skala men i modern tappning, se referensbilder. Det som ger släktskap 
mellan gammalt och nytt är omsorgen och bearbetningen av fasaddetaljerna, skala 
och material - inte stil.

Horisontella elementskarvar på fasad ska döljas om fasadpanelen är horisontell. 
Vid vertikal panel ska skarven detaljeras och utfomas med omsorg. Vertikala 
elementskarvar på fasad ska döljas om fasadpanelen är vertikal. Skarven kan också 
döljas bakom stuprör eller i ett färgbyte

Socklarna utförs i sten eller betong i samma liv som fasadpanelen. I övergången 
mellan träfasaden och sockeln läggs en s.k. offerbräda som kan ta mer stryk än plåt 
och som kan bytas utan att resten av fasaden påverkas. 
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FÄRGSÄTTNING

Området präglas i huvudsak av naturliga kulörer som inger känsla av både mustig 
slamfärg och ljus linoljefärg. En varierad färgpalett med utgångspunkt från 
naturpigment känns modern men har också anknytning till Vaxholms karaktär. Byte 
av färg och/eller takfotshöjd ska ske minst var 25:e meter och samordning skall ske 
mellan kvarteren för att garantera samspel och variation. Även för tak gäller viss 
variation. Här gäller plåtkulörer i en harmonisk gråskala från ljus aluzink till mörk 
antracit.

De samstämda kulörerna ger både variation utmed gatorna och en samstämd 
harmonisk helhet. Det är i huvudsak ljusa kulörer på de stora fasadpartierna med 
inslag av mustigare kulörer såsom falurött, samt mörkare jordfärger i detaljer kring 
fönster och portar. Fasader får utföras i obehandlad träpanel eller med grånande 
impregnering (järnvitriol eller motsvarande). 
Upplevelsen av bebyggelsens helhet får ej vara mörk. 

För att få en samlad helhetsbild av karaktären, utgår färgpaletten från nedanstående 
naturkulörer. Paletten redovisar exempel på sådana kulörer översatta till NCS S.

ljusockra/guldockra 
oxidröd 
oxidgrön 
grön umbra 
kimrök (gråblå) 
slamfärg faluröd 
slamfärg falugul

Fasadkulörer

Kompletterande kulörer

Kulörer för plåttak och räcken
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Trä/aluminiumfönster.  
Frösundavik (ETTELVA Arkitekter)

TAKVÅNINGAR

I plankartan finns byggnadshöjder och totalhöjder angivna. Därutöver får takkupor 
överstiga byggnadshöjden i omfattning enligt plankartan för respektive kvarter.

Hisstoppar och ventilationshuvar får överstiga byggnadshöjden. Tekniska 
installationer och utrustning för taksäkerhet skall gestaltas som en integrerad del av 
taklandskapet med omsorgsfull detaljering och samordnas i kulör. Taken blir med de 
relativt låga hushöjderna ett synligt och viktigt inslag i miljön och skall därför ägnas 
särskild omsorg i utformningen.

Takvåningarna utformas som inredda vindar med takfall som varierar mellan 45-
60 grader i de brantare delarna, se sektioner. Medan det är flackare lutning ner till 
7 grader på takkupor.  Från marknivån uppfattas framförallt takvåningarnas kupor 
medan övriga takfall träder tillbaka. Kuporna som är placerade i fasadliv är maximalt 
2,8 meter breda. Kupor som indragna minst 60 cm från underliggande fasad kan ha 
en bredd på max 3,5 meter. På gårdssidan kan kupor som har en balkong utanför vara 
upp till 3,5 breda även i fasadliv. Kuporna bildar där tillsammans med balkongerna 
en slags rumsbreda verandor som ger associationer till Vaxholms många glasade 
verandor och tornvåningar. 

Vaxholms rika takarkitektur med kupor och torn är i de flesta fall plåttäckta. Plåt blir 
även takmaterial för den nya stadsdelen. Eftersom takvåningarna kommer att utföras 
med kupor och takfönster som delar upp takytorna, krävs stor omsorg om de många 
detaljerna som tar hand om möten och övergångar. Plåt är lämpligt för att hålla ihop 
formerna, och materialet kopplar också det nya till det gamla. Plåttak utförs som slät 
plåt med falsar.

FÖNSTER

Fönstren är en viktig del av arkitekturen som förmedlare mellan insida och utsida. 

Fönsterbågarna ska utformas med stående proportioner 
som ett sammanhållande tema mellan husen. De kan 
kombineras på olika sätt, alltifrån enluftsfönster till 
större sammanhängande fönsterpartier. Tanken är att 
fönstertyperna ger både ett sammanhållande tema 
med bågarnas proportioner och möjlighet till variation i 
fönsterpartiernas hela bredd och höjd.

Fönster utförs med smäckra profiler och omsorg om 
detaljeringen. Materialet ska vara trä eller trä med 
aluminiumbeklädnad mot utsida. Kulörer hämtas från den 
föreslagna färgpaletten.

TEKNIKBYGGNADER

Teknikbyggnader såsom transformator- och pumpstation ska gestaltas i samklang 
med övrig bebyggelse. 
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Vertikala fönster, indragna kupor. Visionsbild 
Norrberget (Södergruppen Arkitekter)

Vertikala fönster, indragna kupor. Visionsbild 
Norrberget (Södergruppen Arkitekter)

Vertikala fönster, takkupor i fasadliv. Visionsbild 
radhus i Norrberget (ETTELVA Arkitekter)

Vertikala fönster, takkupor i fasadliv.  
Sörgårdsängen (ETTELVA Arkitekter)

Vertikala fönster, takkupor i fasadliv.  
(Södergruppen Arkitekter)

Vertikala fönster, indragna kupor.  
Kv Kopparslagaren (ETTELVA Arkitekter)
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PROCESSEN

Att bygga en stadsdel tar tid. Kvalitet i stadsbyggande är till stor del beroende 
av kontinuitet och personligt engagemang från alla inblandade. Men det kan 
inte garanteras att de personer som varit med om att ta fram detaljplanen och 
gestaltningsprogrammet också kommer att genomföra planerna till byggd verklighet. 
För att säkerställa kontinuitet och att de ambitioner och kvalitetsmål som satts upp 
verkligen genomförs över tid innehåller programmet också anvisningar om processen.

De aspekter som gestaltningsprogrammet beskriver ska följas upp under 
utbyggnadsprocessen med gestaltningsmöten mellan byggherren, dennes 
konsulter och kommunens representanter. Programmet ska vara ett stöd för dessa 
gestaltningsmöten inför kommande bygglov. Gestaltningsmöten ska hållas i god 
tid före sökandet av bygglov för att fånga upp de 
olika aspekter i programmet som är relevanta för 
respektive kvarter eller byggnad

Antalet möten med genomgång av förslagsskisser 
kan variera beroende av komplexitet. På mötena 
skall byggherren redovisa planerad gestaltning och 
kommunen ge respons i konstruktiv dialog inför 
bygglovshanteringen.

Nedanstående tre checklistor är exempel 
på sådant som kan bli viktigt att bevaka vid 
samordningsmöten och bygglovhantering:

VIKTIGA SAMORDNINGSASPEKTER ATT BEVAKA

- Anslutning till befintlig terräng, vegetation och bebyggelse

- Samordning av färgsättning mellan kvarteren inom stadsdelen och i förhållande 
till befintlig bebyggelse. 

- Mötet mellan byggnad och gata. Dvs husens gatuplan med fönsterdetaljer, 
entrépartier och sockel, bör ägnas särskild omsorg. En väl detaljerad och 
innehållsrik fasad i det partiet är avgörande för hur man uppfattar helheten.

- Samordning av markgestaltning och belysning mellan gata och gård. Särskilt 
viktigt mot kommunal gata.
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VIKTIGT ATT BEVAKA VID UTFORMNING AV GEMENSAMMA STADSRUM

- Träd och planteringar på gator, gårdar och stråk skapar en stadsdel med grön och 
lummig karaktär

- Längs gatorna planteras träd på gångbanorna. Mellan parkeringarna finns även 
plats för lägre plantering.

- Träd i hårdgjorda ytor anläggs i växtbäddar med skelettjord och trädgaller eller 
med bottenvegetation. 

- Gångvägar genom kvarteren kopplas ihop med omgivande stråk.

- Gatusektioner med mått och innehåll enligt sektionerna i 
gestaltningsprogrammet ska följas.

- Bostadsgårdarna kan nås från flera håll med flera alternativa rörelsevägar.

- Längs alla fasader ut mot gatan anläggs en fris av smågatsten. 

- En variation av växter med främst inhemska arter finns inom området

- En variation av växter som lockar till sig pollinerare finns inom området

- Skötselplaner för grönstruktur upprättas av exploatören för privat mark för att 
säkerställa gårdarnas kvaliteter över tid.

- Stora kvaliteter av träd föreskrivs i projekteringen för att snabbt skapa en så 
grönskande karaktär som möjligt i området.

- Utrustning och konstruktioner som återkommer på olika platser i kvarteren 
skapar ett gemensamt uttryck mellan hus och platser med varierat utseende. De 
återkommande elementen bidrar till upplevelsen av den nya stadsdelen som en 
helhet.

- Staket: trästaket med stående ribbor. Staket utförs som trärena alternativt målat 
i kulörer som samordnas med färgpalett för hus.

- Sittmöbler: på gårdar har de trädgårdskaraktär. På allmänna platser och längs 
promenadstråk (kan de vara av modernare typ och som modell för nedgjutning. 
Kulörer samordnas med färgpalett för hus.

- Spaljéer och skärmar: samma karaktär och kulör som staket men högre och 
antingen glesare eller tätare.

- Räcken och handledare: smideskaraktär, grå.

- Cykelställ: väl utformade i neutral modell, samma kulör som räcken.

- Belysning: gatubelysningen i området ska ha en klassisk karaktär. Det är viktigt 
att belysningen för gator och allmänna platser utformas enhetligt.

- I gaturum föreslås linspänd belysning där det förekommer motstående fasader, 
annars placeras armatur på fasad med riktat ljus ut mot gatan.
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- Längs allmänna gångstråk placeras belysning på parkstolpar (Höjd 3,5 m) och på 
gårdar placeras pollarbelysning för att undvika bländning in i bostäderna.

- Vid val av belysningskälla är det viktigt att den har ett varmt ljus och inte upplevs 
bländande.

- Utformning enligt principsektion i gestaltningsprogrammet sida 22-23. 

Lekplatsen

- Lekutrustningen är trären eller målad i dämpad färgskala.

- Lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad och förses med sittplatser, enkla 
planteringar och belysning. 

Hamngatsbacken

- Markbeläggningen utförs som en upphöjd köryta med smågatsten och får en fin 
detaljering med olika stensorter.

- Ramperna i körbanan upp till torgytan utgörs av storgatsten.

- Parkeringsytor på allmän plats markeras med gatsten. 

Norbergstorget

- Markbeläggningen utförs av smågatsten och betongplattor i ett mönster 
som tydliggör orienterbarheten på platsen. Invid parkeringsplatserna finns 
planeringsytor med träd som skapar en grön karaktär på torget.

- Gårdarna ska innehålla mycket grönska och upptas av gröna ytor.  Ge 
förutsättningar för träd i lämpliga lägen.

- Gården ska vara upplevelserik med träd, buskar, blommor och gräsmattor.

- Gården ska vara användbar för lek, sittplatser och mötesplatser för vuxna.

- Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård, kvartersväg och allmän platsmark.

- Övergången till den halvprivata gården markeras med låga stenmurar, staket 
och häckar. Gårdarna ligger högre än gatan och nivåskillnaden kan användas till 
att förtydliga övergången. Trappor utförs av blocksteg av granit och granitmurar av 
kallmurstyp. Planteringsytor avgränsas mot omgivande markmöte med kantstöd 
eller fris av granit.

- Gårdar och entréer ska utformas med hög standard avseende tillgänglighet för 
alla.

- Material ska vara hållbara med god funktion och ge estetiska värden.
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VIKTIGT ATT BEVAKA VID UTFORMNING AV INFRASTRUKTUR

- Nyttotrafik har tillräcklig plats för sina svängradier.

- Garageinfarterna är placerade där de stör så lite som möjligt. Garageportarna 
är utformade som en integrerad del av fasaden samordnade med övriga portar 
och fönster i karaktär, material och kulör. Den korta rampen täcks med spaljé 
för klätterväxter samordnat med gårdsutformningen. Placeringen av infarterna 
minimerar biltrafiken upp i området.

- Cyklar parkeras i cykelställ dels på gårdarna men också invändigt i de 
underjordiska garagen.

- Alla bostäder nås tillgängligt från antingen gata eller gård.

- Genom varje gård finns en tillgänglig väg med hjälp av ramper eller gångstigar 
med maximal lutning 1:12 för att vara tillgängliga. Gatorna lutar max 1:20.

- Dagvatten ska hanteras i enlighet med framtagen dagvattenutredning.

- Gatorna är dimensionerade för avfallsfordon och räddningsfordon.

- Soporna placeras i nedsänkta kasuner som tar lite plats på marken och som nås 
från gatorna.

- Alla bostäder kan evakueras med brandbil från gata eller bärbar stege från 
gårdarna.

- Gårdarna behöver inte beträdas av avfallsfordon eller räddningsfordon.

- I trottoaravslut ska trottoarkanten sänkas ner för att underlätta för 
funktionshindrade, cyklar och barnvagnar.
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VIKTIGT ATT BEVAKA VID UTFORMNING AV KVARTER OCH HUS

- Gårdarnas entréplatser ska planteras med träd och/eller buskar så att detta 
bidrar till att gatorna upplevs som gröna.

- Var 25:e meter ska fasadernas kulör och/eller takfotshöjd ändras.

- Fasaderna ska vara av i huvudsak trä med omsorg om detaljering.

- Fasader avslutas med offerbräda mot sockeln.

- Blockskarvar ska döljas eller bearbetas med omsorg.

- Färgsättningen ska följa kulörpalett. Vid bygglovgivning ska områdets 
färgsättning som helhet beaktas. Lägg även till en palett för tak.

- Takmaterial ska vara plåt. Taklandskapet ska gestaltas som en helhet där alla 
ingående delar samordnas med de tekniska installationerna.

- Fönster ska ha i huvudsak stående proportioner på bågar medan partierna som 
helhet kan varieras i storlek och proportion. Färgsättning kan också bidra till 
variation.

- Entréer och lokalfasader ska vara öppna och välkomnande.

- Entréer och lokalfasader ska utformas med stor omsorg om detaljer.

- Alla lokaler ska ha golv i nivå med gatan för tillgänglig entré och en rumshöjd på 
minst 3 meter. Lokalernas fasader ska utformas uppglasade med låg bröstning.

- Räcken ska vara av smide.

- Uteplatser avgränsas med låga häckar. Mellan tomter kan högre staket avgränsa 
mot grannen.

- Alla bostadsentréer är genomgående mellan gata och gård. Gäller ej punkthusen 
i kv. Utsikten och kv. Inloppet.

- Alla räcken på balkonger och terrasser ska utföras av mörkgrå metall med 
smideskaraktär och vara genomsiktliga så att fasaden går att se genom 
balkongen.

- Balkonger får inte glasas in mot varken allmän plats, kvartersväg eller innergård.

- Uteplatser på mark ska omgärdas av låga häckar. Mellan angränsande 
uteplatser och radhusträdgårdar kan ett staket/plank uppföras med en högsta 
tillåtna höjd på 1,8 m. För att ta upp nivåskillnader kan stödmurar behöva 
uppföras. Med en högsta tillåtna höjd på 1,2 m. Kulör på staket ska vara i 
samklang med huset.

- Kuporna som är placerade i fasadliv mot gata är maximalt 2,8 meter breda. 
Kupor mot gata som indragna minst 60 cm från underliggande fasad kan ha en 
bredd på max 3,8 meter. 
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SUMMERING - LIVET MELLAN HUSEN

Det viktigaste vid planeringen av en ny stadsdel är inte husen i sig, utan vilka 
möjligheter den nya bebyggelsen ger för att leva ett bra liv. En klok avvägning mellan 
olika önskemål och intressen kan ge en bra livsmiljö. Det vi planerar för är livet mellan 
husen.

För att beskriva hur det kan te sig på Norrberget tar vi en promenad genom 
stadsdelen:

Cirka sex minuters promenad från Waxholms hotell skymtar du den nya 
bebyggelsen bakom Storstugan. Du passerar Lägret och välkomnas av caféet på 
hörnet. Bebyggelsen formar en liten södervänd torgyta där uteservering ryms på 
sommaren. 

Eller också tar du kaffet i handen och viker av norrut, mot torget vid Storstugan. 
Dit kommer besökare till fritidsgården och föräldrar och barn på väg till 
förskolan. Blickar du ut mot vattnet är sikten fri och rör du dig norrut når du 
promenadstråket och den vackra utsiktsplatsen. Där kan du sätta dig på en bänk 
och njuta av havsutsikten medan motionärer och helgfirare passerar längs med 
vattnet. 

Rör du dig vidare västerut genom området, passerar du småskaliga gator där 
bilar och cyklar rör sig sakta. Kvarteren är uppbrutna och i släppen finns stora 
träd, syren och kaprifol. Tar du smitvägen genom något av kvarteren är det grönt 
och prunkande. Häckar och staket avgränsar bostädernas uteplatser från de 
gemensamma ytorna. Husen är låga och solen värmer den södervända gården. 
I området finns både flerbostadshus och radhus med egen entré mot gatan och 
liten täppa med fruktträd. Gatornas siktlinjer sträcker sig långt ut över fjärden.
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Detaljplan för Norrberget Dp 410 

Vaxholms stad, Stockholms län

Granskningsutlåtande 

Kommunstyrelsen beslöt den 28 april 2015 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats. 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 8 februari 2018, §6 2018-02-08, har förnyad granskning 
(granskning 2) hållits om förslag till detaljplan. Granskning har ägt rum under tiden den 16 mars 2018 
– 9 april 2018. Granskningshandlingar/Information om granskning har sänts till berörda sakägare 
enligt fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under 
granskningsstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, 
Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se samt kungjorts i DN och SVD.

Under granskningen inkom 59 yttranden varav 44 stycken från fastighetsägare och boende inom 
området. Inkomna granskningsyttrandena 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
2. Lantmäteriet X
3. Sjöfartsverket X
4. Trafikverket region Stockholm X

5. MSB - Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap X

6. Försvarsmakten X
7. Roslagsvatten AB X
8. Käppalaförbundet X
9. Stockholms läns museum X X
10. Naturskyddsföreningen i Vaxholm X X
11. SPF Seniorerna i Vaxholm X X

12. FTI – Förpacknings- & 
tidningsinsamlingen X X

13. Storstockholms brandförsvar X
14. Skanova X
15. Vänsterpartiet i Vaxholm X X

Fastighetsägare
16. Badhuset 8 X X

17. Kornknarren 4, Rindö 3:216, 
Taltrasten 25, Repslagaren 17 X X
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18. Roddaren 23 X X
19. Koltrasten 11 X X
20. Framnäs 5 X X

21.

Norrberget 19 (2 boende), 
Repslagaren 23, Björken 21, Kasinot 
1 (3 boende)-3, Rydbolund 4, Tallen 
4, Skepparen 19, Roddaren 1

X X

22. Vildmannen 5 X X
23. Rindö 3:216 X X
24. Rydbolund 4 X X
25. Lägerhöjden 4 X X
26. Minören 2 X X

27. Engarn 1:16, Rydbolund 4, Rindö  
3:216, Repslagaren 17 boende 2 X X

28.
Rindö 2:252, Rydbolund 4, Rindö 
3:216, Båten 5, Ytterby 4:726, 
Minören 1 

X X

29. Båten 5 X X
30. Björken 21 boende 2 X X
31. Rindö 2:138 X X
32. Alfågeln 2 X X
33. Skarpö 1:405 X X
34. Skepparen 19, Minören 1 X X
35. Minören 1 X X
36. Skutviken 1 X X
37. Skepparen 19 boende 2 X X
38. Gräsanden 13 X X
39. Vega 7 X X
40. Skepparen 18 X X
41. Norrberget 24 X X
42. Kornknarren 1 X X
43. Ytterby 4:726 boende 2 X X
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Svar om planprocessen
Norrberget har hittills varit ute på två samråd och en två granskningar där allmänheten och 
remissinstanser har haft möjlighet och tycka till om planen. Synpunkterna från samråd 1, som pågick 
19 september – 17 oktober 2016 sammanställdes och bemöttes i en samrådsredogörelse. Efter det 
första samrådet ordnade staden en markanvisningstävling där allmänheten fick vara med och rösta 
på fem olika förslag. Besqab Projekt och Fastigheter AB korades till vinnare. Besqab har samarbetat 
med arkitektkontoren ETTELVA Arkitekter och Södergruppen arkitekter för att ta fram det förslag på 
bebyggelse som ligger till grund för förslag till plankarta och planbestämmelser. Planhandlingarna var 
ute på extra samråd den 4–27 september 2017 och synpunkterna sammanställdes och bemöttes i 
samrådsredogörelse 2. Allmänhetens och remissinstansernas synpunkter låg sedan till grund för det 
detaljplaneförslag som gick ut på granskning (granskning 1) 7 december 2017– 7 januari 2018. Med 
hänsyn till yttrandena från den första granskningen gick detaljplanen ut på en förnyad granskning 
(granskning 2) den 16 mars – 9 april 2018. Efter den förnyade granskningen skickas nu detaljplanen 
upp för antagande. Efter antagandet finns det möjlighet att överklaga beslutet i tre veckor efter att 
protokollet från kommunfullmäktige justerats. Om inga överklaganden lämnas in vinner förslaget 
laga kraft.

Utöver detaljplaneprocessen har även en rådgivande folkomröstning ägt rum. Valresultatet har 
analyserats och samtal har förts med oppositionen. Det har resulterat i att 
stadsbyggnadsförvaltingen 2017-10-27 fick i uppdrag av kommunstyrelsen att hitta en lämplig plats 
för ett särskilt boende, samt undersöka möjligheterna för ändamålsenliga lokaler för biblioteket inom 
planområdet. Detta innebär att såväl förskola som särskilt boende inryms på en viktig och central 
plats för Vaxholmsborna. 

Planprogrammet för Vaxön behöver revideras och kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går 
upp för antagande. Planprogrammet berör hela Vaxön och är inte bara kopplat till Norrberget. Det 
finns inget krav i lagen på att ett planarbete behöver inledas med ett program.

Svar om riksintresse och gestaltning
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de 
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, varken 
från vattnet eller inom denna del av staden. En påverkan uppstår på parkområdet Lägret, vars namn 
anknyter till att det var ett militärt övningsfält utanför stadskärnan innan det blev park på 1900-talet. 
Storstugan i parkens norra kant kommer att upplevas annorlunda genom att bebyggelse kryper 
relativt tätt inpå. Genom planförslaget får Lägret troligen en något mer sluten, stadsmässigt 
parkrumskaraktär. Länsstyrelsen bedömer dock att Lägret och Storstugan har en begränsad roll som 
militärhistoriska uttryck i riksintresset, och att en visuell påverkan därmed kan accepteras ur 
riksintressesynpunkt. Länsstyrelsen understryker dock betydelsen av att närliggande bebyggelse 
anpassas i form och färg för att mildra intrycket från exploateringen. Det är även viktigt att den 
arkitektoniska kvaliteten säkerställs i planen. 

För att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i området har ett gestaltningsprogram tagits fram. 
Gestaltningsprogrammet utgör en bilaga till köp- och genomförandeavtalet och ska följas av 
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exploatören. I gestaltningsprogrammet beskrivs vilka gestaltningsprinciper som ska användas för 
bebyggelsen, gårdar och gator etc. samt hur dessa knyter an till den befintliga bebyggelsen.

Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.

Svar om förskolorna på Norrberget
Långsiktig planering:
Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-09-18 ett strategiskt lokalprogram för förskolor, Änr BUN 
2017/130.600. Lokalprogrammet ska vara ett riktningsdokument i det fortsatta planeringsarbetet 
gällande förskolelokaler. Ett motsvarande strategiskt lokalprogram för skolor planeras antas av barn- 
och utbildningsnämnden under våren 2018.

Flytt av förskolelokaler under planerad byggnation på Norrberget:
För att kunna genomföra den planerade bostadsbebyggelsen och det särskilda boendet på 
Norrberget måste befintliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet rivas. För att ersätta dessa 
kommer tillfälliga lokaler för förskoleverksamheterna att ordnas. Förskolan Lillstugan, som används 
av Montessori Vaxholm, kommer att få tillgång till tillfälliga lokaler i en paviljong med tre mindre 
avdelningar i Johannesbergsparken enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-11-30, Änr KS 2017/201.25. 
Den kommunala förskolan Lägerhöjden kommer att få tillgång till tillfälliga lokaler på tomten 
Vitsippan enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-08, Änr 2018/14.052.

Den planerade permanenta förskolan på Norrberget:
De två befintliga förskolorna kommer att ersättas med en ny förskola på sex avdelningar i två plan. 
Uppstartsbeslut för nybyggnationen fattades av kommunstyrelsen 2017-10-18, Änr KS 2017/155.251. 

I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte Boverkets rekommenderade friyta utomhus. Förskolan 
gränsar mot parken vid Storstugan, ligger intill parken Lägret och har närhet till naturmiljö, vilket kan 
kompensera något för att riktlinjerna inte uppnås. Vid detaljprojekteringen av förskolan strävar 
kommunen efter att bygga yteffektivt och skapa en skolgård av hög kvalitet.

Parkeringsplatser och angöringsplats för att lämna och hämta barn är tänkt att delvis ske på den 
kommunala gatan intill förskolan. Staden uppmuntrar även att gång- och cykelvägar används.

Brandsäkerhetsfrågor och övriga krav enligt gällande lagstiftning kommer att hanteras i 
bygglovsskedet. 

Svar om trafiken
Under granskning 1 och 2 har synpunkter på bland annat trafikfördelningen mellan Lägergatan och 
Eriksövägen framkommit. Innan granskning 2 gjordes en översyn av trafikutredningen där 
anpassningar av planförslaget låg till grund för körspårsanalysen för utryckningsfordon, sopbilar och 
personbilar. Dock har ingen ny trafikfördelningsanalys gjorts för Lägergatan. En trafikutredning är 
inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning av vilken väg trafikanter 
kommer att välja om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. Utfallet i utredningen visar att en stor 
andel väljer Lägergatan eftersom det är den kortaste vägen.
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Vaxholms stad vill inte ha en ökad trafik på Lägergatan och är beredd att vidta åtgärder för att den 
inte ska öka. Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder för att den skall bli mindre attraktiv 
att välja för nya trafikanter. Vaxholms stad har förbjudit all avtalad byggtrafik att köra Lägergatan och 
kommer att följa upp trafiken på Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken men det innebär 
att även befintlig trafik påverkas och därför väljer kommunen att avvakta med andra åtgärder i första 
hand. Om trafiken ökar kommer Vaxholms stad att vidta åtgärder.

Nedan följer alla inkomna skrivelser i sin helhet med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i 
ljusgrått. 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar

1. Länsstyrelsen i Stockholms län
Vaxholms kommun har översänt förslag till detaljplan till Länsstyrelsen för granskning. Detaljplanen 
var på granskning i slutet av 2017 och är nu på ytterligare en granskning. Syftet med detaljplanen för 
Norrberget är att möjliggöra bostadsbebyggelse, skola och vård samt andra verksamheter.

Detaljplaneförslaget är upprättat med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Länsstyrelsen har lämnat ett granskningsyttrande över planförslaget den 28 december 2017. 28 
Länsstyrelsen framförde då synpunkter kring miljökvalitetsnormer för vatten.

Av 5 kap. 22 § PBL följer att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, omförslaget enligt 
länsstyrelsens bedömning innebär att

- ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,

- miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

- strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällandebestämmelser,

- regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera 
kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller

- en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva 
kommunens beslut och upphäva detaljplanen, med stöd av 11 kap. 11 § PBL, under förutsättning att 
nedanstående synpunkter avseende miljökvalitetsnormer för vatten beaktas.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL Miljökvalitetsnormer för vatten

I planbeskrivningen anger kommunen under rubriken Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 
att det parallellt med detaljplanen påbörjats ett arbete med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för 
vattenförekomsten Norra Vaxholmsfjärden, vilket i sig är bra. Kommunen anger sedan att 
bedömningen av om/vilka åtgärder som behöver vidtas inom planområdet kommer att baseras på 
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det lokala åtgärdsprogrammet. Om åtgärdsprogrammet inte är klart och beslutat innan detaljplanen 
antas, anser Länsstyrelsen att det inte kan användas som beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder 
inom detaljplanen. Länsstyrelsen anser istället att planförslaget behöver utformas utifrån de förslag 
till åtgärder som finns i detaljplanens dagvattenutredning. Under förutsättning att föreslagna 
dagvattenåtgärder enligt dagvattenutredningen tillkommer, anser Länsstyrelsen att planförslaget 
inte försvårar för att miljökvalitetsnormerna i Norra Vaxholmsfjärden och andra berörda 
vattenförekomster kan följas.

På sida 18 planbeskrivningen anges att dagens markanvändning kommer att ligga till grund för 
fördelningen av ytbehov för dagvattenhanteringen. Kommunen behöver förtydliga om detta innebär 
att de även anser att dagvattenflöden från området är acceptabla idag ur 
vattenkvalitetsperspektivet, vilket i så fall är en bedömning som Länsstyrelsen inte delar.

SBF:s kommentar: 
Stycket om arbetet med åtgärdsprogrammet för Norra Vaxholmsfjärden i avsnittet 
”Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap” har justerats. Åtgärdsprogrammet hinner inte 
färdigställas innan detaljplanen antas och kommer därför inte att användas som 
beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder inom detaljplanen. Informationen om 
åtgärdsprogrammet står kvar som upplysning om kommunens övriga arbete med vattenfrågor. 
Planförslaget är utformat utifrån de förslag till åtgärder som finns i dagvattenutredningen.

Dagvattenutredningen har uppdaterats och plan- och genomförandebeskrivningen har 
anpassats efter ändringarna. Information om lägsta kapacitet i befintliga dagvattenledningar, 
en redovisning av sekundära avrinningsvägar samt hantering av länshållningsvatten har lagts 
till.  

Stycket på sida 18 i planbeskrivningen har förtydligats med att staden anser att dagens 
dagvattenhantering är bristfällig.

2. Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2018-03-15) har följande 
noterats:

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av 
detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta ev. gemensamhetsanläggningar, skapa servitut, 
ledningsrätter mm.

Delar av planen som måste förbättras

Grundkarta
-

Plankarta och bestämmelser
-

Plan- och genomförandebeskrivning
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I planbeskrivningen omnämns flera ledningsrätter som att de ska bestå inom planområdet. Flera av 
dessa ligger utanför planområdet och borde således inte påverkas av detaljplanen.

Ledningsrätterna 0187-03/16.1 och 0187-07/1.1 ligger inom område som planläggs för kvartersmark, 
både inom område med markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) samt 
kvartersmark utan detta markreservat. Det står ändå i planbeskrivningen att ledningsrätterna ska 
bestå. Det behöver förtydligas hur ledningsrätterna ska bestå.

Gemensamhetsanläggningen/-arna behöver beskrivas mer utförligt så att det tydligt framgår vad en 
gemensamhetsanläggning är, hur den förvaltas och vem som bekostar skötsel och utförande.

Kostnaden för ledningsrättsåtgärder kan enbart belasta ledningsägaren. Möjligtvis kan det mellan 
parterna förekomma avtal där exploatören åtar sig att betala förrättningskostnaderna, ifall så är 
fallet så behöver det förtydligas.

Det behöver förtydligas vem som ansvarar för utförande av vägar på allmän plats respektive 
kvartersmark inom planområdet och om detaljplanen medför några förändringar kring planområdet.

Delar av planen som bör förbättras

Grundkarta
-

Plankarta och bestämmelser
-

Plan- och genomförandebeskrivning
Vilka typer av förrättningskostnader som kan uppkomma bör förtydligas.

Övrigt
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.

Termen ”genomförandeavtal” bör bytas ut till ”exploateringsavtal” för att stå i enlighet med plan- 
och bygglagens definitioner.

SBF:s kommentar: 
Beskrivningarna av ledningsrätter har setts över och nu beskrivs endast de ledningsrätter som 
ligger inom planområdet. Alla befintliga ledningsrätter i området behöver omprövas. De 
ledningsrätter som behövs i området placeras inom områden allmän plats eller inom mark 
som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar (U-område). Inom planområdet finns 
endast ledningsrätterna 0187-03/16.1 och 0187-07/1.1 och dessa behöver båda omprövas 
och omlokaliseras.

Stycket om gemensamhetsanläggningar i plan- och genomförandebeskrivningen har 
förtydligats.

Plan- och genomförandebeskrivningen har förtydligats med vem som ansvarar för utförande 
av vägar på allmän plats respektive kvartersmark inom planområdet. Utanför planområdet 
behöver busshållplatsen flyttas och detta bekostas av staden.
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Stycket om förrättningskostnader har förtydligats gällande kostnadsfördelningen.

Exploateringsavtal är ett avtal som tecknas mellan markägaren och exploatören. Staden äger 
marken i Norrberget och därför används ett köp- och genomförandeavtal.

3. Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har tagit del av ’Granskning av förslag till detaljplan för Norrberget, Dp 410 och har 
inget ytterligare att tillägga till tidigare yttranden, daterade 2017-12-11, 2017-09-18 och 2016-09-29.

Sjöfartsverket förutsätter att eventuella vattenförlagda VA-, värme- eller andra ledningar samrådas 
med verket när planerna bearbetats ytterligare och konkretiserats.

SBF:s kommentar: 
Synpunkten har förts fram till berörda.

4. Trafikverket region Stockholm
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende och har inget att invända emot. 

5. MSB
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. Länsstyrelsen tillgodoser statens intressen i samband 
med kommunal planering. MSB stödjer länsstyrelsen i den mån de särskilt så önskar. Av den 
anledningen kan ni med fördel stryka MSB som remissinstans i liknande ärenden. Information om 
MSB:s planeringsunderlag och metodstöd finns på www.msb.se.

SBF:s kommentar: 
MSB tas bort från remisslistan.

6. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

7. Roslagsvatten
VA

Plan- och genomförandebeskrivning
● Sid 15. Observera att fördröja och rena 20 mm är det identifierade behovet för Stockholms stad 

och stadens vattenförekomster, det går inte att överföra rakt av till Vaxholm. Kanske räcker det 
med 15 mm för Vaxholm eller kanske krävs det 25 mm. Vet vi vad som krävs för att MKN för 
recipienten Norra Vaxholmsfjärden ska kunna uppnås?

SBF:s kommentar:
Vaxholm har inlett ett arbete med att ta fram ett åtgärdsprogram för Norra Vaxholmsfjärden 
som tydligare ska ange vad som krävs för att uppnå MKN för Norra Vaxholmsfjärden. Plan- och 
genomförandebeskrivningen har kompletterats med en tydligare förklaring att magasinering 
av 20 mm baseras på det identifierade behovet i Stockholms stad och dess vattenförekomster. 

● Sid 17. För delområde D, E, F och G står det att där finns naturliga förutsättningar för infiltration. 
Det är inte säkert att varken ytan eller volymerna finns. SGU-kartan är väldigt generaliserad och 
kan inte användas som underlag för en sådan bedömning. Detta måste utredas ytterligare i 
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detaljprojekteringen. Man kanske hellre ska skriva "där jordarten utgörs av sandig morän kan det 
finnas förutsättningar". Bra dock att möjligheten finns.

SBF:s kommentar:
Synpunkten har beaktats och formuleringen har ändrats i plan- och 
genomförandebeskrivningen.

● Sid 39. Sekundära avrinningsvägar bör identifieras och säkerställas. Dessa ska utformas så att inte 
nedströms liggande områden påverkas negativt.

SBF:s kommentar:
Sekundära avrinningsvägar har identifierats dagvattenutredningen och beskrivits i plan- och 
genomförandebeskrivningen.

Plankarta
E1 Förtydliga att det är en pumpstation för spillvatten.

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas.

Avfall 

Plan- och genomförandebeskrivning
● Sid 33. Placering av avfallsbehållare. Om sopbilen ska åka in i området via Norrbergsgatan och ut 

ur området via Hamngatan behöver avfallsbehållarna placeras på höger sida/i fordonets 
körriktning för att undvika att lyfta avfallsbehållare över motgående körbana. Några placeringar 
behöver därmed justeras. Första behållaren sett från Norrbergsgatan bör även flyttas längre från 
korsningen för att undvika att sopbilen vid tömning sticker ut i korsningen. Kranbilen är ca 9,5 
meter lång och kranen sitter under på mitten av bilen. 

SBF:s kommentar:
Sopbilen är tänkt att åka i en slinga i området med infart från Hamngatan och utfart vid 
Norrbergsgatan. Exakt placering bestäms i detaljprojekteringen. Då körbanan är smal spärrar 
sopbilen av hela körbanan vid tömning och det går därför att tömma på ett säkert sätt från 
höger och vänster sida. 

● Sid 45-46 angående fastighetsbildning. Kartorna som används i detta avsnitt, se nedan, ser ut att 
ha den gamla förklaringen gällande sopbilens möjlighet till in-utfart från Norrbergsgatan jämfört 
med plankarta och planbestämmelser.
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SBF:s kommentar:
Synpunkten har beaktats. Kartorna har uppdaterats enligt det senaste förslaget.

8. Käppalaförbundet
Käppalaförbundet har tagit del av handlingar om detaljplan for Norrberget, Dp 410. I dessa 
handlingar beskrivs att det planeras garage i källarplan i vissa kvarter inom det planlagda området. 
Vid byggnationen av dessa garage kan det komma att uppkomma länshållningsvatten. 

Länshållningsvatten 

Planbeskrivningen innehåller ingen beskrivning av hur länshållningsvatten som kan uppkomma i 
samband med bland annat schaktning och sprängning ska omhändertas. Käppalaförbundet har 
riktlinjer för hur länshållningsvatten bör hanteras och inget länshållningsvatten får avledas till 
Käppalaverket utan Käppalaförbundet skriftliga medgivande. Riktlinjerna finns på Käppalaförbundets 
hemsida under http://www.kappala.se/Hjalp-oss-och-miljon/For-foretag/ Käppalaförbundet vill 
förtydliga att om förorenad mark förekommer inom området kan detta anses olämpligt. Förbundet 
har i övrigt inga synpunkter.

SBF:s kommentar: 
Ett stycke anpassat efter Roslagsvatten och Käppalaförbundets riktlinjer för hantering av 
länshållningsvatten har lagts till i plan- och genomförandebeskrivningen. 

9. Stockholms läns museum
Bakgrund

Planförslaget var utställt för granskning den 7 december 2017 – 7 januari 2018. Mot bakgrund av då 
framförda synpunkter har planförslaget ändrats och går därför ut på förnyad granskning, ihop med 
ett till planen relaterat gestaltningsprogram, daterat 2018-03-13.

Länsmuseets synpunkter

Tyvärr tillmötesgår planförfattaren inte invändningarna, som länsmuseet framförde i föregående 
granskning. Visserligen uttalas att ambitionen är att använda slamfärg på sågad yta och oljefärg på 
hyvlad yta, men denna ambition formuleras inte i planförslaget. Att styra så detaljerat uppges som 
problematiskt, ”eftersom fasadfärg idag ofta varken är klassisk slam- eller oljefärg”.

Motiveringen ovan uttrycker exploatörens vilja, snarare än Vaxholms kommuns. Finns från 
kommunens sida en önskan att oljefärger och slamfärger används är det rimligt att denna formuleras 
i kommande detaljplan för Norrberget.
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SBF:s kommentar:
Ambitionen är fortsatt att använda slamfärg på sågad yta och oljefärg på hyvlad yta men detta 
styrs inte i detalj. 

10.Naturskyddsföreningen i Vaxholm
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan och lämnar 
härmed sina synpunkter.

Vi har i tidigare samråd kritiserat hur kommunen hanterat de starka och välgrundade 
opinionsyttringarna mot exploateringen av Norrberget. Vår kritik kvarstår, men upprepas inte här.

1. Befolkningsutveckling

Naturskyddsföreningen har försökt få till en dialog med tjänstemän och politiker om huruvida en 
kraftig befolkningstillväxt i sig medför positiva effekter, något som kommunen har hävdat i olika 
sammanhang.

Vi har för några år sedan i samrådet till översiktsplanen visat att någon koppling mellan 
befolkningsökning och attraktivitet och möjlighet att erbjuda service inte går att utläsa av offentlig 
statistik, och har därför efterlyst källor som styrker kommunens tes.

I granskningsutlåtandet från första granskningsomgången anges nu RUFS 2010 och RUFS 2050 som 
grund för den fortsatta kraftiga befolkningsökningen och kommunchefen Marie Wiklund har i en 
mejlkonversation hänvisat till ett PM från SKL med titeln ”Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring” som stöd för tesen om befolkningstillväxtens positiva effekter.

För att börja med hänvisningen till RUFS, handlar den om vad som benämns ”det demografiska 
bostadsbyggnadsbehovet”. Det skulle vara logiskt om en planering som bygger på en sådan princip 
inriktades på att motverka demografiska skevheter. Om vi studerar åldersfördelningen på 
befolkningen i Vaxholm (Figur 1) ser vi dock att den tydligaste demografiska skevheten i demografin 
är det stora underskottet på personer i åldrarna 25 till 34 år. Ytterst få av dessa kommer att ha råd 
med de exklusiva lägenheterna som planeras vid Norrberget, och kommunens planering kommer 
alltså snarast att motverka intentionerna i RUFS 2010 och 2050.

Vad gäller SKL:s promemoria behandlar den de ekonomiska aspekterna av befolkningsutvecklingen. 
Huruvida invånarna trivs eller inte beror dock inte enbart på kommunens ekonomi, även om en 
positiv ekonomisk utveckling förstås ger större möjligheter till god service. Vill man planera ur ett 
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helhetsperspektiv som vi i Naturskyddsföreningen förordar, lämpligen med hållbar utveckling som 
utgångspunkt, kommer miljömässiga och sociala effekter in utöver de ekonomiska.

SKL:s skrift sammanfattas med meningen: ”Det är inte möjligt att säga att en befolkningsökning per 
automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition leder till försämrade 
ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner.” Med andra ord ger denna skrift inte ens stöd 
för att befolkningsökning är ekonomiskt lönsam. 

Osäkerheten i beräkningen av nettoeffekterna av en befolkningsökning beror till stor del på de 
tröskeleffekter för investeringar i infrastruktur och offentliga anläggningar som inträder framförallt 
vid kraftig befolkningsökning. Om befolkningstillväxten sker på ett kontrollerat sätt går det att 
planera så att investeringarnas avskrivningstid utnyttjas effektivt, men sker ökningen för snabbt 
inträder nya behov för tidigt och det blir nödvändigt att hitta provisoriska lösningar som exempelvis 
förskolor och skolor i baracker. I förlängningen finns det risk att befintlig infrastruktur når gränsen för 
farlig kollaps. 

Naturskyddsföreningen menar att kommunen bör ompröva sin uppfattning att den kraftiga 
befolkningsökningen som har skett och planeras ske är nödvändig för att ”möta invånarnas behov 
och förväntningar på kommunal service”. Genom att ta hänsyn till begränsningar i infrastruktur och 
service skapas förutsättningar för en hållbar befolkningsutveckling. 

SBF:s kommentar:
Som en del i markanvisningstävlingen ställdes fem förslag ut på Rådhuset under perioden 24 
mars-2 april 2017. En bred inbjudan gick ut till allmänheten för att ge möjlighet att både 
granska, bedöma och ge sina synpunkter på inkomna förslag. Det förslag som majoriteten 
röstade fram är den nu föreslagna utformningen på Norrberget. Förslaget ger en stor variation 
mellan olika boendeformer, höjder och utseenden. Utöver Norrberget pågår fler planarbeten i 
kommunen där också varierade boendeformer föreslås, t ex byggnation av kommunala 
hyreslägenheter på Dp 414 – del av Vaxön 1:26, villabebyggelse på Storäng, och nyligen 
färdigställda bostadsrätter på Kullön med en inriktning på ett delbestånd som riktar sig mot 
+55. Förutom boendevariation finns också andra målsättningar, t ex byggnationer som ligger 
kollektivtrafiknära. Nya byggnationer görs därtill utifrån gällande regelverk avseende t.ex. 
hisskrav, dörrbredder och trösklar, vilket möjliggör bostäder för många målgrupper. 
Nytillkommande bostäder tillskapar och möjliggör en rotation, i så form en flyttkedja som 
frigör andra bostäder, som både kan vara mindre och billigare eftersom de befinner sig i det 
äldre beståndet. Sammantaget blir det därmed reaktioner i flera led.

RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen), ett regionalt styrdokument, är 
under politisk beslutsgång i landstinget och förväntas beslutas om i landstingsfullmäktige i juni 
2018. I sin inledning, i del 1 nuläge, konstateras i planen att ”utgångspunkten för den regionala 
utvecklingsplanen är den starka befolkningstillväxten. År 2050 beräknas Stockholmregionens 
invånarantal vara 3,4 miljoner, en ökning på nära 50 procent i jämförelse med dagens 2,3 
miljoner.” Under samma kapitel återges ”I nuläget uppger samtliga 26 kommuner i Stockholms 
län att det är ett underskott på bostäder. Behoven är stora och givet antaganden om det 
demografiska bostadsbehovet i förhållande till befolkningstillväxten, beräknas att 
bostadsbeståndet behöver öka från dagens omkring 1 miljon bostäder till cirka 1,6 miljoner 
bostäder 2050.” Vaxholms stad är en del av regionen och vi har att förhålla oss till realiteten 
om tillväxt i regionen. Önskvärt är en befolkningsökning i jämn takt, vilket medger goda 
planeringsförutsättningar, både för externt ansvar som landstingets kollektivtrafikutbyggnad 
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likväl som kommunala åtaganden om kommunal service. Kommunens målsättning är att i 
möjligaste mån verka för en jämn tillväxt.

Enligt en promemoria från SKL 2014-04-17, dnr:14/2556, Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring, ger tillväxt ökade skattemedel. Naturskyddsföreningen hänvisar till 
denna rapport. Som utdrag ur rapporten kan bl.a. läsas att ”det är inte möjligt att säga att en 
befolkningsökning per automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition 
leder till försämrade ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner. Avgörande är hur 
stora marginalkostnaderna är.” Tillkommande nya invånare medför nya kostnader för 
kommunen men genererar också nya skatteintäkter. Fler invånare innebär ett ökat 
skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och satsningar. Det kan handla om 
genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, upprustningar av 
lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större satsningar i våra kärnverksam-heter mm. 
Staden har idag verksamhet i en del paviljonger, vilket t ex beror på att vi tvingats riva dåliga 
lokaler (t ex Båtens tidigare förskola) och planerar att ersätta dessa tillfälliga paviljonger med 
permanenta fastigheter. På Resarö och Rindö har det varit tillfälliga lokaler under lång tid som 
nu planeras att ersättas med en ny skola på Rindö och en ny förskola på Storäng. När 
paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter. 

Slutligen kan nämnas att fler invånare kan medföra att fler efterfrågar service och tjänster från 
lokala näringslivet. Det innebär förhoppningsvis att fler handlar i våra butiker, äter på 
restauranger och nyttjar andra lokala företagare.

2. Planens syfte

Naturskyddsföreningen efterfrågade i tidigare samråd motiveringar till förändringen av områdets 
syfte samt till att fungerande byggnader rivs. Vi menar att den nuvarande detaljplanens syfte att 
området ska användas för allmänna ändamål är mer motiverat än det föreslagna nya syftet. Svaret i 
gransknings-utlåtandet är av typen ”god dag yxskaft” och vi konstaterar således att tillräcklig 
motivering saknas.

Naturskyddsföreningen motsätter sig förändringen av områdets syfte samt att fungerande 
byggnader rivs.

SBF:s kommentar:
Den politiska viljan är att ändra detaljplanen för att möjliggöra bostäder, särskilt boende och 
förskola på platsen. Norrbergsskolan har i den kulturhistoriska konsekvensanalysen som 
Vaxholms stad tagit fram främst haft lokala värden och därför blir bedömningen att skolan kan 
rivas för att skapa nya värden i området. Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt 
särskilt boende anses väga tyngre än Norrbergsskolans kulturhistoriska värde. Norrbergsskolan 
byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en skolmiljö, 
anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på lärmiljöerna i 
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skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för olika typer av 
arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya Kronängsskolan 
skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till varandra. De 
glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med Kronängsskolan och 
dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats för skola, idrott och 
kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl pedagogiskt som ur 
säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra skälet till att skolan 
ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i Norrbergsskolan. 
Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla Norrbergsskolan.

3. Strandskydd 

Kommunen har angivit följande särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i nästan hela området: 

a) Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. (7 kap 18 c § MB p1) 

b) Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. (7 kap 18 c § MB p5) 

Naturskyddsföreningen vidhåller att endast det andra skälet skulle kunna åberopas i ett fall när 
byggnaderna på platsen är tänkta att rivas. Kommunen har i granskningsförslaget dock inte lyckats 
förklara varför bostadsändamålet skulle vara mer angeläget än det allmänna ändamålet just på 
denna plats, särskilt eftersom det finns andra områden i Vaxholm som kan bebyggas (se även punkt 
2). 

Naturskyddsföreningen anser att området (förutsatt att nuvarande byggnader rivs) skulle ha ett stort 
värde som rekreationsområde för de boende i centrala Vaxholm, speciellt som många andra 
attraktiva områden på Vaxön för närvarande håller på att försvinna. 

Vi menar att en rejäl bit av det strandskyddade området ska få behålla sitt skydd. I gransknings-
utlåtandet står följande: ”Upphävandet av strandskyddet omfattar inte den norra delen av 
planområdet som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för 
allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Passagen är anpassad till de lokala 
förutsättningarna, bebyggelsetätheten och landskapets karaktär.” Att kalla den remsa som till största 
delen bara är ett par meter bred för ”norra delen av planområdet” är ett häpnadsväckande 
användande av nyspråk. 

Naturskyddsföreningen yrkar således på att strandskyddet upphävs endast närmast 
strandskyddslinjen och att en ordentlig del av den norra delen därmed undantas från exploatering. 
Om Norrbergsskolan eller delar av den bevaras måste förstås strandskyddet upphävas för den 
ianspråktagna ytan. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas ej.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har,
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c §
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
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behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.

4. Dagvattenhantering 

I den uppdaterade dagvattenutredningen har man valt att beräkna en erforderlig magasinsvolym 
baserat på ett behov av att ta hand om 20 mm regn, vilket sägs motsvara 90 % av årsnederbörden. 
Denna siffra är dock baserad på historiska data och tar alltså inte förändrade regnmönster på grund 
av klimatförändringar i beaktande. I utredningen har nödvändig magasinsvolym beräknats till totalt 
319 m3. I planbestämmelserna anges dock som bestämmelse b2 som gäller inom Kvartersväg: 
”Fördröjningsmagasin får anläggas med en volym på 760 m3” (vår kursivering). Detta skulle alltså 
kunna innebära betydligt mer än erforderliga 319 m3, men också mindre. Ett förtydligande med 
minsta tillåtna volym bör anges. 

SBF:s kommentar:
Beslutet att använda sig av Stockholms stads beräkningsmodell för dagvattenhantering har 
grundat sig på att det enligt Länsstyrelsen är en accepterad nivå.
 
Det finns begränsade möjligheter att reglera dagvattenhanteringen i plankartan. Med stöd av 
PBL kan kommunen reglera de fysiska förutsättningarna för att marken ska bli lämplig för 
dagvattenhantering. Det finns inget lagstöd för att reglera vattnet, vattenflödet eller ha en 
tvingande ”ska” bestämmelse som reglerar minsta volym. I denna detaljplan har kommunen 
valt att tillåta den volym fördröjningsmagasin som krävs för att magasinera det totala behovet 
av magasinsvolym som räknats fram enligt dagvattenutredningen. 

I granskningshandlingen anges att ”avledning från hustak kan göras ytligt med stuprörsutkastare och 
vattnet kan på så sätt utnyttjas som ett positivt inslag i bostadsmiljön”. Lösningen nämns också i 
dagvattenutredningen och får ses som ett sätt att uppfylla Vaxholms Dagvattenstrategis kvalitetsmål 
att ”kraftigt förorenat dagvatten ska hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten så långt som 
möjligt”. Enligt Besqab’s vinnande förslag till exploatering ska dock bostadshusens takavrinning 
anslutas till ”infiltrationsmagasin under gatorna”. Eftersom den totala takytan utgör hela 65 % av den 
totala reducerade ytan i området är det också tveksamt om stuprörslösningen kan klara av att 
infiltrera mer än små regnmängder. Oavsett lösning kommer alltså det relativt rena vattnet från 
taken att blandas med mer förorenat vatten från gatorna. 

SBF:s kommentar:
Hälften av dagvatten från takytorna omhändertas inom kvartersgårdarna enligt beräkningarna. 
Takdagvatten som avleds med stuprörsutkastare mot gatorna kommer ledas via växtbäddar 
eller träd i skelettjordar i vägarna till perkolationsmagasin alternativt direkt till 
perkolationsmagasin beroende av de platsspecifika förutsättningarna. Lösningen är bedömd 
som acceptabel med hänseende till dagvattenstrategins kvalitetsmål.

Ett betydligt allvarligare problem är den bristande kapaciteten i dagvattenledningarna. 
Naturskyddsföreningen konstaterade i det första granskningssamrådet att dimensioner och lutningar 
i de ledningar som kommer att ta hand om dagvattenflödet från området inte presenterats och att 
det därför var svårt att avgöra om kapaciteten skulle räcka. I den nya dagvattenutredningen finns nu 
beräkningar av kapaciteten, och det visar sig att det i början av ledningen finns en 95 m lång 
”flaskhals” som endast medger ett flöde på ca 15 l/s. 
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En bedömning av hur kapaciteten i ledningarna står sig görs bäst med utgångspunkt från beräkningar 
av återkommande flöden eftersom kapaciteten då direkt kan jämföras med totalflödena. De flöden 
som finns beräknade i tabell 4 i dagvattenutredningen inkluderar inte flöden från Kvartersväg, Allmän 
plats gata + Entrétorg (totalt ca 0,5 ha, med beräknad reducerad yta 0,36 ha enligt 
dagvattenutredningen), så dessa måste läggas till. Totalflöden vid 1 års-, 2 års- och 10 årsregn ligger 
på 211, 265 respektive 450 l/s. Kapaciteten i ”flaskhalsen” ligger alltså på 7, 6 respektive 3 % av 
totalflödet. Visserligen är det meningen att flödena ska fördröjas med hjälp av bland annat 
växtbäddar och perkolationsmagasin, men det lär knappast gå att bygga ett system som inte släpper 
in en viss del dagvatten med ofullständig fördröjning och det skulle alltså bara behövas att den 
andelen ligger på 7 % för att ett 1 årsregn ska överskrida kapaciteten. 

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats och kompletterats med bl.a. en redovisning av flöden 
från Kvartersväg, Allmän plats gata + Entrétorg + Natur samt en tydligare redogörelse att 
dagvattenhanteringen inom planområdet är dimensionerad för att fördröja allt flöde vid ett 5- 
och 10-årsregn under 10 minuter. För att flödet vid anslutningspunkten till befintlig 
dagvattenledning inte ska överstiga maximalt tillåtna utflödet 15 l/s ska 
föreslagna magasin förses med strypta utlopp, Detta säkerställs även i köp- och 
genomförandeavtalet. 

Naturskyddsföreningen drar slutsatsen att risken för att kapaciteten i dagvattenledningarna frekvent 
kommer att överskridas är mycket stor. Beroende på hur områdets slutgiltiga topografi kommer att 
se ut blir följden att låglänta delar, och eventuellt parkeringsgaragen, kommer att översvämmas, eller 
att en stor andel orenat dagvatten kommer att rinna direkt ut i Norra Vaxholmsfjärden. 

Naturskyddsföreningen konstaterar att en del av beräkningarna i dagvattenutredningen inte verkar 
stämma, förutsatt att de ekvationer och bakgrundsdata som anges är korrekta. I vissa fall innebär 
detta att flöden överskattas något, men en justering av beräkningarna påverkar inte vår bedömning. 
Om stadsbyggnadsförvaltningen så önskar kan vi förmedla de enligt oss korrekta beräkningarna. 

I enlighet med PBL 2 kap 5 § och SFS 2015:516 bör dagvattenlösningar säkerställa att varken 
dagvattenflödet eller föroreningshalterna ökar i jämförelse med förhållandena innan exploateringen. 
Om planens genomförande medför att vattenförekomsternas biologiska, fysikaliska eller 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt är detta ett brott mot icke-försämringskravet 
(SFS 2015:516, EU-domstolen C-461/13, ”Weserdomen”). 

Kommunen behöver troliggöra att de dagvattenåtgärder som kommer att genomföras också 
möjliggör att miljökvalitetsnormerna i recipienten uppnås, annars är det Länsstyrelsens roll att 
upphäva planen. 

Med bakgrund av detta anser Naturskyddsföreningen att utsläpp till recipienten måste 
minskas genom minskning av hårdgjord yta och ökade möjligheter till lokal infiltration, det vill säga i 
praktiken minskad exploateringsgrad. 

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen ska visa på en fungerande dagvattenlösning baserad på de krav som 
ställs. Plankartan och planbestämmelser ska sedan säkerställa förutsättningar för 
dagvattenlösningarna enligt dagvattenutredningen. Exakta volymer och placering av 
dagvattenlösningar fastställs först i detaljprojekteringen och det är exploatören som ansvarar 
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för att anläggningarna dimensioneras enligt uppställda krav i bl.a. köp- och 
genomförandeavtal.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande ”Under förutsättning att föreslagna dagvattenåtgärder 
enligt dagvattenutredningen tillkommer, anser Länsstyrelsen att planförslaget inte försvårar 
för att miljökvalitetsnormerna i Norra Vaxholmsfjärden och andra berörda vattenförekomster 
kan följas.”

Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om hantering av 
länshållningsvatten och dagvattenutredning med en beskrivning av sekundära avrinningsvägar 
som visar hur närliggande områden kan skyddas mot översvämning vid skyfall. 

5. Miljöbedömning 

Naturskyddsföreningens synpunkter på Miljöbedömningen uttryckta i det första 
granskningssamrådet kvarstår. I granskningsutlåtandet görs en stor poäng av att 
dagvattenhanteringen skulle innebära en förbättring jämfört med ett teoretiskt nollalternativ. Den 
analys av dagvattenhanteringen som gjorts under punkt 4 bekräftar dock att den slutsatsen är en ren 
spekulation. Några andra exempel på positiva effekter av exploateringen tas inte upp i 
granskningsutlåtandet. 

Naturskyddsföreningen efterlyste i förra samrådet beräkningar av grönytefaktorn. Några sådana 
presenteras inte heller i det reviderade granskningsförslaget. Däremot anges målsättningen att en 
grönytefaktor på 0,60 uppnås, baserat på beräkningsmodellen ”Grönytefaktor Norrberget”. Vi har 
inte fått tillgång till denna modell och kan därför inte bedöma effekterna, men vi ser positivt på att 
kommunen börjar använda denna typ av verktyg, och hoppas att det i framtiden kan bli en mer 
transparent process om ekosystemtjänster och andra gröna värden i detaljplanerna. 

Naturskyddsföreningen anser att detaljplanen behöver tydligare fokus på miljöförbättrande 
åtgärder på alla plan, och som följd av detta framtagande av ett alternativ med minskad 
exploateringsgrad. Beräkningar (åtminstone översiktliga) av grönytefaktorn bör presenteras i 
planbeskrivningen. 

SBF:s kommentar:
Den största positiva effekten av exploateringen är en förbättrad dagvattenhantering i 
jämförelse med dagens vilket bidrar till att miljökvalitetsnormer för Norra Vaxholmsfjärden 
kan uppnås. Andra positiva effekter är:
- Nyskapande och förstärkning av befintliga av gröna ytor med fokus på biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster.
- Anordnande av en tillgänglighetsanpassad strandpromenad bidrar till positiva sociala 

effekter genom att området kan utnyttjas av en bredare målgrupp.
- En utvidgning av den befintliga stadskärnan kan förstärka den historiska stadskärnans 

identitet och attraktivitet.

Grönytefaktorn utgör bilaga 4 i köp- och genomförandeavtalet som kommer att offentliggöras 
vid antagandet av detaljplanen.

6. Naturmiljö 
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Våra synpunkter på det första granskningsförslaget kvarstår. 

Naturskyddsföreningen anser att exploateringsgraden måste minskas så att natur- och 
kulturmiljön i högre grad kan upprätthållas, och att de ekosystemtjänster som befintliga träd i 
området erbjuder tas tillvara. 

SBF:s kommentar:
Den totala exploateringsgraden har inte förändrats. Se även svar från första 
granskningsutlåtandet.

11.SPF Seniorerna i Vaxholm
SPF Seniorerna i Vaxholm har tidigare lämnat synpunkter i samband med Markanvisningstävling 
Norrberget (2017-02-06) och Förslag till detaljplan för Norrberget (2017-12-12).

SPF har med tillfredsställelse konstaterat att det önskemål som vi då framförde om ett SÄBO 
(behovsprövat särskilt boende för äldre) på Norrberget har tillgodosetts i den detaljplan som nu 
föreligger. I övrigt kvarstår de synpunkter som vi då lämnade och som avser även andra typer av 
boenden för äldre såsom seniorbostäder och olika modeller av bogemenskaper samt att vi gärna 
medverkar på olika sätt med våra erfarenheter och kunskaper. 

Vi har särskilt noterat i nu föreliggande förslag att även verksamhetslokaler för äldre planeras, vilket 
vi ser mycket positivt på. Här kan särskilt framhållas vikten av tillgänglighet vid dessa lokalers 
placering i området.

SBF:s kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på olika typer av boenden för seniorer men i förslaget 
planeras det för ett särskilt boende. Tillgänglighetskraven enligt BBR ska följas i alla lokaler.

12.FTI
Kommentar till planförslaget: då rest- och matavfallshantering ska ske utanför husen vore det bra om 
det i området även avsätts en yta för publik källsortering (återvinningsstation för förpackningar och 
tidningar) eftersom det troligen inte kommer att planeras för fastighetsnära insamling i husen om 
avfalls hanteringen ska ske utomhus.

Det saknas återvinningsstationer redan i dag i Vaxholm; så med fler/nya hushåll så behövs det fler 
sådana inom tätorten.

Bifogar ett dokument där man kan se hur stor yta som behövs m.m. Svarar gärna på frågor om detta.

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas inte. En återvinningsstation placeras inte inom planområdet.

13.Storstockholms brandförsvar
Storstockholms brandförsvar har inget att erinra till granskningen av norrberget.

14.Skanova
Bakgrund

Skanova AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande:
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Yttrande

Skanova har ett antal markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till detaljplaneområdet i 
enlighet med bifogad nätkarta.

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. Denna ståndpunkt 
skall noteras i planhandlingarna.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas och en utförligare beskrivning om detta har lagts in under stycket ”Tele” i 
plan- och genomförandebeskrivningen.

15.Vänsterpartiet
Rätten att överklaga

I handlingarna framgår att endast rågrannar kommer att få rätt att överklaga beslut i ärendet. Det 
vänder vi oss stark emot eftersom detta massiva förslag till utbyggnad påverkar hela kommunen, dels 
för att vi fråntas ett stort kommunalägt område för allmänna ändamål, dels för att en rivning av 
Norrbergsskolan innebär en förlust av den enda offentliga byggnad i Vaxholm som representerar 50- 
talet.

Inte bara de som bor närmast kommer att bli berörda eftersom infrastrukturen med el, vatten och 
avlopp, gator och vägar, kollektivtrafik och övrig trafik, parker och parkeringar ska räcka till så många 
fler. Vi som redan bor här kommer att känna av konsekvenserna. Då är det rimligt att få vara med att 
yttra sig.

SBF:s kommentar: 
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:
 länsstyrelsen
 lantmäterimyndigheten,
 andra berörda kommuner,
 kända sakägare,
 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 vissa kända organisationer av hyresgäster, och
 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket)
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Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga.

Tidigare fastslagna allmänna synpunkter 

Det är uppseendeväckande att processen med dp 410, nu med ”Granskning 2”, fortlöper som om 
folkomröstningen om Norrberget inte ägt rum. Ett stort deltagande och ett tydligt resultat borde fått 
processen att stanna upp och ge tid för eftertanke och diskussion. Den förhandling som påbörjades 
efter valet avbröts ensidigt av majoriteten.

Vi yrkar på att arbetet med detaljplan 410 Lägerhöjden läggs ner.

Resultatet av folkomröstningen var mycket tydligt: av kommunens invånare har 51 % röstat och av 
dem har 54,9 % röstat mot den detaljplan som vi nu ska granska för andra gången.

Vänsterpartiet anser att NEJ-resultatet är så starkt att det är utom allt rimligt tvivel att en kommun 
som tar demokrati på allvar måste följa resultatet: att använda Norrberget till kommunala ändamål 
och inte arbeta på en helt ny detaljplan med företrädesvis bostäder. En folkomröstning som så tätt 
anknyter till detaljplan 410 bör få större tyngd än den insyn och påverkan medborgarna ges genom 
PBL 5 kapitlet 12 §.

Motiveringen är följande:

• Ett större deltagande och en tydligare opinionsyttring än folkomröstningens besked kan knappast 
ett samråd eller en granskning få.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se svar om planprocessen.

• Syftet med den nya planen är att ändra den nu gällande planen från allmänna ändamål till i 
huvudsak bostadsändamål (240 bostäder plus ett särskilt boende). Detta i ett läge när kommunen 
ställer upp paviljonger för skolverksamhet och letar så intensivt efter tjänsterum för anställda inom 
kommunen att pensionärsföreningarnas enda kontorsrum varit på tal.

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

• I granskningshandlingarna finns rubriken ”Motiv för upphävande av strandskydd”. Vi anser att det 
även borde finnas en rubrik ”Motiv till rivning av skola och förskolor” som motiverar varför en rivning 
av dessa byggnader är nödvändig.

• Det saknas en utredning som belyser för- och nackdelar med rivning av Norrbergsskolan kontra 
ombyggnad ur olika hållbarhetssynvinklar enligt stadens antagna direktiv om ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet.

SBF:s kommentar:
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt 
särskilt boende och ny förskola. 

Norrbergsskolan har i den kulturhistoriska konsekvensanalysen som Vaxholms stad tagit fram 
främst haft lokala värden och därför blir bedömningen att skolan kan rivas för att skapa nya 
värden i området. Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses
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väga tyngre än Norrbergsskolans kulturhistoriska värde.
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla
Norrbergsskolan. Se även svar om förskolorna på Norrberget.

• Samma miljökrav och ekonomiska synpunkter gäller Lillstugan och Lägerhöjden, där detaljplan 410 
anger att de ska rivas (ingen annan motivering än att planen ska ändras) för att det sedan ska byggas 
en förskola på lika många avdelningar, men med mindre plats för barnens utomhuslek. Planen 
föreslår en förskola i två plan med plats för 120 barn. I dagsläget finns 62 + 42 barn i nuvarande 
förskolor. Rödmarkerad area avsatt för förskolan är ca 3300 m2 totalt. PBL rekommenderar en lekyta 
på ca 40 m2/förskolebarn (= 4800 m2) dock helst inte mindre än 3000 m2. Se PBL samt Mårtensson, 
Boldemann, o.a. 2009. Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande 
slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Även om området framför 
Storstugan och själva Norrberget ligger nära kan det aldrig kompensera barnens egen lekyta där de 
får vara ”utan koppel”.

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

• Både med tanke på miljön och från en ekonomisk synpunkt är det orimligt att riva en fungerande 
byggnad som Norrbergsskolan, utan att först utreda möjligheten att utnyttja anläggningen till annan 
verksamhet, exempelvis bostäder för nyanlända, kommunhus, bibliotek mm. Befintligt kök och 
matsal skulle kunna bli gemensamhetsutrymmen i ett seniorboende i Vaxholm som byggs inom 
gällande detaljplan i anslutning till Norrbergsskolan. Själva byggprocessen av ett nytt hus är så 
energislukande att det tar 40 – 60 år att tjäna in den. Det lönar sig att använda redan byggda hus.

SBF:s kommentar:
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt 
särskilt boende och ny förskola. I framtaget gestaltningsprogram framgår att projektets 
miljömål inbegriper hållbar energianvändning. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad 
silver eller motsvarande.

Om Kommunfullmäktige trots folkomröstningens massiva opinionsyttring ändå beslutar att 
genomföra arbetet med en ny detaljplan Dp 410 vill vi framföra följande:

Upplåtelseformer

I Länsstyrelsens yttrande över Program för detaljplanering för Vaxholm från 2015 uttrycker man sitt 
ogillande kristallklart när det gäller att Vaxholms kommun förordar bostadsrätter i alla lägen. 
Dessutom påpekar man att kommuner utan eget bostadsföretag, men med egen mark, kan – om 
viljan finns – vid markanvisning föreskriva att det ska byggas hyresrätter. I dokument som Mål och 
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riktlinjer för Bostadsförsörjning 2017 – 2020 och i Översiktsplanen 2030 framhålls att svaga grupper 
på bostadsmarknaden har svårt att hävda sig i Vaxholm. Därför behövs inga fler bostadsrätter utan 
fler hyresrätter. Vi vill framföra att även i det alltmer kärva läget för bostadsrätter finns det skäl för 
att i markanvisningsavtalet kräva hyresrätter på Norrberget.

I det generella svaret nr 2 anger kommunen att Vaxholm behöver växa och att byggnationen ger 
inkomster. ”… och samtidigt ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal 
service.” Att nya invånare ställer utökade krav finns inte med. Denna idé om att möta underskott i 
kommunkassan med försäljning av kommunalägd mark, som bebyggs med bostäder och som ökar 
invånarantalet, har visat sig vara en ohållbar lösning. Se bl.a. forskningsrapport av Jonas Fjerrtorp m 
fl., Lund 2012.

SBF:s kommentar:
I markanvisningstävlingar kan det ställas krav på hyresrätter. Det går däremot inte att styra i 
detaljplan. I markanvisningstävlingen för Norrberget var det fri upplåtelseform. Det vinnande 
förslaget bestod dock av bostadsrätter.

Som en del i markanvisningstävlingen ställdes fem förslag ut på Rådhuset under perioden 24 
mars-2 april 2017. En bred inbjudan gick ut till allmänheten för att ge möjlighet att både 
granska, bedöma och ge sina synpunkter på inkomna förslag. Det förslag som majoriteten 
röstade fram är den nu föreslagna utformningen på Norrberget. Förslaget ger en stor variation 
mellan olika boendeformer, höjder och utseenden. Utöver Norrberget pågår fler planarbeten i 
kommunen där också varierade boendeformer föreslås, t ex byggnation av kommunala 
hyreslägenheter på Dp 414 – del av Vaxön 1:26, villabebyggelse på Storäng, och nyligen 
färdigställda bostadsrätter på Kullön med en inriktning på ett delbestånd som riktar sig mot 
+55. Förutom boendevariation finns också andra målsättningar, t ex byggnationer som ligger 
kollektivtrafiknära. Nya byggnationer görs därtill utifrån gällande regelverk avseende t.ex. 
hisskrav, dörrbredder och trösklar, vilket möjliggör bostäder för många målgrupper. 
Nytillkommande bostäder tillskapar och möjliggör en rotation, i så form en flyttkedja som 
frigör andra bostäder, som både kan vara mindre och billigare eftersom de befinner sig i det 
äldre beståndet. Sammantaget blir det därmed reaktioner i flera led.

Enligt en promemoria från SKL 2014-04-17, dnr:14/2556, Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring, ger tillväxt ökade skattemedel. Naturskyddsföreningen hänvisar till 
denna rapport. Som utdrag ur rapporten kan bl.a. läsas att ”det är inte möjligt att säga att en 
befolkningsökning per automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition 
leder till försämrade ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner. Avgörande är hur 
stora marginalkostnaderna är.” Tillkommande nya invånare medför nya kostnader för 
kommunen men genererar också nya skatteintäkter. Fler invånare innebär ett ökat 
skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och satsningar. Det kan handla om 
genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, upprustningar av 
lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större satsningar i våra kärnverksam-heter mm. 
Staden har idag verksamhet i en del paviljonger, vilket t ex beror på att vi tvingats riva dåliga 
lokaler (t ex Båtens tidigare förskola) och planerar att ersätta dessa tillfälliga paviljonger med 
permanenta fastigheter. På Resarö och Rindö har det varit tillfälliga lokaler under lång tid som 
nu planeras att ersättas med en ny skola på Rindö och en ny förskola på Storäng. När 
paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
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positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter. 

Slutligen kan nämnas att fler invånare kan medföra att fler efterfrågar service och tjänster från 
lokala näringslivet. Det innebär förhoppningsvis att fler handlar i våra butiker, äter på 
restauranger och nyttjar andra lokala företagare.

För tätt och för högt

SBF skriver att omgivande miljöer (de friliggande villorna?) ska utgöra inspirationskälla för den nya 
bebyggelsens struktur, både avseende skala, täthet, bebyggelsemönster, gatumönster och 
förhållandet byggnad/tomt eller byggnad/gata, terräng, topografi och material.

Vid tidigare bedömning av planen har vi framhållit att marken är för tätt och hårt exploaterad.

Nu har den "största exploatering" (byggrätten) ökat med 900 kvm! Dock ligger 300 m2 av dem på 
det särskilda boendet, som kommer att bli en massiv klump just vid entrén till området. Storleken 
kommer att dominera över Storstugans eleganta takresning.

Den största ökningen av byggrätten ligger i mittkvarteret som ökat med 550 m2. Där finns ett hus 
som höjts med 0,5 m, men detta kan knappast ge 550 m2. Har man tidigare räknat fel?

SBF:s kommentar:
Efter första granskningen och andra granskningen har byggrätterna setts över och 
mittenkvarteret har ökat med 180 kvm. Från 5020 till 5200 men totalt sett har inte 
byggrätterna för exploatörens kvarter ökat jämfört med granskning nr.1. För att få plats med 
ändamålsenliga lokaler har det särskilda boendet ökat från 4900 kvm till 5200 kvm.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) skriver

Bebyggelsestrukturen ger förutsättningar för en tät bebyggelse som samtidigt medger generösa 
bostadsgårdar, tomter och parker för människans rekreation.

I utredningarna om trafik och dagvatten framstår problem med för trånga gator och för mycket 
hårdgjord mark. Husen har höjts och gårdarna kommer inte att ha sol (vissa knappt under 
sommaren) i den utsträckning som stimulerar odling och växtlighet. Att kalla dessa gårdar generösa 
är vilseförande. I synnerhet det särskilda boendet borde ha en skyddad gård med sol.

SBF:s kommentar:
Andelen hårdgjord mark begränsas genom planbestämmelser och utgör inget hinder för en 
säkerställd dagvattenhantering. 

De många släppen/gatten mellan husen innebär att innergårdarna kommer att ha tillgång till 
solljus. Solljuset är inte heller en begränsande faktor utan växtval kan anpassas efter 
platsspecifika förutsättningar. Innegården för det särskilda boende kommer att erbjuda en 
skyddad plats. Utöver innegården kommer flera balkonger i olika väderstreck att byggas för att 
kunna erbjuda både sol och skugga för de boende.
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Hushöjder och gestaltning

Planen innehåller en rad spetsfundiga och vilseledande lösningar som tillåter husen att bli högre och 
större än den höjdbegränsning som läsaren tror gäller vid första anblick. Detta urholkar 
medborgarnas förtroende för planen. I granskningsredogörelsen återkommer ordet ”justerats” och 
det visade sig betyda höjning. 

SBF:s kommentar:
Efter granskning 1 har en del av kvarteret nordväst om det särskilda boendet sänkts med en 
våning mot Roddaregatan. I kvarteret nordost om det särskilda boendet har en del av 
kvarteret, av samma storlek som den sänkta delen, höjts med en våning. Det särskilda boendet 
kräver högre takhöjder än vanliga bostäder och därför behövde en mindre del av det särskilda 
boendet öka sin höjd.

Fortfarande tillåter dp 410 att hushöjderna ska beräknas från vissa fasader och inte från 
medelmarknivån som annars är brukligt. Det betyder att hustaken i kvarteren är ritade asymmetriska 
och att takfoten tillåts vara högre mot gårdarna, vilket ger mer skugga där. 

SBF:s kommentar:
Planbestämmelserna gör det möjligt att utforma taken asymmetriskt med högre takfot mot 
gårdarna än mot gatorna. Den låga bebyggelsen på 2-3 våningar plus takvåning och 
öppningarna mellan gator och gårdar motverkar skuggning av gårdarna.

För de fyra punkthusen gäller att den enda sida som ska mätas är den mot land/söder. De kallas 
trevåningshus med vindsvåning. 16 - 17 m till nock. För högt, anser vi, för att ligga inom riksintresset. 
I en kryptisk beskrivning skriver nu SBF: Byggnadshöjd på fasad motstående beräkningsgrundande 
fasad får inte överstiga byggnadshöjd i beräkningsgrundande fasad (f6). Men(f6) betyder också att 60 
% av fasaden får överstiga fasadhöjd, dock ej nockhöjd. Här får man ”ta ut satsdelarna” för att förstå 
vad som menas.

SBF:s kommentar: 
Kombinationen av planbestämmelserna f5 och f6 gör att de fyra punkthusens fasadhöjder 
begränsas till höjderna +26.5, +29.2 respektive +29.0 både mot land/söder och mot 
vattnet/norr. På en sträcka av maximalt 60 % av fasadlängden finns möjlighet att placera en 
frontespis som får gå upp till nockhöjderna +30.5, +33.2 respektive +32.2.

Så här skriver SBF på sid 29 i granskningsutlåtandet:

SBF:s kommentar:

Höjderna i förslagets har generellt setts över och närmast villabebyggelsen vid korsningen 
Roddaregatan-Hamngatan har huset sänkts en våning.

På sidan 38 följande:

Efter granskning nr. 1 har höjderna i förslaget generellt setts över och närmast befintlig 
villabebyggelse har ett av husen sänkts en våning.

Detta är inte sant: Det finns ingen sänkning av nockhöjden i plankartan från ”Granskning 1” till denna 
plankarta. Däremot finns flera höjningar, fasadhöjd + 1 m, på punkthuset söder om ordet 
Strandpromenad på planen, + 0,2 på både fasadhöjd och nockhöjd på huset näst intill mot väster 
samt på det särskilda boendet med som mest + 4,40 m.
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SBF:s kommentar:
I samband med den förnyade granskningen har, precis som det skrevs i granskningsutlåtande 
1, höjderna generellt sätt över och sänkts en våning på ett hus närmast villabebyggelsen, se 
markerad yta på plankartan ovan. Tidigare hade den blåmarkerade ytan en nockhöjd på 28 
meter över nollplanet och en byggnadshöjd på 25.20 meter över nollplanet. Som det framgår 
av plankartan har nockhöjden sänkts från 28 meter över nollplanet till 25 meter över 
nollplanet och byggnadshöjden har sänkts från 25.20 till 22.40 meter över nollplanet. 

Det särskilda boendet kräver högre takhöjd än vanliga bostäder och därför behövde en mindre 
del av det särskilda boendet öka sin höjd.

I Planbeskrivningen står: I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt 
skadas av annan tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt 
motstående lokalt allmänt intresse och områden av riksintresse ska prioriteras i den fysiska 
planeringen.

Vänsterpartiet anser att då husen tillåts vara 5 m över Norrbergets högsta topp och både högt och 
kompakt mot Storstugan kommer bebyggelsen att dominera och därmed skada riksintresset, även 
om man tar hänsyn till att riksintresset inte heller ska utgöra hinder för tätortsutveckling.

Plankarta
Granskning 1

Plankarta
Granskning 2
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SFB skriver:

Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, 
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är anpassad till 
karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, 
utan även är inspirerad av samtida arkitektur.

Vi delar inte SBF:s uppfattning att byggnadernas skala och höjd är anpassade till förhållandena i 
Vaxholm.

SBF:s kommentar: 
Se svar om riksintresse och gestaltningen.

SBF skriver:

Siktlinjen från Storstugan mot vattnet har säkrats upp i detaljplanen. Det känns inte helt säkert då 
balkongerna har tillåtits att hänga ut 1,80 m över gatan (på 3 m höjd) och vid Storstugan står man 
just så mycket högre att balkongerna kommer i synfältet.

SBF:s kommentar:
Mot kvartersväg och allmän plats får balkonger endast kraga ut 0,6 meter.

Citat ur granskningshandling 2: 8. Den nya bebyggelsens siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, 
upplevs inte högre än trädkronorna på Norrbergets och harmoniserar med stadens formspråk.” ”Den 
nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och kommer att 
anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen” ”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar 
av området som ligger närmast småstadsbebyggelse.”

För kvarteret i Norrbergets nordöstra hörn, som skall planeras för radhus, ger detaljplanen möjlighet 
till en nockhöjd om ca 13m.( Det är alltså fråga om 3-våningshus fast man talar alltid om två våningar 
plus tak/vindsvåning). Radhusen ligger på höjdkurvan 18-20 m. Radhusen kommer genom sin höjd 
även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer 
att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet.

Hur motiveras det att så höga hus som 13 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse?

SBF:s kommentar:
Radhuslängan avslutas med en nockhöjd på 29 meter över nollplanet och en byggnadshöjd på 
23 meter över nollplanet. Detta motsvarar på platsen ca 10 meters nockhöjd och ca 4 meters 
byggnadshöjd.

Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än 
Norrbergets höjd?

SBF:s kommentar:
Redan idag finns det en närliggande villa som överstiger Norrbergets bergstopp. På
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom
Norrbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig 
bakom Norrbergstoppen.

296



Granskningsutlåtande
2018-04-19

Änr 2015/56.214
27 av 107

SBF skriver under rubriken

Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön:

1. De låga fasadhöjderna i bebyggelsen närmast norr om Storstugan.

Eftersom Storstugans tak är högt och brant med gaveln mot söder kommer husen bakom att synas 
mycket tydligt. Vissa delar på taket är avsevärt lägre och vi anser inte att ett 18 m högt tak med 
taknocken vinkelrätt mot Storstugans kommer att upplevas som låg. Det kommer att ligga som en 
visuell mur. Något förmildrande skulle det vara om de fyra träd som står mitt på det tänkta torget får 
överleva och växa till sig så att de kan bilda fond.

SBF skriver under samma rubrik

9. Entrén till området från parken Lägret tas väl om hand.

Detta är verkligen en sanning med modifikation: efter ökningen av byggrätten i kvarteret med det 
särskilda boendet med 300 m2 och höjden med 4,4 m på vissa delar samt med tillåtelse att ha 
vindskupor på 55 % av fasadlängden har detta kvarter alla förutsättningar för att bli mastodontiskt.

Dock är takfoten sänkt i delen mot Hamngatan.

Till detta kommer en ny pumpstation mitt i den lilla parken mitt emot. Hur formges den?

I Besqabs bilder till sitt vinnande förslag har husen inget takutsprång. Det formspråket är inte något 
som anknyter till Vaxholms trätradition utan känns som en eftergift åt dagens mode.

SBF:s kommentar:
För att uppnå ändamålsenliga lokaler för det särskilda boendet har en mindre del av huset 
höjts. I gestaltningen av det särskilda boendet har det varit viktigt att bryta upp volymerna 
med delar som är lägre. 

Pumpstationen ska gestaltas likt övrig bebyggelse i området. Se gestaltningsprogrammet.

Avlopp

Anslutningen till Käppala är ett projekt på lång sikt. Även om Blynäsverket, enligt Roslagsvatten, rent 
formellt har kapacitet att ansluta de nya bostäderna så skall (enligt Naturvårdsverkets tabell D1 
2008) ett kommunalt reningsverk utan kväverening ändå komma upp till 30 – 55 % kvävereduktion.

Blynäsverket kommer upp till en kväverening på 14,4 %. Detta innebär en stor belastning på Norra 
Vaxholmsfjärden om ytterligare 250 bostäder + det särskilda boendet ansluts (förutom de 100 som 
nu befolkas i Skutvikshagen). Vi behöver förbättra – inte försämra – vattnen runt Vaxön.

SBF:s kommentar:
Roslagsvatten har i ett särskilt yttrande i det första granskningsutlåtandet angett att det inte 
stämmer att ett avloppsreningsverk utan kväverening ska komma upp till en kvävereduktion på 
30-55%. Generellt ställs inga krav på kväverening för avloppsreningsverk med tillstånd för 
anslutning av <10 000 pe, och inte krav alls för avloppsreningsverk (även större) som är 
belägna norr om Norrtälje. Undantag finns om tillståndsmyndigheten bedömer att det finns 
särskilda skäl.

Att många verk i samma storlek har en bättre kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom 
många verk mellan 2 000-10 000 pe, till skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har 
rötning av avloppsslam som en normal del av anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av 
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kväve blivit lägre. Vid reningen avskiljs ca 30-40 % av det inkommande kvävet med det 
suspenderade materialet till slamhanteringen. Ca 50 % av kvävemängden som leds vidare till 
rötning frigörs till rejektvattnet1. Eftersom rejektvattnet återförs in i Blynäs avloppsreningsverk 
återförs därmed en del av det kväve som tidigare avskilts. Därför är en kvävereduktion vid 
reningsverket på 14,4 % rimlig. Rötning av slam ingår som en del av processbeskrivningen i 
reningsverkets tillstånd. Rötning av slammet har fördelarna att slammet stabiliseras, att 
mängden slam minskar och att verket ökar sin självförsörjning på hållbar energi (rötgas) som 
alternativ till oljeeldning. Att slammet stabiliseras gör det lättare att avvattna och ger mindre 
upphov till dålig lukt. Rötningen innebär därför positiva miljöeffekter som måste ställas mot 
kväveutsläppen, inom ramen för nuvarande tillstånd som inte ställer något krav på 
kväverening.

Bedömningen om påverkan på Vaxholmsfjärden och vad som är lämpligt tillstånd för Blynäs 
avloppsreningsverk bör bedömas/besvaras av tillsynsmyndigheten.

Fjärrvärme

SBF skriver angående Värme

Nätägaren till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad försörjer området med fjärrvärme.

Enligt förslaget ska alla nya byggnader på Norrberget värmas genom Eons fjärrvärmeverk på Kullön. 
Vi förväntar oss en utredning om hur detta ska gå till eller om annan uppvärmning kommer att 
krävas. Värmeverket på Kullön ska dessutom värma 100 lägenheter i Skutvikshagen och behöver 
redan nu kapacitetsförstärkning med olja vid kylig väderlek. Hur påverkar detta kommunens 
ambitioner att minska CO2-utsläppen?

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets -och
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det 
genom andra uppvärmningssätt.

Trafik och trafiksituationen i Vaxholm och på väg 274

Planerna på 400 nya bostäder på Rindö, 60 – 90 bostäder på Storäng, ett femtiotal på Resarö

Mitt, 100 nya i Skutvikshagen samt ytterligare förtätning av befintlig bebyggelse ger en trafiksituation 
som behöver utredas och konsekvensbedömas. Det går inte att blunda för att trafiken stundtals 
kryper fram i 20 km i timmen mellan Engarn och Ladvik. Bussarna går redan nu var 4 – 5 minut i 
rusningstrafik och är fulla.

Trafikutredningen ÅF 171124 har angivit Lägergatan som tillfartsväg till Norrbergsområdet. Detta är 
ett ansvarslöst förslag då Lägergatan under sommaren har byggts om och försetts med avsmalningar 
med övergångställen i trottoarnivå som är både höga och branta och passerar dessutom förbi en F-6-
skola! Vidare anger trafikutredningen att trafiken från Norrberget skall ledas västerut via 
Hamngatan/Eriksövägen. Hur detta skall styras framgår inte och får anses osäkert då maxhastigheten 
på Eriksövägen är 30 km/tim.

1 Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2017-11
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Hur mycket tätare blir t.ex. trafiken på Eriksövägen, som är smal och slingrig och med dålig bärighet 
vid bron vid Kolerakyrkogården? Denna vägsträcka kommer redan utan exploatering av Norrberget 
att få en avsevärt ökad belastning från nybyggnationen vid Skutvikshagen.

I samrådsredogörelsens generella svar nr 6 står: på förmiddagen är utflödet högre och på 
eftermiddagen är inflödet högre, men i medeltal är det jämnt fördelat. Detta är ju nonsens!

Det är ju när det klumpar ihop sig som det blir irritationer, förseningar och farliga trafiksituationer! 
Denna slutsats till hur man löser ett trafikproblem är minst sagt korkad.

Om man förstärker och jämnar ut cykelvägen mellan centrum och Eriksövägens hållplatser på väg 
274 (bredare och med cykelställ under tak) kan man kanske få fler att cykla till bussen från både 
Skutvikshagen och Norrberget.

Om fler människor ska bosätta sig i Vaxholm måste antingen fler arbetsplatser skapas här (så att 
färre måste arbetspendla) eller trafiksituationen lösas på annat sätt. Sannolikheten att båttrafiken 
skulle kunna ta en större del av kollektivresenärerna är inte stor. Om alla nya Rindöbor ska ta 
vägfärjan och passera Vaxholm blir belastningen på väg 274 så stor att boende som försöker ta sig dit 
från Eriksövägen och från Resarövägen aldrig kommer ut. Fler färjor ger en jämn ström av bilar utan 
pauser. Fler bussar kommer att nosa varandra i bakluckan i mycket långsam fart.

SBF:s kommentar:
SBF:s ser positivt på att fler tar cykeln och reser kollektivt. I Vaxholms stads parkeringsnorm 
finns även cykelparkering med. Detta bidrar till att det är lätt att förvara cykeln nära bostaden 
och detta borde gynna cyklister. Se även svar om trafiken.

Dagvatten

Ungefär hälften av nuvarande markanvändning är hårdgjord medan resten utgörs av parkområde och 
naturmark. Många nya hus och fler hårdgjorda ytor än det som redan nu är berg ökar behovet av 
anläggningar för att fördröja dagvattenavrinningen till Norra Vaxholmsfjärden. Fler bilar och 
parkeringsplatser ökar smutsen på marken som rinner ner i vattnet när det regnar. Det finns 
avancerade förslag i planen på hur detta ska lösas, men innebär tillsammans med underjordiska 
garage, en hel del sprängning av berg. Anläggningar som kräver kontinuerligt underhåll riskerar alltid 
att utsättas för besparingar. Sammantaget är detta knappast förbättring av vår ekologiska status. ÅF 
infrastruktur AB, har utfört en dagvattenutredning 2018-03-07, Dagvattenutredning för Norrberget 
Dp 410.

Utredningen har analyserat dagsläget för att ha jämförelse med läget efter den föreslagna 
exploateringen. De åtgärder som planeras baseras på skillnaden mellan dem och då är det av yttersta 
vikt att ingångsdata till beräkningarna utgörs av fakta som är tillgängliga. Analysen utförs med hjälp 
av Excel-verktyget StormTac. I StormTac ingår databaser med föroreningshalter, 
avrinningskoefficienter för olika marktyper med mera. Databas med marktyper finns tillgängligt på 
StormTac:s hemsida www.stormtac.com. Val av marktyp kan påverka slutresultat väsentligt.

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden.

Vid nuläget har beräknats ett flöde om 254 l/s vid ett 10-årsregn. Det är alltså det flöde som inte har 
infiltrerats eller dunstat bort och som tillförs dagvattensystemet. Från detta får borträknas det som 
flöde om 42 l/s som antagits rinna direkt till Norra Vaxholmsfjärden, sidan 9 i utredningen. Det vill 
säga att 212 l/s antas rinna till dagvattensystemet. Dagvattenutredningen anges på sidan 10 att den 
teoretiska kapaciteten på dagvattenledningens första del är 15 l/s. Utredningens analys håller här 
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inte ihop. Man kan på goda grunder anta att större delen av flödet infiltreras. Hur mycket som 
verkligen tillförs dagvattensystem ger utredningen inget svar på.

Verkliga dagvattenbrunnar har markerats med en röd ring på kartan ovan. Fungerande 
dagvattenbrunnar finns på Lägerhöjdens förskola och på vändplan vid Storstugan. Dagvattenbrunnen 
vid Lillstugan är föga funktionsduglig då den är något upphöjd över marknivå och täckt av grus och 
sand. Det torde vara endast vatten från dessa brunnar och taken från Lillstugan och Lägerhöjdens 
förskola som tillförs dagvattensystemet.

Huruvida takvattnet från Norrbergsskolan tillförs dagvattensystemet eller avloppssystemet, vilket var 
den gängse metoden vid tiden för byggandet av skolan, har inte kunnat avgöras.

Vid exploaterat läge anges flödet till 391 l/s. Rapporten säger då att ökning är 137 l/s för ett 10-års 
regn.

SBF:s kommentar:
Befintlig dagvattenhantering inom planområdet är bristfällig. I dagsläget finns det inga 
kapacitetsproblem i den befintliga dagvattenledningen till följd av att avvattningen i området 
endast till viss del sker till dagvattenledningen och resten avrinner ytligt med begränsade 
möjligheter till rening. Genomförandet av detaljplanen innebär att nästan allt dagvatten från 
planområdet kommer att avvattnas till befintlig dagvattenledning efter rening och fördröjning 
vilket bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås.

Dagvattenhanteringen inom planområdet är dimensionerad för att fördröja allt flöde vid ett 5- 
och 10-årsregn under 10 minuter. För att flödet vid anslutningspunkten till befintlig 
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dagvattenledning inte ska överstiga maximalt tillåtna utflödet 15 l/s ska föreslagna magasin 
förses med strypta utlopp.

Övriga synpunkter:

I område E finns även en grusplan.

Tabell 4 är inte uppdaterad med nya värden från tabell 3.

Dessa två beräkningar av flödet med rationella metoden tillför egentligen ingenting då det ändå 
beslutats att 20 mm nederbörd skall fördröjas genom magasin.

Föroreningsberäkningarna görs på likartat sätt som flödesberäkningarna, före respektive efter 
exploatering. Marktyperna som används i beräkningarna är takyta, lokalgata, parkmark, torg samt 
gräsyta. Dessutom tillkommer grusplan och naturmark vilket inte finns angivet i utredningen. Enligt 
StormTac kan man använda marktypen Takyta om takmaterialet är okänt. I detta fall är takmaterialet 
känt för de tre byggnaderna. Norrbergsskolan och Lillstugan har taktegel och enligt StormTac:s 
databas så har det material noll utsläpp av föroreningar till skillnad mot marktypen Takyta som har 
icke oväsentliga föroreningsmängder.

Utredningen vill visa att flödet och föroreningarna minskar efter exploatering. Men när det verkliga 
flödet och föroreningarna till dagvattensystemet före exploatering inte är känt kan man inte heller 
påstå att ingen ökning av flöde och föroreningar sker till dagvattensystemet efter exploatering.

I nuläget är det en mindre del av dagvattnet som tillförs dagvattensystem - större del infiltreras. 
Söder om Norrbergsskolan finns ett stort ”svackdike” där vatten från skolgården infiltreras och renas. 
Denna svacka torde ha minst samma renande egenskaper som vilken anlagd växtbädd som helst. 
Med en inspektion på platsen kan det konstateras att i praktiken är det ytterst en liten del av flödet 
som når Norra Vaxholmsfjärden utan först ha renats genom jord och växtlager.

I tabell 3 finns angivet markanvändning per område.

För område A anges Innergård på bjälklag 515 m2. I plankartan finns endast cirka 300 m2 reserverat.

För område B anges Innergård på bjälklag 524 m2. I plankartan finns endast cirka 400 m2 reserverat.

För område H anges Innergård på bjälklag 841 m2. I plankartan finns cirka 815 m2 reserverat.

Då det är så pass stora skillnader på ytor kan det påverka på flödes- och föroreningsberäkningarna 
väsentligt. 365 m2.

På sidan 21 anges reningsgraden av olika föroreningar som tillkommer i dagvatten av växtbäddar. I 
andra dagvattenutredningar, som också använder StormTac, redovisas reningsgraden inklusive en 
standardavvikelse. Spridningen av reningsgraden är ofta väldigt stor. Några exempel fosfor + 84 %, 
kväve N + 64 %, bly Pb + 18 % och så vidare.

Då det är tänkt att använda växtbäddar för fördröjning och rening förutsätter det att det kan växa.

I område H kommer cirka halva gårdsytan att aldrig få sol. I område B når solen bara en mycket liten 
del av gårdsytan. På övriga gårdar får stora delar av ytan ingen sol på hela året.

Det finns alltså stora osäkerheter och felaktigheter i indata vilket påverkar resultatet i utredningens 
beräkningar. Detta medför att kvarvarande verkligt reningsbehov kan avvika från det beräknade.

Analysen av dagsläget är baserat på felaktigt underlag vilket medför att även jämförelsen med det 
exploaterade läget blir felaktigt.
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Dagvattenutredningen innehåller även ett flertal felkalkyleringar. Utredningens kvalitet och resultat 
kan starkt ifrågasättas.

Vi kräver att en ny dagvattenutredning görs med korrekta data.

Av vilken anledning har kommunen inte granskat utredningen och påtalat felaktigheterna?

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats och beräkningarna har setts över. Uträkningarna i 
dagvattenutredningen baseras till stora delar på byggnadsvolymer, uppskattade 
markanvändningsvolymer och schablonvärden för avrinningskoefficienter. 

Dagvattenutredningen ska visa på en fungerande dagvattenlösning baserad på de krav som 
ställs. Plankartan och planbestämmelser ska sedan säkerställa förutsättningar för 
dagvattenlösningarna enligt dagvattenutredningen. Exakta volymer och placering av 
dagvattenlösningar fastställs först i detaljprojekteringen och det är exploatören som ansvarar 
för att anläggningarna dimensioneras enligt uppställda krav i bl.a. köp- och 
genomförandeavtal.

De många släppen/gatten mellan husen innebär att innergårdarna kommer att ha tillgång till 
solljus. Solljuset är inte heller en begränsande faktor utan växtval kan anpassas efter 
platsspecifika förutsättningar. Innegården för det särskilda boende kommer att erbjuda en 
skyddad plats. Utöver innegården kommer flera balkonger i olika väderstreck att byggas för att 
kunna erbjuda både sol och skugga för de boende.

Att spara miljön

I planen står att husen ska ha träfasader. Det är positivt och vaxholmskt. Om man ska bygga nytt och 
tänka på miljön borde även stommen utgöras av förnyelsebart material: t ex. trä och isoleringen av 
t.ex. kork, ull eller lin. Ingen antydan om solceller på taken finns varken i gestaltningsprogrammet 
eller i anvisningarna för tävlingen.

SBF:s kommentar:
I framtaget gestaltningsprogram framgår att projektets miljömål inbegriper hållbar
energianvändning. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad silver eller motsvarande.
Däremot styrs inte isoleringsmaterialet i detalj i detaljplanen. Detaljplanen hindrar inte 
solceller men det är inget som förutsätts i dagsläget.

Träd och grönska

SBF skriver under rubriken: Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för 
kulturmiljön:

I största möjliga mån ska karaktärsträd bevaras och nya planteras.

Sid 13 i planbeskrivningen:

Naturvärdena i området utgörs främst av berghällar och äldre träd. Naturmiljön är även en viktig del 
av områdets kulturhistoriska värde. Karaktärskapande träd bevaras i den mån det är möjligt.

Två av alla befintliga träd har markerats med n1, som betyder att ”träd inte får fällas utan marklov”. 
Vi kräver att ytterligare minst fem befintliga träd ska sparas och markeras med n1, nämligen de fyra 
som står på torget bakom Storstugan och det som står i kanten av parkmarken i hörnet 
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Hamngatan/Kvartersväg. Om inte fler träd kan bevaras har skydd av träd utgjort för liten del av 
förutsättningarna och direktiven för planen. En viktig del i vården av äldre är kontakten med naturen.

Om man inte själv kan komma ut är utsikt mot träd och natur som speglar årstiderna än viktigare.

Ett riktigt speciellt litet naturområde är den trädbevuxna berghäll som finns utanför 
Norrbergsskolans matsal. Den borde skyddas. Även den trädridå med lönnar och ekar, som finns mot 
Hamngatan borde skyddas eftersom de utgör en korridor mellan Lägret och naturen på sluttningen 
mot vattnet.

Om dessutom trafikutredningen påpekar att (parkerade bilar och) planterade träd utgör hinder för 
sopbilar och utryckningsfordon riskerar även antalet planterade träd reduceras om inte planen glesas 
ut.

I kulturmiljöutredningen för Norrbergsskolan 2016-02-09 utförd av Wilund arkitekter & antikvarier 
står:

"Den nya bebyggelsen på Norrberget bör ha en småstadskaraktär med relativt låga och nedbrutna 
volymer som förhåller sig till kvarteret Skutviken och bebyggelsen vid Lägret längs Hamngatan och 
Lägergatan. Omgivande miljöers skala och bebyggelsemönster kan utgöra inspirationskälla för den 
nya bebyggelsens struktur både avseende skala, täthet, gatumönster och förhållandet byggnad/tomt 
eller byggnad/gata, terräng och topografi och material."

Vänsterpartiet anser att detaljplanen behöver tydligare fokus på miljöförbättrande åtgärder på alla 
plan, och som följd av detta en minskad exploateringsgrad. Beräkningar av grönytefaktorn bör 
presenteras.

SBF:s kommentar:
Gestaltningsprogrammet anger att befintlig naturmiljö ska behållas så långt som möjligt. De 
fyra befintliga träd som finns på det planerade torget framför Storstugan kommer inte att 
bevaras. Dessa kommer dock att ersättas inom torgytan. I gestaltningsprogrammet ställs krav 
på att nyplanterade träd ska ha god kvalité för att skapa en så grönskande karaktär som möjligt 
i området. Den berghäll som bevaras ligger i planområdets sydvästra del inom användningen 
PARK. De träd som står där det särskilda boende planeras går troligtvis inte att spara.

Grönytefaktorn utgör bilaga 4 i köp- och genomförandeavtalet som kommer att offentliggöras 
vid antagandet av detaljplanen. Detaljerade beräkningar av grönytefaktorn genomförs först i 
projekteringen och presenteras inte i planbeskrivningen. 

Skyddsrum

I Norrbergsskolan och Lillstugan finns nu skyddsrum för över 400 personer. I planen står att 
skyddsrummen ska rivas. Enligt plan- och bygglagen ska motivering till att ett rivningsbeslut framförs 
i en detaljplan finnas. Motivering saknas i dp 410 om varför skyddsrummen ska rivas.

Skyddsrummen ska ersättas i enlighet med MSB:s beslut. Det är i nuläget oklart om de nya 
skyddsrummen ska vara färdiga innan de gamla rivs eftersom MSB ännu inte behandlat ärendet och 
gett tillstånd att riva. Om de ska det kan det bli dyrbart, tidsödande och svårgenomförbart på en lilla 
areal som står till förfogande. Förslaget (i anbudsunderlaget för rivning) att när skolorna rivs, bevara 
skyddsrummen och hägna in nedgångarna verkar helt sanslöst. Vi förordar att man behåller 
skyddsrummen som finns, minskar behovet av underjordiska garage genom utglesning av planen och 
därmed färre invånare.
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SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser.

Buller

Bullerutredningen behandlar trafikbuller och byggbuller. Det är anmärkningsvärt att detaljplanen inte 
begränsar vilken typ av företag som kan flytta in och bedrivas i bottenvåningarna.

SBF:s kommentar:
För att inte motverka en effektiv konkurrens är huvudregeln att handel inte får begränsas 
genom regleringar i detaljplan. Om någon verksamhet skulle anses störande i området regleras 
detta med annan lagstiftning.

Till skillnad från nuvarande placering av lekytor utomhus för förskolorna blir det en mindre 
utomhusyta för ännu fler förskolebarn och nu placerad enbart söder om själva skolbyggnaden. Det 
kommer att koncentrera ljudet från lekande barn och kan ge störningar för dem som bor i 
äldreboendet Lägerbacken. Det är verkligen inte barnperspektivet som varit vägledande i denna plan.

SBF:s kommentar:
I tätorter får man generellt räkna med visst ljud från olika verksamheter etc. Om ljudnivån från 
förskolan överstiger gällande riktvärden får det lösas med bullerdämpande åtgärder. Ej 
hårdgjord mark och vegetation är en viktig faktor för att dämpa ljudet. På nämnd plats finns 
redan en förskola idag. Arbetsmiljön inom förskolan styrs även av pedagogerna genom att dela 
upp barnen i olika grupper exempelvis. Genom att arbeta med den nya förskolans placering på 
tomten kan även andra ytor för utevistelse möjliggöras. Se även svar om förskolorna på 
Norrberget. 

Sammanfattning

Vänsterpartiet anser att folkomröstningens resultat ska respekteras, dvs. att Norrberget används för 
allmänna ändamål och att därmed detaljplan 410 dras tillbaka och allt arbete med den upphör.

Om planen ändå ska genomföras yrkar vi på följande förändringar och tillägg:

• Motiven till förändringen av områdets syfte tydliggörs med avseende på Vaxholms olika 
hållbarhetsmål

SBF:s kommentar:
Ett av syftena i planen är att åstadkomma en bättre dagvattenhantering än nuläget.

• Orsakerna anges till varför fungerande byggnader och skyddsrum måste rivas.

SBF:s kommentar:
Norrbergsskolan har i den kulturhistoriska konsekvensanalysen som Vaxholms stad tagit fram 
främst haft lokala värden och därför blir bedömningen att skolan kan rivas för att skapa nya 
värden i området. Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses
väga tyngre än Norrbergsskolans kulturhistoriska värde.
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en
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skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla
Norrbergsskolan.

Se tidigare svar om skyddsrum.

• Kulturmiljöutredningen måste få ligga till grund för utformningen av Norrberget genom att 
planerad bebyggelse blir avsevärt glesare, att fasadhöjden på tillåtna byggnader minskas till 8 -10 m 
och att exploateringsgraden sänks från 250 lägenheter till ca 100 lägenheter

SBF:s kommentar:
Se tidigare svar.

• En utredning klargör om fjärrvärmeverket klarar 300 – 400 nya bostäder utan att ta till olja.

SBF:s kommentar:
E.ON. håller på med både kapacitets -och stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och 
känner sig därför trygga med kommande tillväxt. Om fjärrvärmeverket inte har kapacitet 
kommer alternativa hållbara uppvärmningsmetoder att användas.

• Barnperspektivet ska få råda och ge förskolebarnen mycket mer utrymme utomhus.

SBF:s kommentar:
Se tidigare svar.

• Konsekvenserna klargörs av den ökning av trafiken som uppstår när det byggs 300 - 400 nya 
bostäder på Vaxön och 400 - 600 nya på Rindö och Resarö.

SBF:s kommentar:
Se svar om trafiken och trafikutredningen.

• Att man avvaktar med genomförandet av dp 410 tills en pålitlig tidplan tas fram, vilken visar 
hur/om/när förbindelsen med Käppala reningsverk blir klar att användas till den nya bebyggelsen på 
Norrberget.

SBF:s kommentar: 
I det fallet att anslutningen till Käppala inte blir av finns möjligheten att ta i anspråk det 
erhållna tillståndet för att bygga ut Blynäs avloppsreningsverk till 13000 pe. Skälet till att det 
senare alternativet inte har satts i bruk trots den försenade tidsplanen för Käppala är att 
Käppala fortfarande bedöms som det bästa alternativet för Vaxholm, även om det innebär 
förseningar för vissa av kommunens kommande utbyggnadsprojekt. Roslagsvatten räknar med 
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att ett beslut kommer att tas under 2018 om huruvida Käppala fortsatt förblir plan A eller om 
istället en utbyggnad av Blynäs avloppsreningsverk ska verkställas. Det vägvalet berör dock 
inte Norrberget utan först efterkommande planer och frågan är därför inte avgörande för 
Norrbergets genomförande.

16.Badhuset 8
Körvägen till området, som beskrevs tämligen detaljerat i tidigare granskningsförslag, är nu uttryckt 
mer allmänt, undvikande. ”ansluter till Vaxöns vägnät via Hamngatan”. Tänker man sig fortfarande 
ha Lägergatan, den enkelriktade gatan mellan Vaxö skola och Lägret som infart? Ytterst olämpligt 
med tanke på trafik till och från skolan samt skolbarns skolväg. Och hur kommer man ut från 
området, Hamngatan runt kyrkan eller Eriksövägen, om den inte redan är sönderkörd av 
byggtrafiken.

SBF:s kommentar:
Se svar om trafiken och trafikutredningen.

Bebyggelsen beskrivs som anknytande till småstadbebyggelse, med småstadskaraktär. Husen sägs 
anpassas” tämligen noga” till stadens tidigare bebyggelse. Man talar om 2-3 våningshus med 
vindsvåning. Jag har inte hittat ett enda hus - men kan ha missat- som har mindre än 3 våningar och 
på det tvärt lutande höga tak. Alltså : för högt och utan sammanhang med tidigare bebyggelse! För 
fult!

SBF:s kommentar:
Flera hus är två våningar plus takvåning. Det sista radhuset närmast villorna vid 
Norrbergsgatan är 1 våning + takvåning. Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl 
utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och 
taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms 
stadskärna, även om den inte är en exaktefterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är 
inspirerad av samtida arkitektur.

Riksintressets önskan om bevarande av vyn från inseglingsfartyg och båtar beaktas inte. Det nya 
kulturmiljöprogrammet kommer att brytas mot innan det ens existerar!

SBF:s kommentar:
Se svar om riksintresse och gestaltning.

En ny förskola ersätter två nuvarande, som dessutom tydligen inte vill samexistera, därför att 
utelekytan blir för liten för två skolor. Hur går det då för barnen?

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

Norrbergets rekreationsvärde som man sägs måna om förminskas, förstörs. Svårtillgängligt för icke-
boende i området. En smal, tvärbrant remsa mellan det nya bostadsutrymmet och vattnet. Brant 
berg!

SBF:s kommentar:
Ambitionen är att hela strandpromenaden och lekparken ska vara tillgänglighetsanpassad för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
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De omskrivna trädplanteringarna av allehanda slag kommer att få svårigheter, om inte omintetgöras, 
på grund av det tunna jordlagret på berget. 

SBF:s kommentar:
Då området kommer förändras behöver markarbeten utföras och berg behöver i vissa delar 
sprängas bort för att ge plats till garage, ledningar, magasin etc. Detta möjliggör bättre 
planteringsmöjligheter på vissa platser där det tidigare var tunt jordlager. 

För mig förefaller det blåögt att tro att ökningar lägenhetsbeståndet av den kapacitet som 
Skutvikshagen och så dessutom Norrberget tillsammans har, inte skulle påverka halten av 
föroreningar i Norra Vaxholmsfjärden. Enligt vad jag minns från tidigare möte talades det redan då 
om det absoluta behovet av utbyggnad av reningsverkskapaciteten till höga kostnader.

SBF:s kommentar:
Blynäs reningsverk har en godkänt rening. Att många verk i samma storlek har en bättre 
kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom många verk mellan 2 000-10 000 pe, till 
skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har rötning av avloppsslam som en normal del av 
anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av kväve blivit lägre. Rötningen innebär flera 
positiva miljöeffekter som måste ställas mot kväveutsläppen, inom ramen för nuvarande 
tillstånd som inte ställer något krav på kväverening.

Bedömningen om påverkan på Vaxholmsfjärden och vad som är lämpligt tillstånd för Blynäs 
avloppsreningsverk bör bedömas/besvaras av tillsynsmyndigheten.

Kostnaderna för Käppala eller en utbyggnad av Blynäs är liksom tidsplanen av stor vikt, men är 
inte heller det en central fråga för Norrbergets detaljplan som sådan. Enligt Vaxholms VA-plan 
finns det ett antal omvandlingsområden som enligt lagen om allmänna vattentjänster har rätt 
till allmänt VA, vilket innebär att avloppsreningskapaciteten kommer att behöva byggas ut 
oavsett om Norrbergets detaljplan genomförs eller inte.

Centrumverksamhet som vissa byggnader planeras för - vad menar man då?

SBF:s kommentar:
Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå.

Förtätning? Detta är ju ett slags nybebyggelse av ett helt område, knappast förtätning. Har sett ett 
förslag där skolan finns kvar men har annan användning och diverse byggnader, bl.a. några 
bostadshus finns inritade, förutom förskolor. Inte lika kompakt. Ev. ritat av tidigare stadsarkitekt.

Vad Vaxholm och länet behöver är förvisso bostäder, men framför allt hyresbostäder, som utlovats i 
åratal, till den yngre generationen som vill bo kvar i Vaxholm och den äldre, som vill flytta från villor 
och stora lägenheter, men vill bo kvar i Vaxholm, och inte dyra bostadsrätter.

SBF:s kommentar:
Förslaget förutsätter att befintliga byggnader rivs. Upplåtelseform är inte en planfråga.
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17.Kornknarren 4, Rindö 3:216, Taltrasten 25, Repslagaren 17
Det är naturligtvis mindre angeläget att ha synpunkter på detaljer när helheten är så feltänkt som 
detaljplan 410 för Norrberget. Planen saknar fortfarande seriös analys och beskrivning av verkliga 
behov och konsekvenser för staden Vaxholm. Motiven att förtäta stadskärnan med en ny stadsdel för 
exklusiva bostäder övertygar inte (se bilaga). Större delen av den röstberättigade befolkningen inser 
och anser att Norrberget med mark och byggnader gör bäst nytta för gemensamma behov och inom 
fortsatt kommunalt ägande. Manifesterat genom folkomröstning den 10 september 2017.

SBF:s synpunkter:
Svar på bilagan finns i granskningsutlåtande 1 yttrande 32 för tidigare svar. 
Se svar om den demokratiska processen.

Det mesta har således redan sagts
Problemet är att folkvalda politiker under lång tid valt bort att lyssna. Formellt noga genomförda 
samråd har använts främst som rundningsmärken för att driva planarbetet ”framåt”. Ett kritiskt 
yttrande har på sin höjd kunnat räkna med att bli ”noterat” i tillrättalagd samrådsredogörelse (se 
bilaga). Realiter har både projekt och process mött floder av invändningar och fått tummen ner i två 
samråd, i en folkomröstning och vid två granskningstillfällen.

Huvudargumentet när kommunledningen försvarar sin satsning är - vid sidan av säregen förtjusning 
över en befintlig strandpromenad - att marken på Norrberget måste säljas så dyrt som möjligt för att 
betala ett nytt sportcentrum med högstadieskola.

Oppositionen hävdar däremot att lånen redan betalas utan problem för stadens ekonomi, och att 
kommunledningen undviker att redogöra för exploateringens totala och sanna konsekvenser: sociala, 
kulturella, naturmiljömässiga och ekonomiska. En stramare åsiktsskillnad är att kommunledningen 
betraktar Norrbergets byggnader som en belastning, medan oppositionen ser dem som en tillgång 
och framtida möjlighet.

Mitt under pågående granskning vill kommunledningen på fullt allvar krossa Norrbergets byggnader, 
till synes för att hindra Vaxholmsbornas önskemål att bli verklighet. De rivningslov som kommunen 
”gett sig själv” har inte gått att överklaga (se bilaga) och någon prövning i sak har inte skett. Rivning 
kan genomföras helt oberoende av en eventuell detaljplan 410.

Även den politiska oppositionen nonchaleras. För att inte störa en ensidig ”kreativ” tolkning av 
folkomröstningens resultat, föstes oppositionen åt sidan med en av kommunledningen hemsnickrad 
”kompromiss”. Varefter planarbetet kunde drivas vidare ”framåt”. Politikens garant för demokratiskt 
beteende, minoriteten, hålls i vanlig ordning utanför. Liksom andra oliktänkande.

Den nya granskningshandlingen är praktiskt taget identisk med det som tidigare underkänts och 
förkastats av Vaxholms invånare. Samma gestaltning, samma dunkla argument. Samtidigt uppmanas 
medborgare att i sitt yttrande inte upprepa tidigare lämnade synpunkter till 
stadsbyggnadsförvaltningen - och då finns ju inte mycket att säga. Men det finns en betydande 
skillnad. Denna gång sker granskningen under överhängande hot om att Norrbergets byggnader 
under alla omständigheter ska undanröjas, redan före det allmänna valet ödeshösten 2018 och helst 
före svarsdatum för detta granskningsyttrande.

SBF:s kommentar:
Se svar om den demokratiska processen.
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Situationen har därigenom blivit kritisk

Folkomröstningen och bristen på talerätt går hand i hand. När kommunledningen förnekade 
röstresultatet ställdes hoppet till kommunalvalet ett år senare. Detaljplan 410 kan förväntas bli den 
hetaste valfrågan och kanske den avgörande, med säkrad talerätt för var och en medborgare. Att 
under sådana omständigheter låta riva Norrberget före valet vore att förstöra handlingsfriheten för 
varje ny majoritet och en närmast fientlig handling mot ett stort antal medborgare. Det skulle ta 
många mandatperioder att läka ett sådant svek och sabotage.

Från den politiska ledningen i Vaxholm brukar framhållas att folkomröstningen 2017 var principiellt 
fel, att Norrbergsfrågan är för stor och avgörande att folkomrösta om och att folkets mandat att 
exploatera gavs redan i valet 2010. Det var nog den tankefiguren som fick kommunledningen att 
förvandla omröstningens nej-svar (54,9%) tillsammans med alla icke-röster, till ja-svar. På så sätt 
ansågs tydligen att en demokratisk ordning var återställd till 2010 års vinstnivå.

Men resultatet av den räknekonsten blev att Vaxholms svagaste punkt, demokratin, urholkades 
ytterligare. Det fungerar inte att koncentrera makt till några få personer om man samtidigt vill ha 
demokrati. Vilket för Vaxholms del har bekräftats av flera årliga undersökningar från SCB. Det är 
också djupt bekymmersamt att dominans från en klick av politiker minskar intresset hos medborgare 
att engagera sig politiskt och medverka i samhällsbygget. Medborgerlig sammanhållning och 
gemenskap försvinner över tid. Demokratin eliminerar sig själv.

Yrkande

Mitt tidigare yrkande kvarstår med uppmaning till kommunen att omgående avbryta planarbetet för 
och rivningen av Norrberget (se bilaga). Det jag efterlyser är en modern, långsiktigt genomtänkt och 
folkförankrad stadsplanering. Med öppenhet och respekt för stadens invånare, kultur och karaktär.

Samt att alla boende i Vaxholm skall ges möjlighet att lämna synpunkter gällande DP410. (Endast 
Taltrasten 25)

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna om att avbryta detaljplanearbetet beaktas ej.
Se svar om den demokratiska processen.

18.Roddaren 23
De synpunkter jag lägger fram här är i stort sett samma som vid förra samrådet då jag inte kan se att 
några ändringar alls har gjorts. Anmärkning 5 är helt ny. Ett förslag för framtiden är att ni 
revisionshanterar era dokument och markerar vad som ändrats mellan versionerna. Detta spar 
mycket tid vid granskningsarbetet.

Anmärkning 1: Mängden lägenheter är betydligt högre än vad ytan och läget klarar av att hantera. 
Med 250 lägenheter kommer området att bli överbefolkat. Naturen kommer helt att få ge vika och 
ingen hänsyn kommer att kunna tas till terräng eller träd. Vidare kommer trafik till och från området 
att skapa problem på de små och trånga gatorna i villakvarteren runt om. Min synpunkt är att 
mängden lägenheter ska halveras till ca 150 st vilket är en rimligare nivå.

SBF:s kommentar:
Antalet lägenheter är inte bestämt men detaljplanen möjliggör en BTA på 22800 kvm utan det
särskilda boendet vilket enligt schablon skulle ge ca 228 lägenheter. Storleken på lägenheter
avgör hur många lägenheter det blir. Gatorna har anpassats så att det inte ska finnas några 
framkomlighetsproblem eller kapacitetsproblem i området. Se även svar om trafiken och 
trafikutredningen. 
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Anmärkning 2: Den mycket vackra parken med gamla och uppväxta träd utmed Hamngatan och 
Roddaregatan men även på Norrbergsskolans skolgård samt slipade berghällar inom samma område 
behöver bevaras. I förslaget verkar det som om endast ett träd kommer att bevaras och samtliga 
hällar sprängas bort. Med större hänsyn till befintliga träd och hällar samt grönytor kan området 
göras betydligt gästvänligare för de som bor där men framför allt för andra Waxholmare. Detta 
påpekas även i den antikvariska utredningen.

SBF:s kommentar: 
Några befintliga träd skyddas i detaljplanen och nya grönytor med hög kvalitet skapas. Ett 
flertal träd av hög kvalitet ersätter de som eventuellt tas bort. Se gestaltningsprogrammet.

Anmärkning 3: Antalet parkeringsplatser är för få. Det finns nu ca en per lägenhet, 248 P-platser mot 
250 lägenheter, vilket kommer att göra att boende inom området kommer att parkera på gator och 
platser i områden runt Norrberget. Det är befängt att tro att en familj som flyttar ut till Waxholm inte 
kommer att ha minst en bil per hushåll, ofta troligen t o m 2 bilar.

SBF:s kommentar:
Planförslaget har utgått från stadens politiskt beslutade parkeringsnorm. Parkeringsnormen
ska klaras för området.

Anmärkning 4: Den bebyggelse som föreslås kommer att till stor del förändra hur Vaxholm upplevs i 
sina centrala delar från land samt från sjösidan från farlederna som leder in till Stockholm. Dessa 
områden skyddas av två riksintressen vilka båda anges i DP410. Nu är dessa intressen redan rejält 
tilltufsade av Kullö Terrass samt Skutvikshagens höghus. Med den skada som Kullö Terrass och 
Skutvikshagen har gjort är vikten att bevara Vaxholms unika miljö ännu högre vilket nu faller på 
planerna för Norrberget. Det finns många exempel på hur man kan bygga nytt i en gammal stad och 
faktiskt förstärka karaktären snarare än förstöra den. Om kommunen själv inte har idéer om detta 
kan ni titta på de privata initiativ som byggt i stan senaste åren, t ex Kaptensgatan eller Hamngatan 
43. Jag väljer även att kopiera in åsikter jag fått av andra synpunkter som skickas in till er i frågan, se 
nedan.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar
om riksintresse och gestaltning.

Kulturmiljö sid(12)

”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön:

1. De låga fasadhöjderna.”

Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte kan betraktas som småskaligt.

”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar av området som ligger närmast småstadsbebyggelse. …

8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än 
Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.”
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Kvarteret Norrberget i nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger detaljplanen möjlighet till 
en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3-våningshus fast man talar alltid om två våningar 
plus tak/vindsvåning). Radhus ligger på höjdkurvan 19-20 m. Radhusen, genom sin höjd, kommer 
även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer 
att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet.

Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse?

Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än 
Norrbergets höjd?

SBF:s kommentar:
Flera hus är två våningar plus takvåning. Det sista radhuset närmast villorna vid 
Norrbergsgatan är en våning + takvåning. Redan idag finns det någon närliggande villa som 
överstiger Norrbergets bergstopp. På Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter vilket 
gör att bebyggelsen döljs bakom Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att 
bebyggelsen också gömmer sig bakom Norrbergstoppen.

Storstugan kommer få en fond av hus bakom sig. De förslagna byggnaderna höjd kommer att ligga i 
nivå med Storstugans högst taknivå. Här bör noteras att stor del av Storstugan har en väsentligt 
mycket lägre nockhöjd än de 16,5 m som bakomliggande hus kommer att få. Storstugan kommer 
genom förslaget att få bebyggelse närmare inpå sig än tidigare och kommer att mista sitt solitära 
läge. Storstugan kommer att genom förslaget att ingå i en stadsstruktur. Här uppstår en betydande 
skada av den historiska kulturmiljön och riksintressets värden.

sid(13) ”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och 
kommer att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen…”

På vilket sätt kommer husen som kan vara 5 m högre än Norrbergets högsta punkt inte konkurrera 
med Norrbergets högsta punkt. Se ovan.

Från Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning:

”Ur antikvarisk synpunkt noteras att det går att minska de negativa konsekvenserna för 
kulturmiljöerna och riksintresset genom att i detaljplan styra bebyggelsens gestaltning. Framförallt 
för att erhålla en hög kvalitet på bebyggelsen, både i helhet och i detalj samt material men också för 
att undvika vissa arkitektoniska uttryck som kan uppfattas som främmande, exempelvis 
asymmetriska tak och överstora takkupor.”

Det går inte från gestaltningsprogrammet härleda att kommunen har beaktat den antikvariska 
synpunkten.

Motivera varför den antikvariska synpunkten om asymmetriska tak och överstora takkupor inte har 
beaktats?

Att bebyggelsen får negativa konsekvenser för kulturmiljö och riksintresset är klarlagt. Den 
föreslagna bebyggelsen är inte anpassad, för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö 
inte tar oersättlig skada.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
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efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar 
om riksintresse och gestaltning.

Anmärkning 5: DP 410 innehåller en rad felaktigheter då många bilder och kartor har med kvarteret 
Hamngatan 54 (figur 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20) medan andra bilder och kartor visar att detta kvarter har 
utgått (figur 24, 25). Det är oklart vad DP egentligen föreskriver och detta behöver redas ut och 
eventuellt behöver samrådet göras om.

SBF:s kommentar:
Figur 24 och 25 har förtydligats.

 

19.Koltrasten 11
Vi vidhåller samtliga synpunkter som vi tidigare framfört över detaljplanen då dessa inte på något 
sätt tillgodosetts i det nya förslaget.

SBF:s kommentar:
Se tidigare svar på yttranden i samrådsredogörelse 2 och granskningsutlåtande 1.

20.Framnäs 5
Jag har vid tidigare tillfällen haft synpunkter liknande de jag uttrycker nedan, i samband med 
planerna att bebygga Norrberget med ett stort antal lägenheter. 

Även den här gången tar jag upp frågan om trafiken och effekterna av ökade trafikströmmar som 
säkert kommer att ”drabba" bl. a Lägergatan och Soldatgatan.

I det senaste Granskningsutlåtandet (2015:KS56) i rubricerade ärende läste jag dels att Vaxholms 
Stad har kommenterat trafiken, dels att fler än jag av kommunens berörda innevånare befarar en 
stor påverkan angående trafiken på Lägergatan. 

Mina synpunkter.

Lägergatan har byggts om under 2017. Hur tänkte man här när det gäller parkeringsplatserna? Har 
någon ansvarig sett hur det ser ut med parkerade bilar och trafik t.ex. en morgon när skolan börjar 
och skjutsande föräldrar ska samsas med arbets-/transportfordon?  

Parkeringsplatsernas utrymme för varje fordon på Lägergatan har blivit alldeles för snålt tilltagna. De 
sned-parkerade bilarna sticker för långt ut med tanke på gatans bredd. En del fordon, van’s och 
hantverksfordon, tar större plats än ”normalstora" fordon och då blir det som återstår av körfältet 
ofta så smalt att man, för passage med ett fordon, tvingas köra med vänstra hjulparet på gångbanan. 

Större varutransporter tvingas i många fall passera parkerade fordon med vänstra hjulparet på 
gångbanan. Detta orsakar problem och en uppenbar olycksrisk uppstår i konfrontationen mellan 
gångtrafikanter och fordon. 

Varutransporter till Cyrillus/Borgmästargården och förskolan Lekhagen sker i många fall via 
Lägergatan-Soldatgatan. Varför tvingas inte varutransporter att köra via Eriksövägen redan idag? Att 
styra om trafiken redan idag borde vara lättare än att vänta till senare.
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Trafiken på Lägergatan-Soldatgatan, särskilt på mornarna då skolan börjar, är ofta livlig och många 
kör alldeles för fort uppför backen. Barn som ska till skolan som ofta cyklar mot enkelriktningen lever 
farligt. 

Utfarterna från boendeparkeringen vid fastigheten Soldatgatan 6 (samt Soldatgatan 9 - om bygglovet 
för flerfamiljshus godkänns) har skymd sikt neråt mot Soldatgats-backen och ser därför inte i god tid 
de bilar som kommer nerifrån med ofta alltför hög fart. Jag föreslår att man anlägger ett 
fartdämpande hinder på lämpligt ställe i Soldatgats-backen, förslagsvis med placering i höjd med 
fastigheten Framnäs 5 (Soldatgatan 7).

Den markerade/vitmålade ”gångbanan” på Soldatgatan, som bildar en fortsättning på den breda 
gångbanan utanför Vaxö Skola, försvinner mer och mer varje vinter och gångtrafikanter lever farligt. 
Markeringen måste målas om varje år. 

Soldatgatan är ”knepig” med tanke på att gatan periodvis är hårt trafikerad och är väldigt smal ända 
från Vaxö Skolas sydvästra hörn, uppför backen ända fram till Ullbergs Park. Vintertid med snövallar 
på båda sidor om gatan gör den ännu smalare!

Lägergatan samt Soldatgatan, från Lägergatan och fram till där Ullbergs Park tar vid, tål inte ökad 
trafikmängd.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna har framförts till tekniska enheten. 
Se även svar om trafiken.

21.Norrberget 19 (2 boende), Repslagaren 23, Björken 21, Kasinot 1 (3 boende)-
3, Rydbolund 4, Tallen 4, Skepparen 19, Roddaren 1

Allmänna synpunkter

Jag/Vi vänder mig emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av Norrberget.

Den föreslagna exploatering med byggtider under flera år, med etappindelning kanske så långt som 
10 år, kommer att ha en mycket negativ påverkan för boenden på Vaxön.(Kasinot 3).

SBF:s kommentar:
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Norrberget är det sista området på Vaxön där det finns mark för kommande kommunala behov, 
bland annat skolor. Området är i dag planlagt för sådant utnyttjande och vi anser vi att det är ett 
stort slöseri med kommunens resurser att inte nyttja Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjdens 
förskola. Att riva dessa byggnader för att sedan bygga en ny förskola inom samma område är inte 
förenligt med dagens syn på hållbarhet.

Framtagningen av plandokument tycks ske i all hast utan tillräcklig internkontroll. Refererande till ej 
giltig detaljplan i planbeskrivningen, motstridiga uppgifter på plankarta jämfört med svar i 
granskningsutlåtandet.

SBF:s kommentar:
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på
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lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla
Norrbergsskolan.

Se svar nedan om utfartsförbudet.

Den gjorda dagvattenutredningen har beräkningar på felaktigt underlag och direkta fel i själva 
beräkningarna. Detta får allvarliga konsekvenser om exploateringen skall basera sig denna utrednings 
felaktiga resultat.

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats och beräkningarna har setts över. Uträkningarna i 
dagvattenutredningen baseras till stora delar på byggnadsvolymer, uppskattade 
markanvändningsvolymer och schablonvärden för avrinningskoefficienter. 

Dagvattenutredningen ska visa på en fungerande dagvattenlösning baserad på de krav som 
ställs. Plankartan och planbestämmelser ska sedan säkerställa förutsättningar för 
dagvattenlösningarna enligt dagvattenutredningen. Exakta volymer och placering av 
dagvattenlösningar fastställs först i detaljprojekteringen och det är exploatören som ansvarar 
för att anläggningarna dimensioneras enligt uppställda krav i bl.a. köp- och 
genomförandeavtal.

I trafikutredningen är Lägergatan tillfartsväg till Norrberget. Mot detta har stark kritik framförts 
under samrådet. Kritiken har då ignorerats av SBF. I granskningsutlåtandet skriver nu SBF att 
Vaxholms stad inte vill ha ökad trafik på Lägergatan utan om trafiken ökar kommer staden vidta 
åtgärder. Vidare skrivs: En trafikutredning är inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk 
konsekvensbeskrivning. Det måste väl ändå vara kommunen som ger direktiv för utredningen och att 
i detta skede skylla på utredningen är att undandra sitt eget ansvar.

Trafikutredningen anger att lite större lastbilar inte kan köra direkt runt i korsningarna utan behöver 
tidvis justera sin placering i körbanan genom att backa, vilket visar att det är för trångt.

SBF:s kommentar:
En trafikutredning är inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning 
av vilken väg trafikanter kommer att välja om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. Analysen 
ska enligt uppdrag utföras baserat på dagens förhållanden för att ge en bild av om och i så fall 
vilka åtgärder som behöver genomföras för trafiken ska flyta.

Enligt trafikutredningen har alla platser där gatan byter riktning dimensionerats för sopbilen 
(förutom smågator genom bostadskvarter och gatan inne i planområdet med garaget; dessa 
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har dimensionerats för personbil). Större flyttbilar (12 meter) kan komma fram, men behöver 
tidvis justera sin placering i körbanan genom att backa.

Vid varje tillfälle då en ny version av planförslaget har presenterats har Lantmäteriverket kommit 
med allvarlig kritik på de brister som funnits plankarta. Vi finner de märkligt att SBF har bristande 
kunskaper om hur plankarta med bestämmelser skall utformas. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna från lantmäteriet har beaktats.

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ta del av Boverkets kunskapsbank. Vilket inte kan tolkas på 
annat sätt än SBF inte har tillräcklig kompetens.

Att området blir överexploaterat framgår av trafikutredningen, det är trångt, det gäller också 
dagvattenutredningen, planområdet har begränsat med utrymme för dagvattenhantering.

Det är symptomatiskt att de två granskningar som nu genomförts har granskningstiden lagts över 
julhelgen och påskhelgen. (Kasinot 3) 

SBF:s kommentar: 
Granskningstiderna har varit något förlängda för att kompensera för jul och påsk.

I granskningsutlåtande på sidorna 99-101 har SBF bedömt att endast rågrannar har rätt att överklaga 
detaljplanen. Vi gör en annan bedömning då detaljplanen påverkar så många på Vaxön bland annat 
om trafik, parkering och andra infrastrukturfrågor. Området finns inom Riksintresset, vilket betyder 
att bebyggelsen inte endast är en fråga för de allra närmaste grannarna. (Ej Kasinot 3, Tallen 4, 
Skepparen 19, Roddaren 1)

Den folkomröstning som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i kommunen har sagt 
NEJ till den storskaliga exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör.

Jag/Vi yrkar på att sakägarskaran innefattar alla som yttrar sig om detaljplaneförslaget. (Ej Kasinot 3, 
Tallen 4, Skepparen 19, Roddaren 1)

Jag/Vi yrkar på att detta förslag till detaljplan ej antas.

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras men beaktas ej.

”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:
 länsstyrelsen
 lantmäterimyndigheten,
 andra berörda kommuner,
 kända sakägare,
 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 vissa kända organisationer av hyresgäster, och
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 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket)

Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga.

Plankarta

Plankartan till granskning 1 visade att körbarförbindelse inte fick anordnas till Norrbergatan med ett 
undantag för sopbilar. Detta förbud mot körbarförbindelse har nu tagits bort. Det kan inte tolkas på 
annat sätt än att SBF anser att Torggatan/Norrbergsgatan skall vara en in/utfart till området för alla 
bilister. Detta finns inte analyserat på något sätt i trafikutredningen. Vidare har på förfrågan om bom 
vid Norrbergsgatan SBF givit följande svar:

”Biltrafiken till förskolan planeras ske via infarten från Hamngatan. Gående och cyklar har förutom 
denna infart fler vägar upp till Storstugan att välja mellan.

Synpunkten om bom vid Norrbergsgatan beaktas. Sopbilen ska få möjlighet att köra ner på 
Norrbergsgatan men inte persontrafik. För att hindra genomfart har staden för avsikt att sätta upp 
en bom som ”hindrar obehörig genomfartstrafik.”

Att svaret som ges i granskningsutlåtandet inte stämmer med vad som anges på plankartan är 
märkligt. Svaret säger ”staden för avsikt” vilket inte är förbindande på något sätt. 

Då ingen av remissinstanserna har haft något att anföra mot körförbudet mot Norrbergsgatan vill vi 
att SBF ger en klarläggande motivering varför det tagits bort från plankartan.

SBF:s kommentar: 
Ambitionen är att en bom eller liknande ska sättas upp i slutet av Norrbergsgatan och endast 
tillåta passage av sopbil och utryckningsfordon. Detta har beskrivits i plan- och 
genomförandebeskrivningen.

Följande skrivning från boverket förklarar på ett bra sätt varför utfartsförbudet tagits bort:
 
”Vägens trafikfunktion, tillgängligt gaturum och den omgivande bebyggelsens användning, 
som till exempel bostäder, skolor eller affärscentra är förutsättningar för hur trafik bör regleras 
på vägar. Dessa trafikregleringar är inte lämpliga att göra i en detaljplan utan regleras istället 
företrädelsevis genom lokala trafikföreskrifter. Det kan handla om särskilda åtgärder för 
hastighetsdämpning, begränsning av trafikslag (bil-, gång-, cykel-, kollektivtrafik med flera) 
eller tidsbegränsning av trafik. Även krav på trafiksäkerhet, trygghet, god stadsbild samt 
minimering av avgaser och bullerstörningar kan tillgodoses genom lokala trafikföreskrifter.

316



Granskningsutlåtande
2018-04-19

Änr 2015/56.214
47 av 107

Fördelen med att lämna så mycket som möjligt av trafikregleringen till de lokala 
trafikföreskrifterna är att detaljplanen inte behöver ändras så fort trafiksituationen förändras 
och åtgärder behöver vidtas på gatan. Trafikföreskrifter är generellt sett enklare att ändra än 
detaljplaner. Det är lämpligt att använda generella planbestämmelser och att mer detaljerat 
beskriva den planerade trafiksituationen i planbeskrivningens genomförandedel.” (Boverket).

Plan- och genomförandebeskrivning

Översiktsplan

Synpunkten kvarstår från granskning 1. Att det inte längre är ett lagkrav på planeringsprogram 
utesluter inte nödvändigheten att sådant program slutförs innan detaljplanearbetet inleds.

sid (8)

”I det detaljplaneprogram som tas fram för Vaxön (Program för Vaxön – samrådshandling) så anges 
området som ett av åtta utvecklingsområden på Vaxön med syftet att skapa bostäder/handel/kontor 
och förskola.”

”Program för detaljplanering för Vaxön” är på programstadiet och har alltså inte vunnit laga kraft. Att 
referera till ett dokument under arbete kan inte anses vara förenligt med god dokumentsed.

Någon samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön” har inte presenterats.

Från Boverket:

”Om kommunen inleder ett planarbete med program kan det nog vara så att det är lämpligt att 
redovisa utfallet av programmet i planprocessen.”

För att få en sammanhållen planprocess för Vaxön, inte bara olika detaljplaneförslag för skilda 
områden bör ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutföras.

Vi kräver att ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutförs och planarbete för Norrberget stoppas 
tills det finns en samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön”

SBF:s kommentar:
Informationen om det pågående arbetet med planprogrammet för Vaxön har förtydligats med 
att det inte är godkänt Planprogrammet för Vaxön behöver revideras och kommer inte att 
antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande. Planprogrammet berör hela Vaxön och är 
inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett planarbete behöver 
inledas med ett program.

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument

sid (9)

Referens till ej gällande detaljplan.

Nedan stående synpunkt kvarstår från granskning 1.
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SBF:s kommentar:
Listan med berörda detaljplaner har uppdaterats då Tomtindelningen för Lägerhöjden 1 och 2 
har upphävts.

sid (9)

”I den bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 omnämns 
inte planområdet direkt. Däremot behandlas de intilliggande kvarteren Vildmannen, Terra Nova och 
Kasinot som skyddsvärda.” 

I bevarandeplanen skrivs under kvarteret Kasinot:

 ”Ingen utökning av kvarteret är önskvärd med hänsyn till skolan, Storstugan och Norrbergsparkens 
allmänna betydelse.”

Det vill säga att Norrberget inte skall bebyggas med hänsyn till områdets stora betydelse som 
parkområde.

Norrbergsskolan finns nu med på GULA LISTAN som skyddsvärd.

Kulturmiljö

Synpunkten kvarstår från granskning 1. Frågorna har inte besvarats nöjaktigt av SBF.

sid(12)

”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön:

1. De låga fasadhöjderna i bebyggelsen närmast norr om Storstugan.”

Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte kan betraktas som småskaligt.

”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar av området som ligger närmast småhusbebyggelse.

…

Formulering i vid granskning 1.

8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än 
Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.”

Formulering vid granskning 2.

8.”Den nya bebyggelsens silhuett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än 
trädkronorna på Norrberget och harmoniserar med stadens formspråk.”

De träd som växer på slänten ner mot vägen har inte trädkronor som är 5 meter över Norrbergets 
topp. Att ändra en formulering i texten gör inte att husen blir lägre. De sticker fortfarande 5 meter 
upp över Norrbergets topp. Illustrationen på sidan 21 ger en vilseledande bild av förslaget då de 
planerade radhusen inte är med.

Kvarteret Norrberget i nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger detaljplanen möjlighet till 
en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3-våningshus fast man talar alltid om två våningar 
plus tak/vindsvåning). Radhus ligger på höjdkurvan 19-20 m. Radhusen, genom sin höjd, kommer 
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även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer 
att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet.

Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse?

SBF:s kommentar:
Radhuslängan avslutas med en nockhöjd på 29 meter över nollplanet och en byggnadshöjd på 
23 meter över nollplanet. Detta motsvarar på platsen ca 10 meters nockhöjd och ca 4 meters 
byggnadshöjd.

Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än 
Norrbergets höjd? 

SBF:s kommentar:
Redan idag finns det en närliggande villa som överstiger Norrbergets bergstopp. På
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom
Norrbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig 
bakom Norrbergstoppen.

Storstugan kommer få en fond av hus bakom sig. De förslagna byggnaderna höjd kommer att ligga i 
nivå med Storstugans högst taknivå. Här bör noteras att stor del av Storstugan har en väsentligt 
mycket lägre nockhöjd än de 16,5 m som bakomliggande hus kommer att få. Storstugan kommer 
genom förslaget att få bebyggelse närmare inpå sig än tidigare och kommer att mista sitt solitära 
läge. Storstugan kommer att genom förslaget att ingå i en stadsstruktur. Här uppstår en betydande 
skada av den historiska kulturmiljön och riksintressets värden.

SBF:s kommentar i samrådsredogörelsen:

”Husen närmast Storstugan har en nockhöjd som understiger Storstugans och sett från lägret som 
ligger lägre så kommer Storstugan nock fortfarande att finnas i fonden.”

Detta är inte fullt sanningsenligt då, som påtalats tidigare, är en väsentlig del av Storstugan har en 
väsentligt lägre höjd, ca 5 m, än vad som kommer att tillåtas enligt planen.

Vi yrkar på att tillåten nockhöjd på byggnaderna intill Storstugan skall minskas så att Storstugan som 
solitär kvarstår.

SBF:s kommentar:
I kvarteret Storgården närmast bakom Storstugan överstiger inga nockhöjder Storstugans 
nock. 

sid(13)

”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och kommer 
att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen…”

På vilket sätt kommer husen som kan vara 5 m högre än Norrbergets högsta punkt inte konkurrera 
med Norrbergets högsta punkt. Se ovan.
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Från Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning:

”Ur antikvarisk synpunkt noteras att det går att minska de negativa konsekvenserna för 
kulturmiljöerna och riksintresset genom att i detaljplan styra bebyggelsens gestaltning. Framförallt 
för att erhålla en hög kvalitet på bebyggelsen, både i helhet och i detalj samt material men också för 
att undvika vissa arkitektoniska uttryck som kan uppfattas som främmande, exempelvis 
asymmetriska tak och överstora takkupor.”

Det går inte från gestaltningsprogrammet härleda att kommunen har beaktat den antikvariska 
synpunkten.

Motivera varför den antikvariska synpunkten om asymmetriska tak och överstora takkupor inte har 
beaktats? 

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar 
om riksintresse och gestaltning.
Se även svar om riksintresse och gestaltning.

Att bebyggelsen får negativa konsekvenser för kulturmiljö och riksintresset är klarlagt. Den 
föreslagna bebyggelsen är inte anpassad, för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö 
inte tar oersättlig skada.

SBF:s kommentar:
Se även svar om riksintresse och gestaltning.

Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning

Synpunkten kvarstår från granskning 1.

sid (13)

I miljörapporten ” Inverkan på miljön, behovsbedömning av MKB, Norrberget” anges ett antal 
negativa och positiva effekter. De positiva effekterna utgörs nästan uteslutande av 
kompensationsåtgärder för att mildra de negativa effekterna.

Bedömningen av effekterna är enbart ett tyckande utan bakomliggande utredningar. Skulle 
effekterna kvantifieras kan resultat lika gärna bli ett de negativa effekterna är större än de positiva.

Därför är slutsatsen om nollalternativet obegriplig:

”Om planområdet Norrberget inte genomförs innebär det färre bostäder på Vaxön samt att 
framkomna positiva effekter uteblir.”

SBF:s kommentar från granskning 1.

”Vad gäller bedömningen av nollalternativet utgår den från att de positiva effekter som 
exploateringen bedöms medföra uteblir, exempelvis förbättrad dagvattenhantering och ökad kvalitet 
på grönytor.”
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Dagvattenutredningen har sådana brister att det inte går att säga att dagvattenhanteringen kommer 
förbättras.

SBF:s kommentar: 
En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planen kommer att påverka
miljön. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ställningstagandet om en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver genomföras för en plan eller ej. Kommunen har
bedömt att förslaget till detaljplan inte kan antas medföra betydande påverkan på miljön och
att det därför inte krävs att en MKB upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Vad gäller bedömningen av nollalternativet utgår den från att de positiva effekter som
exploateringen bedöms medföra uteblir, exempelvis förbättrad dagvattenhantering och ökad
kvalitet på grönytor.

Dagvatten

sid(15)

En ny dagvattenutredning, 2018-03-07, för Norrberget Dp 410 är utförd av ÅF Infrastructure AB. Även 
den nya utredningen har sådana brister, som felaktiga indata och beräkningar, att den inte kan vara 
ett underlag för beslut. Se vidare under dagvattenutredning.

SBF:s kommentar:
Se svar nedan under ”dagvattenutredning”.

Nya byggnader

sid(25)

”Kvarteret närmast Hamngatan, föreslås rymma ett särskilt boende, restaurang, café eller 
bostadskomplement, såsom föreningslokal eller liknande. Bestämmelsen D B S C1P1: Vård, bostäder, 
skola och möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning, parkering och komplement till 
bostäder/verksamheter och skyddsrum får uppföras under mark.”

Någon fördelning mellan vård och bostäder finns inte angiven vilket kan innebära att endast bostäder 
byggs.

sid (26)

”Byggnadshöjd på fasad motstående beräkningsgrundande fasad får inte överstiga byggnadshöjd i 
Beräkningsgrundande fasad. (f6)”

Denna bestämmelse kräver ett förtydligande.

SBF:s kommentar: 
Bestämmelsen har omformulerats till ”Byggnadshöjd på fasad motstående 
beräkningsgrundande fasad får inte överstiga byggnadshöjd på beräkningsgrundande fasad.” 
Bestämmelsen innebär att byggnadshöjden inte får överstigas på motstående fasad på den 
fasad som valts som beräkningsgrundande.

Friluftsliv

sid(29)
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”Området i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra Vaxholmsfjärden. I branten 
växer blandskog. Området har idag ett visst värde för rekreation genom att en strandpromenad 
slutar vid gränsen av planområdet och följs av en stig som slingrar sig genom busk- och 
skogsvegetation upp till höjden. I planförslaget förlängs strandpromenaden genom området. 
Förlängning kommer att ske fram till Skutvikshagen.”

”Ett stort område frigörs för det rörliga friluftslivet i form av strandpromenad i och med 
genomförandet av detaljplanen. ”

Att kalla ett område om ca 900 m2 för ett stort område för friluftsliv är inte annat än ett orwellskt 
språkbruk.

Motivera varför områdets storlek inte är kvantifierat i kvadratmeter.

”En bred passage lämnas längs hela strandremsan mellan vattenområde och bostadsbebyggelse för 
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det rörliga friluftslivet. Med hänsyn till att en 
gångväg anläggs i passagen, samtidigt som området består av tät bebyggelse med tydliga 
avgränsningar mellan privat och allmänt, blir det tydligt att passagen är allmänt tillgänglig.”

Den 20 meter breda passagen i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra 
Vaxholmsfjärden.

Motivera utförligare hur denna brant skulle kunna skapa förutsättningar för det rörliga friluftslivet.

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)

SBF:s kommentar:
Strandpromenaden är det som ligger inom planområdet. Nedåt slänten är det planlagt som 
allmänt ändamål och parkmark. Det kommer sammanlagt alltså vara en relativt stor yta som är 
planlagt som park närmast vattnet även om vissa begränsningar finns i den branta sluttningen.

Sid (31)

”Bostadsbebyggelsen i Vaxholms stad är av tradition låg och endast i enstaka områden finns 
bebyggelse som är högre än 2 våningar. Bebyggelsestrukturen domineras kraftigt av villabebyggelse 
och antalet möjliga bostäder för en given yta blir därefter.

Ett tillskott på 200-250 bostäder i byggnader på upp till 2-3 våningar plus takvåning är ett historiskt 
tillskott i Vaxholms stad och ett betydande tillskott för hela länet.”

”…endast i enstaka områden finns bebyggelse som är högre än 2 våningar…”

I planbeskrivningen finns på ett flertal ställen angivet att den planerade bebyggelsen är väl anpassad 
till den existerande bebyggelsen.

Hur kan man då motivera att fyravåningshus är anpassade till en byggelse med flertalet hus som inte 
är högre än två våningar?

SBF:s kommentar till granskning 1:

”Efter granskningen har höjderna i området setts över. I kvarteret vid korsningen Roddaregatan-
Hamngatan närmast villabebyggelsen, har ett hus sänkts en våning för att bättre anpassas till 
omgivande villabebyggelse.”

Denna kommentar återkommer på ett flertal ställen i granskningsutlåtandet. Enligt plankartan har 
inte nockhöjden sänkts på något enda område jämfört med plankarta inför granskning 1. Detta är ren 
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lögn att påstå att husen har sänkts en våning. Här fordras en rejäl förklaring från SBF hur denna 
utsaga har kunnat upprepas i olika varianter i granskningsutlåtandet.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Bebyggelsen 
är inte planerad som villabebyggelse med endast 2 våningar utan är tänkt som en förlängning 
av stadskärnan. I närområdet och på andra platser i centrala Vaxholm finns hus som är högre 
än 2 våningar.

Se svar om hushöjderna längre ner under rubriken ”granskningsutlåtande”.

Rekreativa konsekvenser

sid(32)

Den så kallade strandpromenaden går längs branten mot sjön. Längs gångvägen finns några 
rudimentära parkområden (som bredast ca 10 m) inplanerade. Då marken lutar kraftigt mot sjön, en 
höjdskillnad på flera meter på 10 meters bredd.

”Förslaget innebär att området får en bättre tillgänglighet genom att en strandpromenad ska 
anordnas i området.”

Enär planområdet inte sträcker sig ner till stranden utan har sin gräns mot bergsbranten kan det inte 
kallas strandpromenad om det anläggs en speciell gångväg som går uppe på berget.

Idag går det alldeles utmärkt att promenera längs planområdets ytterkant, förbi Norrbergsskolan 
sjösida för att sedan komma ner till Skutviken. Tal om bättre tillgänglighet i detta fall blir 
innehållslöst.

Från PBL ”När begreppen tillgänglig och användbar eller tillgänglighet och användbarhet används i 
reglerna menas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.”

SBF:s kommentar i Samrådsredogörelsen:

”Viss tillgänglighetsanpassning för funktionsvariationer kommer att genomföras längs med 
strandpromenaden och i lekparken.”

Vilka anpassningar kommer att göras?

Motivera varför enbart ”viss” anpassning kommer att göras.

SBF:s kommentar i granskning 1:

”Ambitionen är att hela strandpromenaden och lekparken ska vara tillgänglighetsanpassad För 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Vad som är tekniskt genomförbart 
framkommer först i projekteringsskedet.”

Förklara vad som inte är tekniskt genomförbart att bygga en cirka 3 m bred promenadväg.

SBF:s kommentar: 
Vaxholm har valt att generellt benämna promenader med utsikt över vatten eller längs med 
vatten som strandpromenad. Idag finns det viss möjlighet till passage norr om Norrbergsskolan 
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i området men ingen anordnad promenad. Detaljplanen tillgängliggör området för en bredare 
målgrupp.

Vid projekteringen kommer det att klargöras vilken typ av tillgänglighetsanpassning som är 
möjlig på platsen. Det är inte enbart bredd och underlag som är avgörande för tillgänglighet 
utan även exempelvis lutning och möjlighet till uppsättande av räcke och avåkningshinder.

Gator och trafik

Biltrafik

Sid(32)

Trafikutredningen

Synpunkten kvarstår från granskning 1

Från trafikutredningen sidan 4:

”ÅDT fördelar sig enligt Figur 1 nedan. I antagandet om fördelningen antas att huvudströmmen (90 
%) rör sig västerut längs Hamngatan med väg 274 som målpunkt på förmiddagen och kommer 
tillbaka på eftermiddagen via Lägergatan. De tre parkeringsgaragen antas också ha samma 
attraktionskraft, varför 2/3 av planområdets trafik antas åka in i området och 1/3 till garaget som 
angörs från Roddaregatan. På förmiddagen är utflödet högre och under eftermiddagen är inflödet 
högre, men i medeltal är det jämnt fördelat.”

Detta är orealistiska antaganden.

Det är synnerligen olämpligt att förutsätta att trafiken till Norrberget skall ledas på Lägergatan för 
förbi Vaxö skola och en förskola. Lägergatan har under sommaren byggts om och försetts 
avsmalningar med övergångställe i trottoarnivå, väggupp. Trafikutredningen behandlar inte 
korsningen Kungsgatan – Lägergatan. På morgon är det en stor trafik, vänstersväng från Kungsgatan 
till Lägergatan, till Vaxö skola. På eftermiddagen skulle ännu större trafik alstras i korsningen om 
trafikutredningens förslag blev verklighet.

Antagandet att 90 % av trafiken från Norrberget skall gå väster ut via Hamngatan/ Eriksövägen är helt 
orealistisk. Hamngatan/Eriksövägen är hastighetsbegränsad till 30 och det kommer att finnas två 
timglashållplatser, en vid Norrbergsskolan och en vid Skutvikshagen. En normal funtad bilist väljer 
annan väg.

Vad är kommunens motiv för att leda trafiken via Lägergatan?

Vilka andra alternativ har utretts och i så fall varför har alternativen förkastats jämfört med 
Lägergatan?

Vilka var de positiva effekterna respektive negativa effekterna att just välja Lägergatan jämför med 
de andra alternativen?

Om inte andra alternativ har utretts vad är då motiveringen att det inte gjorts?

SBF:s kommentar i granskning 1

”Dock har ingen ny trafikfördelningsanalys gjorts för Lägergatan. En trafikutredning är inte ett förslag 
från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning av vilken väg trafikanter kommer att välja 
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om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. I utredningen blir utfallet en stor andel på Lägergatan 
eftersom det är den kortaste vägen.

Vaxholm stad vill inte ha en ökad trafik på Lägergatan och är beredd att vidta åtgärder för att den 
inte ska öka. Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder för att den skall bli mindre attraktiv 
att välja för nya trafikanter. Vaxholm stad har förbjudit all avtalad byggtrafik att köra Lägergatan 
och vi kommer att följa upp trafiken på Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken men då 
detta innebär att även befintlig trafik påverkas väljer vi att avvakta med andra åtgärder i första hand. 
Om trafiken ökar kommer Vaxholm stad att vidta åtgärder.”

I granskningsutlåtandet ovan skriver nu SBF att Vaxholms stad inte vill ha ökad trafik på Lägergatan 
utan om trafiken ökar kommer staden vidta åtgärder. Vidare skrivs: En trafikutredning är inte ett 
förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning. Det måste väl ändå vara 
kommunen som ger direktiv för utredningen och att detta skeda skylla på utredningen är att 
undandra sitt eget ansvar. Det är viktigt att denna fråga utreds innan och inte som SBF säger att vidta 
åtgärder om problem dyker upp. Avsikten med ett planprogram, som kommunen fullföljt, är att just 
sådana frågor utreds innan och inte kommer som överraskningar efteråt.

SBF:s kommentar:
En trafikutredning är inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning 
av vilken väg trafikanter kommer att välja om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. Analysen 
ska enligt uppdrag utföras baserat på dagens förhållanden för att ge en bild av om och i så fall 
vilka åtgärder som behöver genomföras för trafiken ska flyta.
Se svar om trafiken.

Från trafikutredningen sidan 13:

”Den rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från Norrbergsgatan och ut 
via antingen planområdets norra eller södra anslutning till Hamngatan. Den södra 
anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är generösare varför sopbilen har lättare att 
köra ut den vägen.”

Det är inte en acceptabel lösning att Norrbergsgatan/Torggatan skall vara transportled för det nya 
områdets sopor. Det kan påtalas att vid flera tillfällen vintertid har sopbilen inte kört på 
Norrbergsgatan på grund av snöhinder. Inom planområdet får ordnas vändplaner med minsta 
diameter om 18 m där sopbilen och andra lastfordon kan vända.

SBF:s kommentar i granskning 1:

”Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för sopbilen 
eftersom att det saknas en fullgod vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att sopbilen idag kör via 
parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan.

Detaljplaneförslaget bekräftar pågående markanvändning och undanröjer en otillåten användning av 
parkmark. Ett förbud för sopbilen att passera medför att en ny lösning försophämtning längs 
Norrbergsgatan behöver tas fram.”

En annan kommentar i samma fråga.

SBF:s kommentar i granskning 1:

”Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för sopbilen 
eftersom det saknas en fullgod vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att sopbilen idag kör via 
parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan.
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Detaljplaneförslaget bekräftar pågående markanvändning och undanröjer en otillåten användning av 
parkmark. Ett förbud för sopbilen att passera medför att fastighetsägare längs med Norrbergsgatan 
blir tvungna att köra ner sina tunnor till korsningen mot Torggatan för att tömning av sopor ska vara 
möjlig.”

Det är inte någon som begärt förbud för sopbil att köra på Norrbergsgatan utan det vi hävdat är 
Norrbergsgatan inte skall vara transportled för det nya områdets sopor.

Lösningen är att det ordnas tillräckligt stora vändplaner inom området. Se ovan.

SBF:s kommentar:
Det är Roslagsvatten som fattar beslut om sopbilens rutter och vilken ordning soporna töms. I 
framtiden kommer sopbilen enbart behöva åka i en riktning vid tömning av soporna längs 
Norrbergsgatan istället för fram och tillbaka som den tvingas till idag.

Från förra trafikutredningen sidan 17:

”Om den snedställda korttidsparkeringen är fullbelagd kan föräldrar också åka in på vägen längs 
förskolans långsida och vända vid vändplatsen närmast Norrbergsgatan. Även leveranser till 
förskolan kommer troligast att nyttja denna vändplats.”

Denna skrivning är nu borttagen men problemen kvarstår.

Med en förskola om 120 platser är ett rimligt antagande att anvisade parkeringsplatser, 10 stycken, 
inte kommer att räcka till vid hämtning och lämning av barnen. Barnen kan inte bara släppas av utan 
måste följas med in till förskolan och kanske även kläs av respektive på. Under den tiden måste bilen 
vara parkerad. Påståendet att föräldrarna kan vända vid vändplatsen närmast Norrbergsgatan hjälper 
inte då bilen måste parkeras.

Vilka beräkningar har gjorts för att bestämma just 10 parkeringsplatser är tillräckligt för lämning och 
hämtning av barn?

SBF:s kommentar:
Det är parkeringsnormen som anger hur många parkeringsplatser som ska anordnas för 
personalparkering och hämtning/lämning. 

Kollektivtrafik

sid (35)

Fråga som kvarstår från förra samrådet och som inte fått något nöjaktigt svar.

”Genom att anlägga bostäder på de centrala delarna av Vaxön ökar möjligheterna till kollektivt 
resande.”

SBF:s kommentar i samrådshandlingen:

”Över hela regionen satsas det på att bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen för att öka 
sannolikheten att boende väljer kollektiva färdmedel. Detta kräver således att det finns kapacitet och 
turtäthet annars väljs bilen istället.”

Att det skall finnas kapacitet och turtäthet i kollektivtrafiken är en självklarhet. Trängseln på bussarna 
är idag redan stor, fler människor som reser kräver fler bussar och båtar.

Men på vilket sätt ökar det möjligheterna till kollektivt resande?
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På vilket sätt kan kommunen påverka kapaciteten och turtäten?

SBF:s kommentar från granskning 1:

”Alla kommunala frågor går inte att lösa i detaljplanen för ett begränsat område. Det pågår en 
utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för att förbättra 
kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm. Kommande befolkningsunderlag är nödvändigt 
för att Trafikförvaltningen ska bibehålla och satsa på kollektivtrafiken”. Vilken utredning säger att: 
”Kommande befolkningsunderlag är nödvändigt för att Trafikförvaltningen ska bibehålla och satsa på 
kollektivtrafiken”?

Vi vill ta del av underlagen, referenser till utredningar etc. som bekräftar SBF:s uttalande i denna 
fråga.

SBF:s kommentar:
Nedan följer några exempel på underlag, referenser:

Stomnätsplanen (2014), Stockholms läns landsting: 
http://www.stockholm.se/PageFiles/1044102/Stomn%C3%A4tsplan%20Bilaga%201.pdf 

”Stomnätsplanens syfte kan sammanfattas som att:
 Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i hela Stockholms län.
 Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik. 
 Fastställa strategi för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud.

Materialet ska även ge underlag till kommunernas bebyggelseplanering genom att indikera 
viktiga stråk där avsikten är att långsiktigt bedriva högvärdig och robust kollektivtrafik. Detta 
möjliggör också en utvecklad dialog mellan Trafikförvaltningen och kommunerna för att 
åstadkomma en bättre prioritering” (s. 6)

”De utpekade stråken ska ses som viktiga samband där kollektivtrafiken ska utvecklas med 
förbättrad stomtrafik, och där kollektivtrafikens framkomlighet och roll i 
bebyggelseplaneringen ska prioriteras.” (s. 25)

Stombusstrafiken (buss 670) utgör en mycket viktig del av kollektivtrafikförsörjningen för 
Vaxholm, och kommer även att gör det i framtiden, varför det är högst relevant att 
befolkningen utvecklas i kollektivtrafiknära lägen i förhållande till stomnätet, som exempelvis 
Norrberget.

Ur Trafikförsörjningsprogrammet 2017 (SLL) 
http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Styrdokument/3-
Karnverksamhet/Regionalt%20trafikforsorjningsprogram%20for%20Stockholms%20lan.pdf 

”Den framtidsbild och de utmaningar som redovisas i RUFS ligger till grund för landstingets 
Stomnätsplan. Stomnätsplanen för Stockholms län utgår från resenärens behov och syftar till 
att ett attraktivt och konkurrenskraftigt stomnät för kollektivtrafiken skapas i den befintliga 
bebyggelsens gatunät och i samklang med planeringen för nya utbyggnadsområden. Planen 
redovisar principer för stomtrafikens utveckling och förslag till ett stomnät som innehåller fler 
tvärförbindelser än i dag. Stomnätsplanen beskriver både utbyggnader i spårtrafiken och 
utbyggnader av stombusstrafiken.” (s. 12) – dvs. de prioriterade bebyggelseområdena som 
redovisas i RUFS kommer sannolikt bli viktiga 
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RUFS 2010: 
http://www.rufs.se/globalassets/d.-rufs-2010/rufs-2010-planen/rufs10_hela.pdf 

”Förtätningen i goda kollektivtrafiklägen ger också förutsättningar för minskat bilberoende. (Se 
tillgänglighetskartor på sid 196–197).” 

”Goda kollektivtrafiklägen Tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet har kunnat prioriteras 
högre i planen än i övriga alternativ. I de goda kollektivtrafiklägena finns i regel också 
tillräckligt med mark som lämpar sig för förtätning. En rad åtaganden planeras för att 
utbyggnad av ny bebyggelse ska samspela med utvecklingen av transport- och 
energisystemen.”

RUFS 2050 (uppe för antagande i juni, landstingsfullmäktige):
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Tillvaxt-och-
regionplanenamnden/2018/2018-02-22/regional-utvecklingsplan-rufs2050.pdf 

(Nuläge) ”Omkring 76 procent av länets befolkning bor inom 1 200 meter från befintliga 
spårstationer och stombusshållplatser vilket ger en god utgångspunkt för en hög 
kollektivtrafikandel.”

En av de 8 regionala prioriteringarna i RUFS 2050 är att ”Styra mot ett transporteffektivt 
samhälle”, där fokus bland annat läggs på att ”planera för en bebyggelseutveckling i de bästa 
kollektivtrafiklägena”

Se även en av de rumsliga principerna ”Stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena” s. 36: 

”Att bygga och förtäta i de lägen som har den bästa kollektivtrafiktillgängligheten utifrån såväl 
regionala som lokala förutsättningar skapar närhet och ger underlag för service och en 
attraktiv kollektivtrafik med hög turtäthet. Täthet möjliggör kortare avstånd i vardagen och 
ökad tillgänglighet samt bidrar till hushållning med mark och energi. Det ger förutsättningar för 
en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik och för kapacitetsstarka, effektiva och robusta 
tekniska försörjningssystem.”

Om Befolkningstillväxt och rumslig utveckling s. 38: 

”Den föreslagna rumsliga utvecklingen bygger på flerkärnighet och en hållbar förtätning i de 
relativt sett mest tillgängliga kollektivtrafiklägena, vilket är nödvändigt om de regionala målen 
ska kunna nås.”

Utöver det är Vaxön (exkl. Eriksö) utpekat som strategiskt stadsutvecklingsläge i Vaxholm där 
RUFS 2050 bland annat förordar följande förhållningssätt: ”Prioritera stadsutveckling i detta 
läge särskilt i de kommuner som saknar en regional stadskärna”

Parkering

Sid (38)

I den nya plankartan har kravet på minsta jorddjup sänkts från 0,8 m till 0,5 m för planterbart 
bjälklag. Parkeringsgaragen är illustrerade i figur 23 med stora träd.
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Vilka typer av stora träd kan planteras med ett jorddjup om endast 0,5 m?

SBF:s kommentar:
Planbestämmelsen om jorddjup på 0,5 meter hindrar inte att ett större jorddjup kan anläggas. 
I gestaltningsprogrammet anges det förslag på mindre träd som kan planteras på gårdarna där 
förutsättningar finns. I gatten mellan husen får marken inte underbyggas med bjälklag vilket 
möjliggör ett större jorddjup med bättre planeringsmöjligheter.

Snöröjning

sid(40)

”Det sammanhängande gatunätet ger goda förutsättningar att snöröja. Två av parkytorna inom 
detaljplanen föreslås vid behov användas som avstjälpningsyta för snö. Vid behov kan ett 
infiltrationsdike anläggas.”

Från dagvattenutredningen sidan 25:

”...områdena kring punkthusen C och D begränsade infiltrationsmöjligheter i och med att det är berg 
som är underlag i marken. Marken kring punkthusen E har bättre infiltrationsmöjligheter eftersom 
markunderlaget där består av sandig morän som bedöms ha bättre infiltrationskapacitet.”

”…och med att markunderlaget är berg under större delar av marken kring punkthus C och D har 
vattnet svårt att infiltrera och renas på så sätt. Risken blir då att smältvattnet tar den kortaste vägen 
ner till recipienten och rinner nerför branten till Norra Vaxholmsfjärden orenat.”

Dagvattenutredningen föreslår att infiltrationsdiken skall anläggas vid E.

I plankartan finns egenskapsbestämmelsen dike inlagt på det som markeras PARK i områdets norra 
del. I planbeskrivningen anges att infiltrationsdike kan anläggas vid behov.

Vad är kriterierna för att ett behov uppstår?

Från dagvattenutredningen tagen illustration av infiltrationsdike.
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Var är det tänkt att vattnet från diket skall ledas?

Direkt till Norra Vaxholmsfjärden?

Eller skall det anslutas till dagvattensystemet?

Hur långt skall detta dike vara?

Skall det följa hela området PARK?

Det kan noteras att området norr om Norrbergsskolan är berg och skall det då sprängas för detta 
dike?

Hur skall promenadvägen som planeras till cirka 2 meters bredd också kunna samsas med ett 
infiltrationsdike?

I planbeskrivningen anges att parkytorna skall användas för snöupplag. Där flera av parkytorna är 
direkt olämpliga för snöupplag.

Ytterligera en aspekt på snöupplagen. Från gestaltningsprogrammet sidan 25 finns följande bild på en 
lekplats längs promenadvägen.

Att använda lekplats som snöupplag måste anses vara direkt olämpligt. Snön kommer dessutom att 
kvarligga länge då platsen har norrläge.

Hur motiverar kommunen att använda lekplatsen som snöupplag?

SBF:s kommentar:
Snöupplag ska i första hand placeras inom kvartersmark där det finns möjlighet till rening och 
fördröjning. Skulle ett behov uppstå kommer storlek och utformning av infiltrationsdiket att 
fastställas i framtida detaljprojektering. Dagvattenutredningen har pekat ut platser inom 
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detaljplaneområdet där det finns bäst förutsättningar för infiltration och detaljplanen 
möjliggör anläggandet av ett infiltrationsdike.

Konsekvenser av planens genomförande

sid (40)

”Fler boende ger även ett ökat behov och underlag för skola och förskolor i närområdet.”

Den planerade förskolan har ungefär lika många platser som Lägerhöjdens förskola och Lillstugan har 
idag. Vaxö skola har elever inhysta i baracker.

Hur har kommunen tänkta möta det ökade behovet av skola och förskola?

SBF:s

”Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-09-18 ett strategiskt lokalprogram för förskolor, Änr BUN 
2017/130.600. Lokalprogrammet ska vara ett riktningsdokument i det fortsatta planeringsarbetet 
gällande förskolelokaler. Ett motsvarande strategiskt lokalprogram för skolor planeras antas av barn 
och utbildningsnämnden under våren 2018.”

SBF:s kommentar: 
Lokalprogrammet utgör ett underlag för framtida planering vad gäller placering och kapacitet.

sid (41)

”För att klara det ökade behovet av VA kommer VA-ledningar anläggas inom området och dessutom 
kommer ledningar behöva förstärkas utanför planområdet.”

Skall dessa förstärkningar av VA-ledningar betalas av exploatören?

Om inte kommer detta att drabba alla Vaxholmsbor med höjda VA-avgifter.

SBF:s kommentar: 
Planområdet kommer ligga inom verksamhetsområde för VA och därav gäller lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV). Detta innebär att Vaxholmsvatten AB är huvudman för VA och 
är därför skyldig att bistå med en förbindelsepunkt till fastighetsgräns. Ett VA-
exploateringsavtal ska upprättas mellan Vaxholmsvatten AB och Besqab Projekt och 
Fastigheter AB. Avtalets syfte är att reglera hur VA frågorna i exploateringsområdet ska 
genomföras och hur kostnaderna fördelas.

Sid (41)

”I och med bebyggelsen av nya bostäder, särskilt boende samt förskola kommer behovet av 
parkeringsplatser öka både inom och utanför planområdet. Inom planområdet anordnas 
parkeringarna för de boende och dess besökare inom kvartersvägarna och i garage som ligger under 
några av kvarteren.”

Hur skall det ökade behovet av parkeringsplatser utanför planområdet lösas?

SBF:s kommentar:
Planförslaget har utgått från parkeringsnormen för Vaxholms stad. Besöksparkering har delvis 
ersatts på Kronängsskolans parkering. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande 
med att få ett planuppdrag för permanent parkering vid tennisbanan på Lägret.
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Sid (38) från granskning 1

”Detaljplanens genomförande gör att en högstadieskola samt två förskolor behöver rivas, i samband 
med att marken iordningställs för exploateringen. Skolorna är eftersatta i drift- och underhåll och 
bedöms i grunden behöva rivas.”

Vilka undersökningar har gjorts av förskolorna som visar är de är eftersatta i drift-och underhåll?

Var finns sådan dokumentation?

Formuleringen ”Skolorna är eftersatta i drift- och underhåll och bedöms i grunden behöva rivas.” är 
borttagen i den nya planbeskrivningen. Då SBF inte har kunnat styrka sitt påstående från förra 
granskningen måste det anses allvarligt att felaktig information sprids av förvaltningen.

SBF:s kommentar:
Rivningen av Norrbergsskolan och förskolorna sker för att skapa nya värden i området.
Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses väga tyngre än
byggnadernas värde. Den sammanvägda bedömningen är att de positiva effekterna av
exploateringen väger tyngre än de negativa. 

När paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter.

Planerade förskolan

Synpunkter från tidigare kvarstår

PBL anger:

”Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan per 
barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i 
förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan.

Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är 
mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt 
som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009).”

Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande:

”I vägledningen lyfts bl.a. storlek på hur stor friyta som behövs utifrån beprövad praxis och aktuell 
forskning som vägledning för kommunala riktlinjer. Ett rimligt mått utifrån antalet barn anges som 40 
kvm friyta per barn i förskolan. Forskning visar även att den totala storleken på friytan helst bör 
överstiga 3000 kvm.”

I en ny större förskola skall barnen få mindre utomhusyta att röra sig på endast ca 20m friyta per 
barn. Det är förvånande att kommunen tänker göra avsteg från rekommendationerna i PBL och att 
kommunen värderar de yngsta invånarna så lågt.

SBF:s kommentar från granskning 1:
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” I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte Boverkets rekommenderade friyta utomhus. 
Förskolan gränsar mot parken vid Storstugan, ligger intill parken Lägret och har närhet till naturmiljö, 
viket kan kompensera något för att riktlinjerna inte uppnås.”

Det vill säga att det medvetet planeras en försämring för förskolebarnen när det gäller 
lekmöjligheter.

Hur kan kommunen motivera denna försämring?

SBF:s kommentar:
Vid detaljprojekteringen av förskolan strävar kommunen efter att bygga yteffektivt och skapa 
en skolgård av hög kvalitet. Se svar om förskolorna på Norrberget. 

Dagvattenutredning

ÅF infrastruktur AB, har utfört en dagvattenutredning 2018-03-07, Dagvattenutredning för 
Norrberget Dp 410.

Utredningen har analyserat dagsläget för att ha jämförelse med exploaterade läget. De åtgärder som 
planeras baseras på skillnaden mellan dagsläget och det exploaterade läget, då är det av yttersta vikt 
att ingångsdata till beräkningarna utgörs av fakta som är tillgängligt. Analysen utförs med hjälp av 
Excel-verktyget StormTac. I StormTac ingår databaser med föroreningshalter, avrinningskoefficienter 
för olika marktyper med mera. Databas med marktyper finns tillgängligt StormTac:s hemsida 
www.stormtac.com. Val av marktyp kan påverka slutresultat väsentligt.

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden.

Vid nuläget har beräknats ett flöde om 254 l/s vid ett 10-årsregn. Det är alltså det flöde som inte har 
infiltrerats eller dunstat bort och som tillförs dagvattensystemet. Från detta får borträknas det som 
flöde om 42 l/s som antagits rinna direkt till Norra Vaxholmsfjärden, sidan 9 i utredningen. Det vill 
säga att 212 l/s antas rinna till dagvattensystemet. Dagvattenutredningen anges på sidan 10 att den 
teoretiska kapaciteten på dagvattenledningens första del är 15 l/s. Utredningens analys håller här 
inte ihop. Man kan på goda grunder anta att större delen av flödet infiltreras.
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Verkliga dagvattenbrunnar har markerats med en röd ring på kartan ovan. Fungerande 
dagvattenbrunnar finns på Lägerhöjdens förskola och på vändplan vid Storstugan. Dagvattenbrunnen 
på Lillstugan är föga funktionsduglig då den är något upphöjd över marknivå och täckt av grus och 
sand. Det torde vara endast vatten från dessa brunnar och taken från Lillstugan och Lägerhöjdens 
förskola som tillförs dagvattensystemet.

Huruvida takvattnet från Norrbergsskolan tillförs dagvattensystemet eller avloppssystemet, vilket var 
den gängse metoden vid tiden för byggandet av skolan, har inte kunnat avgöras i skrivande stund.

Vid exploaterat läge anges flödet till 391 l/s. Rapporten säger då att ökning är 137 l/s för ett 10-års 
regn.

SBF:s kommentar:
Befintlig dagvattenhantering inom planområdet är undermålig. I dagsläget finns det inga 
kapacitetsproblem i den befintliga dagvattenledningen till följd av att avvattningen i området 
endast till viss del sker till dagvattenledningen och resten avrinner ytligt med begränsade 
möjligheter till rening. Genomförandet av detaljplanen innebär att nästan allt dagvatten från 
planområdet kommer att avvattnas till befintlig dagvattenledning efter rening och fördröjning 
vilket bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås.

Övriga synpunkter:

I område E finns även har grusplan.

Tabell 4 är inte uppdaterad med nya värden från tabell 3.

Dessa två beräkningar av flödet med rationella metoden tillför egentligen ingenting då det ändå 
beslutats att 20 mm nederbörd skall fördröjas genom magasin.

Föroreningsberäkningarna görs på likartat sätt som flödesberäkningarna, före respektive efter 
exploatering. Marktyperna som används i beräkningarna är takyta, lokalgata, parkmark, torg samt 
gräsyta. Dessutom tillkommer grusplan och naturmark vilket inte finns angivet i utredningen. Enligt 
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StormTac kan man använda marktypen Takyta om takmaterialet är okänt. I detta fall är takmaterialet 
känt för de tre byggnaderna. Norrbergsskolan och Lillstugan har taktegel och enligt StormTac:s 
databas så har det material noll utsläpp av föroreningar till skillnad mot marktypen Takyta som har 
icke oväsentliga föroreningsmängder.

I nuläget är det en mindre del av dagvattnet som tillförs dagvattensystem större del infiltreras. Söder 
om Norrbergsskolan finns ett stort ”svackdike” där vatten från skolgården infiltreras och renas. 
Denna svacka torde minst samma renande egenskaper som vilken anlagd växtbädd som helst. Med 
en inspektion på platsen kan det konstateras att i praktiken är det ytterst en liten del av flödet som 
når Norra Vaxholmsfjärden utan först ha renats genom jord och växtlager.

I tabell 3 finns angivet markanvändning per område.

För område A anges Innergård på bjälklag 515 m2. I plankartan finns endast cirka 300 m2 reserverat.

För område B anges Innergård på bjälklag 524 m2. I plankartan finns endast cirka 400 m2 reserverat.

För område H anges Innergård på bjälklag 841 m2. I plankartan finns cirka 815 m2 reserverat.

Då det är så pass stora skillnader på ytor kan det påverka på flödes- och föroreningsberäkningarna 
väsentligt.

På sidan 21 anges reningsgraden av olika föroreningar som tillkommer i dagvatten av växtbäddar. I 
andra dagvattenutredningar, som också använder StormTac, redovisas reningsgraden inklusive en 
standardavvikelse. Spridningen reningsgraden är ofta väldigt stor. Några exempel fosfor + 84 %, 
kväve N + 64 %, bly Pb + 18 % och så vidare.

Då det är tänkt att använda växtbäddar för fördröjning och rening förutsätter det att det kan växa.

I område H kommer cirka halva gårdsytan att aldrig få sol. I område B når solen ingen del av 
gårdsytan. På övriga gårdar får stora delar av ytan ingen sol på hela året.

Det finns alltså stora osäkerheter och felaktigheter i indata vilket påverkar resultatet i utredningens 
beräkningar. Detta medför att kvarvarande verkligt reningsbehov kan avvika från det beräknade.

Analysen av dagsläget är baserat på felaktigt underlag vilket medför att även jämförelsen med det 
exploaterade läget blir felaktigt.

Dagvattenutredningen innehåller även ett flertal felkalkyleringar. Det kan starkt ifrågasättas 
utredningens kvalitet och resultat.

Vi kräver att en ny dagvattenutredning görs med korrekta data.

Av vilken anledning har kommunen inte granskat utredningen och påtalat felaktigheterna?

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats och beräkningarna har setts över. Uträkningarna i 
dagvattenutredningen baseras till stora delar på byggnadsvolymer, uppskattade 
markanvändningsvolymer och schablonvärden för avrinningskoefficienter. 

Dagvattenutredningen ska visa på en fungerande dagvattenlösning baserad på de krav som 
ställs. Plankartan och planbestämmelser ska sedan säkerställa förutsättningar för 
dagvattenlösningarna enligt dagvattenutredningen. Exakta volymer och placering av 
dagvattenlösningar fastställs först i detaljprojekteringen och det är exploatören som ansvarar 
för att anläggningarna dimensioneras enligt uppställda krav i bl.a. köp- och 
genomförandeavtal.
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De många släppen/gatten mellan husen innebär att innergårdarna kommer att ha tillgång till 
solljus. Solljuset är inte heller en begränsande faktor utan växtval kan anpassas efter 
platsspecifika förutsättningar. Innegården för det särskilda boende kommer att erbjuda en 
skyddad plats. Utöver innegården kommer flera balkonger i olika väderstreck att byggas för att 
kunna erbjuda både sol och skugga för de boende.

Granskningsutlåtande

Enligt Plan- och bygglag(2010:900) 5 kap 23 §

23 § Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande. Det ska innehålla en 
sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en 
redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samordnats enligt 18 a § andra 
stycket, ska granskningsutlåtandet också behandla de skriftliga synpunkter som har kommit in i det 
andra ärendet och har betydelse för detaljplaneprövningen. Lag (2014:900).

Vi kan återigen konstatera att SBF inte uppfyller PBL då inte alla frågor har besvarats av SBF.

I granskningsutlåtande på sidorna 99-101 har SBF bedömt att endast rågrannar har rätt att överklaga 
detaljplanen. Vi gör en annan bedömning då detaljplanen påverkar så många på Vaxön bland annat 
om trafik, parkering och andra infrastrukturfrågor. Området finns inom Riksintresset, vilket betyder 
att bebyggelsen inte endast är en fråga för de allra närmaste grannarna. 

Av vilken anledning har denna bedömning nu angivits i granskningsutlåtandet? Det kan för vissa 
kännas som ett förtäckt hot att inte våga överklaga.

SBF:s kommentar: 
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:
 länsstyrelsen
 lantmäterimyndigheten,
 andra berörda kommuner,
 kända sakägare,
 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 vissa kända organisationer av hyresgäster, och
 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket)

Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga.
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SBF:s kommentar till granskning 1:

”Efter granskningen har höjderna i området setts över. I kvarteret vid korsningen Roddaregatan-
Hamngatan närmast villabebyggelsen, har ett hus sänkts en våning för att bättre anpassas till 
omgivande villabebyggelse.”

Denna kommentar återkommer på ett flertal ställen i granskningsutlåtandet. Enligt plankartan har 
inte nockhöjden sänkts på något enda område jämfört med plankarta inför granskning 1. Detta är ren 
lögn att påstå att husen har sänkts en våning. Här fordras en rejäl förklaring från SBF hur denna 
utsaga har kunnat upprepas i olika varianter i granskningsutlåtandet.

SBF:s kommentar:
I samband med den förnyade granskningen har, precis som det skrevs i granskningsutlåtande 
1, höjderna generellt sätt över och sänkts en våning på ett hus närmast villabebyggelsen, se 
markerad yta på plankartan ovan. Tidigare hade den blåmarkerade ytan en nockhöjd på 28 
meter över nollplanet och en byggnadshöjd på 25.20 meter över nollplanet. Som det framgår 
av plankartan har nockhöjden sänkts från 28 meter över nollplanet till 25 meter över 
nollplanet och byggnadshöjden har sänkts från 25.20 till 22.40 meter över nollplanet. 

Det särskilda boendet kräver högre takhöjd än vanliga bostäder och därför behövde en mindre 
del av det särskilda boendet öka sin höjd.

Plankarta
Granskning 1
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SBF:s kommentar:

”Exploateringsprogrammet ska ses över. Redan idag finns det närliggande villor som överstiger 
Norrbergets bergstopp. På Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter…”

Det finns en villa vars nock ligger cirka 1 m högre än Norrbergets topp. Detta hus ligger dock på 
mycket större avstånd från toppen än vad de 8 planerade radhus ligger, som sticker upp 5 m över 
toppen.

SBF:s kommentar: 
Bebyggelsens höjd i relation till Norrbergstoppen + träd uppfattas olika från olika positioner i 
omgivningen. Förslaget bedöms vara väl anpassat till omgivningen.

22.Vildmannen 5
Vi vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av Norrberget. Vi 
tycker det är stort slöseri med skattebetalarnas resurser att inte nyttja Norrberget, Lillstugan och 
Lägerhöjdens förskola.

Flera av era utredningar verkar undermåliga t.ex. trafikutredningen, dagvattenutredningen, 
invånarnas önskemål, kulturarvet Vi som bor närmast kommer att lida länge och få ett mycket 
besvärlig leverne när det ska byggas så omfattande. Det blir dammigt, bullrigt, trångt! 

Det är helt oacceptabelt att bygga och exploatera området som kommunen tänker sig! Vi i 
bostadsrättsföreningen Vildmannen 5 motsätter oss den planerade byggnationen! Lyssna på 
kommunens invånare och lyssna på alla fantastiska idéer och förslag.

Vi efterlyser en modern, långsiktigt genomtänkt stadsplanering med rimliga proportioner, med 
öppenhet och respekt för allas önskemål!

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Dagvattenutredningen har uppdaterats och kompletterats med bl.a. en redovisning av flöden 
från Kvartersväg, Allmän plats gata + Entrétorg samt en tydligare redovisning av hur 
dagvattenhanteringen inom planområdet ska dimensioneras för att flödet vid 
anslutningspunkten till befintlig dagvattenledning inte ska överstiga 15 l/s. Dagvattenutredning 
har även kompletterats med en beskrivning av sekundära avrinningsvägar som visar hur 
närliggande områden kan skyddas mot översvämning vid skyfall. 

Se svar om trafiken.

23.Rindö 3:216
För att inte öka på handläggare och politikers arbetsbörda, hänvisar jag till de yttrande som Åke 
Axelsson, Jan-Olof Schill och Sten Wickström har skrivit. Dessa tres yttrande kompletterar varandra 
helt och fullt och som jag ställer mig bakom som mitt yttrande.

Vill bara tillägga att det är hialöst, att man inte får svar från det politiska styret om varför det är så 
bråttom att få planen antagen innan valet.

SBF:s kommentar:
Se svar till yttrande 27, 28 och 17. 
Synpunkten noteras.
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24.Rydbolund 4
Vi har tagit del av Vaxholms Vänners, Föreningen Norrbergets, Åke Axelssons och Jan Olof Schills 
yttranden i frågan och stöder till fullo deras invändningar och ifrågasättningar. Vi är mycket oroliga 
och bekymrade över kommunens planer.

SBF:s kommentar:
Se svar till yttrande 27, 28.
Synpunkterna noteras.

25.Lägerhöjden 4
Varför behöver Vaxholm växa

Eriksövägens trafikbelastning med Skutvikshagen och planerade bebyggelse på Norrberget kommer 
att bilda en trafikpropp vid anslutning till väg 274. Bilköerna från färjan efter utbyggnaden av Rindö 
och öarnas förtätning kommer att kräva ett genomtänkt förslag med tanke på allt tätare färjetrafik 
Förslag om allmän parkering förvärrar trafiksituationen ytterligare.

För att kommunens innevånare och de viktiga turisterna skall trivas och uppleva den genuina 
skärgårdsstaden måste bebyggelse och trafik anpassas till verkligheten.

Bebyggelsen kommer att dominera Norrberget från land och sjösida.

Vaxholm har under de senaste decennierna varit bland de främsta i landet i befolknings tillväxt vilket 
har resulterat i provisoriska skolor och förskolor samt att sjuka och äldre har fått placerats i andra 
kommuner. Var skall tillkommande elever skall placeras när skolan är fullbelagd.

SBF:s kommentar: 
I arbetet med planprogrammet för Rindö smedja har färjetrafiken studerats. Vid aktualisering 
av programmet behöver eventuellt en ny utredning tas fram. Trafikutredningen för 
Norrberget visar inte på framkomlighetsproblem vid färdigbyggt förslag.
Se även svar under rubriken ”kollektivtrafik” i yttrande 21. 

Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Se svar om riksintresse och gestaltning. 

Se svar om förskolorna på Norrberget.

Förenlighet med miljöbalken

Riksintresset kan inte förbigås vid ändring från skola till bostäder, bl.a. Vaxholmsfjärdens 
otillfredsställande ekologiska status.

Utsiktsmässigt från land och sjösidan har stor miljöpåverkan

Norrberget behöver tas i anspråk för att tillgodoses ett allmänt intresse, som inte, kommunen kan 
tillgodoses utanför området.
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På Vaxön finns ett antal obebyggda tomter i ett register som uppskattar lämpligt antal lägenheter på 
respektive mark

Rivning av skolan får stora miljökonsekvenser på mark och luft.

SBF:s kommentar: 
Se svar om riksintresse och gestaltning. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har,
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för 
ny exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 
c § 1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

Rivningen av Norrbergsskolan och förskolorna sker för att skapa nya värden i området.
Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses väga tyngre än 
byggnadernas värde. Den sammanvägda bedömningen är att de positiva effekterna av 
exploateringen väger tyngre än de negativa.

Gator och trafik

Biltrafiken från bostäderna på Norrberget måste passera flera skol-och idrottsanläggningar för att nå 
väg 274 vilket kan betyda stor risk för olyckor.

Fastigheten Lägerhöjden 2 Storstugan ska inte ha gemensam lokalgata med bostäderna till 
Hamngatan. Storstugan besöks av barn på cykel moped och gående och bostädernas biltrafik 
sammanfaller med besöken på Storstugan.

Norrbergsgatans reservgenomfart genom bostadsområdets lokalgata skall förses med lås och bom 
som är tillgänglig för boende på Torggatan och >Norrbergsgatan i nödsituation samt för 
Räddningstjänst och sophämtning

På nya kartan har detta tagits bort,

SBF:s kommentar: 
Biltrafiken till förskolan planeras ske via infarten från Hamngatan. Gående och cyklar har
förutom denna infart fler vägar upp till Storstugan att välja mellan.
Synpunkten om bom vid Norrbergsgatan beaktas delvis. Sopbilen och utryckningsfordon ska 
få möjlighet att köra ner på Norrbergsgatan men inte persontrafik. För att hindra genomfart 
har staden för avsikt att sätta upp en bom eller liknande som hindrar obehörig 
genomfartstrafik.

Skyddsrum

Rivning av befintliga skyddsrum får ej ske innan ersättningsskyddsrum byggts.

Att riva befintliga byggnader och spara skyddsrummen några år utan överbyggnad skapa nya 
förutsättningar för skydd. 

MSB har inte gett något tillstånd för att riva skyddsrummen.
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SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av 
erforderligt antal skyddsrumsplatser.

26.Minören 2
Härmed yrkar jag på ett omedelbart moratorium för plan- och exploateringsprocessen för 
Norrberget.

Mitt yrkande finner stöd i de många och allvarliga missförhållanden som förekommit i samband med 
planarbetet för Norrberget.

Det handlar både om formella fel i själva beslutsprocessen (se nedan punkt 3), om slarv och misstag 
av teknisk natur (se punkt 4), om allvarliga brister i den demokratiska processen (punkt 2) och om 
vikten att ta hänsyn till den pågående utredningen hos Länsstyrelsen för att byggnadsminnesmärka 
Lägret och Storstugan (punkt 1) och slutligen att värna om sunt förnuft i stadsplaneringen (punkt 5).

Jag bestrider vidare kommunens rätt att snäva in på rätten att yttra sig över planförslaget, med 
hänvisning till Boverkets riktlinjer: ”Bland de som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget ingår de 
som har lämnat synpunkter under samrådet.”

Planerna på att exploatera Norrberget är de mest omfattande i modern tid i Vaxholm. De påverkar 
alla boende i kommunen och skulle, om de blev verklighet, förorsaka stora påfrestningar på stadens 
infrastruktur. (Se nedan under punkt 4). Kommunen har inga godtagbara skäl att snäva in kretsen av 
så kallade sakägare till endast det fåtal rågrannar som råkar bo intill Norrberget.

SBF:s kommentar: 
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:
 länsstyrelsen
 lantmäterimyndigheten,
 andra berörda kommuner,
 kända sakägare,
 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 vissa kända organisationer av hyresgäster, och
 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket)

Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga.
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Planprocessen för Norrberget bör stoppas

1. av hänsyn till Länsstyrelsens pågående utredning om att byggnadsminnesmärka

fastigheterna Lägerhöjden 2, Vaxön 1:11 och Vaxön 1:81 i Vaxholms kommun, den så kallade 
Storstugan och parken Lägret, enligt 3 kap 4§ kulturmiljölagen (1988:950) (KML),

Länsstyrelsens dnr 4321-4255-2018.

Ur ansökan:

”Varför ärendet brådskar

Under 2010-talet har en rivningsvåg på kort tid drabbat flera kulturhistoriskt intressanta byggnader.

--- I Vaxholm växer oron bland medborgarna för att ytterligare skövlingar ska drabba staden.

Nyligen avböjde Vaxholm ett erbjudande från Länsstyrelsen att delfinansiera upprättandet av en ny 
bevarandeplan. Samtidigt har staden gjort sig av med både stadsarkitekt och kulturnämnd – en akut 
brist på kulturhistorisk kompetens råder inom stadens förvaltning.

--- Den planerade bebyggelsen skulle skada hela lägerområdet med Storstugan. I förslaget till

detaljplan tillåts alla träd utom två (!) att fällas. Husen planeras bli så höga att de skulle

sticka upp hela fem meter ovanför Norrbergets högsta topp. En så påträngande och dominerande 
bebyggelse skulle förstås även radikalt ändra stadsbilden från sjösidan. En del av Storstugans 
särprägel hotas. Lägret skulle omslutas av tät och hög bebyggelse och därmed förlora sin karaktär av 
öppet exercisfält.”

Förändringar i nuvarande detaljplan för Norrberget (som ligger inom Riksintresset; Norrbergsskolan 
finns på Gula Listan) kan inte genomföras förrän Länsstyrelsen tagit ställning till Storstugans och 
Lägrets status.

SBF:s kommentar:
Två befintliga träd skyddas i detaljplanen. Ambitionen är att karaktärsträd i största möjliga 
mån ska bevaras och om så inte är möjligt ska dessa kompenseras genom högre krav på 
återplantering och användande av grönytefaktorn.

Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar
om riksintresse och gestaltning.

Stadsbyggnadsförvaltningen är medveten om den eventuella byggnadsminnesmärkningen av 
Lägret och Storstugan. Stadsbyggnadsförvaltningens antikvarie är i kontakt med Länsstyrelsen 
som beslutar i frågan. Utredningen görs i dialog med fastighetsägare och andra intressenter.  
Att någon väckt frågan om byggnadsminnesförklaring innebär inte per automatik några 
begränsningar i nyttjandet av fastigheten. För att hindra åtgärder som rör fastigheten måste 
Länsstyrelsen fatta ett särskilt beslut enligt 3 kapitlet 5 § KML. Något sådant beslut är vid 
skrivande stund inte fattat.
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2. av demokratiska skäl

a) I två (!) samråd och nu också två (!) granskningar har planen förkastats av samtliga (!) sakägare på 
orten. Enligt kommunens egna sammanställning har inte ett enda positivt yttrande kommit in från 
någon boende. Ett stort antal sakliga invändningar mot planförslaget har däremot gång på gång lyfts 
fram i lokal- och riksmedia, samt av den politiska oppositionen och ett flertal ideella föreningar i 
Vaxholm.

b) Inte ens när planen röstades ner i den lokala folkomröstningen 2017 hade de styrande förmåga att 
ta till sig den massiva medborgarkritiken mot planerna att riva Norrbergsskolan och sälja den sista 
stora centralt placerade marken i Vaxholm i kommunal ägo.

c) I ett inlägg nyligen (6 april 2018) i Facebookgruppen Vaxholm politik, avslöjar

Stadsbyggnadsnämndens ordförande, moderaten Lars Wessberg, sin inställning till lokal demokrati:

”Det har vi gjort trots ett häftigt motstånd från en enad opposition. Vi moderater är stolta …”

Som om demokrati vore en tävling där den som vann senast inte bara har rätt att trampa på oss som 
inte håller med – utan till och med gläds åt att göra det. Kusligt.

d) Denna djupt odemokratiska inställning genomsyrar alla led i beslutsprocesserna på vägen från de 
första tankarna på att ”göra Vaxholms stort” – i början av 2010-talet – till i dag.

”Handlingar på bordet” har snarare blivit regel än undantag i de fora där viktiga beslut om 
Norrberget ska fattas som de styrande vet att oppositionen är kritisk emot.

e) Planerna har inte heller prövats i allmänna val, majoriteten i staden har systematiskt verkat i det 
tysta och på alla sätt försökt undvika den insyn civilsamhället har rätt till. Nyligen avslogs till exempel 
föreningen Bevara Norrberget i Vaxholms begäran om att få besöka Norrbergsskolans byggnader och 
de skyddsrum som finns där. Någon motivering gavs inte, trots att förvaltningslagen så kräver.

Förslaget till ny detaljplan för Norrberget har således en mycket svag demokratisk legitimitet. 
Förändringar i nuvarande detaljplan kan genomföras först när väljarna tagit ställning i det kommande 
kommunvalet i september 2018.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar om den demokratiska processen.

3. på grund av formella fel i beslutsprocessen

a) Skyddsrummen i Norrbergsskolan får inte rivas. Det beslutade Myndighetens för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, i februari 2017 i ett beslut som inte får överklagas. Vid förfrågan till 
kommunens tekniska avdelning fick undertecknad till svar (4 april 2018) att några 
hållfasthetsprövningar av skyddsrummen ”inte gjorts i modern tid” och det är således okänt om 
dessa kan fungera som skyddsrum i det fall Norrbergsskolans byggnader skulle rivas.

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän skyddsrummens status tydligt 
klargjorts från MSB:s sida.

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB )
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt
antal skyddsrumsplatser.
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b) Detaljplaneförslaget bygger på ett planprogramförslag från 2015. Som tidigare påpekats i många 
yttranden har detta program aldrig antagits – och det samråd som hölls då har aldrig redovisats.

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän planprogramförslaget från 2015 
vunnit laga kraft.

SBF:s kommentar:
Planprogrammet för Vaxön behöver revideras och kommer inte att antas innan 
Norrbergsplanen går upp för antagande. Planprogrammet berör hela Vaxön och är inte bara 
kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett planarbete behöver inledas med 
ett program.

c) Innevarande granskning för detaljplan 410 är inte beslutad i enlighet med Plan- och bygglagens 
bestämmelser eller ens enligt Vaxholms kommuns egna regler. Ärendet saknades på kallelsen till det 
kommunstyrelsemöte (den 8 februari 2018) där det lades till samma dag som mötet höll. Relevanta 
handlingar i ärendet saknades och frågan kunde således inte förberedas av oppositionens ledamöter. 
Enligt kommunstyrelsens egen delegationsordning är det i kommunstyrelsens planeringsutskott ett 
sådant beslut ska tas. Ändå delegerade kommunstyrelsen i all hast ärendet till kommunstyrelsens 
ordförande. Det var inte ett rimligt förfarande.

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän granskningen beslutats och 
genomförts på ett korrekt vis.

SBF:s kommentar:
Det är korrekt att ärendet inte var med på kallelsen inför sammanträdet. I samband med att 
föredragningslistan fastställdes vid sammanträdet 2018-02-08 beslutade dock en enig 
kommunstyrelse att ärendet skulle tas upp för behandling vid pågående sammanträde. När 
ärendet sedan behandlades vid sammanträdet beslutade en majoritet i kommunstyrelsen 
följande:

1. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny 
granskning för förslag till detaljplan för Norrberget, Dp 410.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att godkänna 
granskningshandlingarna. 

I yttrandena framhålls att det är kommunstyrelsens planeringsutskott som, via 
kommunstyrelsens delegeringsordning, har delegation på att fatta beslut om att godkänna 
granskningshandlingar. Det är korrekt att detta regleras i kommunstyrelsen delegeringsordning 
men i detta fall beslutade kommunstyrelsen vid sammanträdet att delegera till 
kommunstyrelsens ordförande att besluta om godkännande av granskningshandlingarna. 
Delegeringsordningen är ett verktyg för kommunstyrelsen att delegera beslutanderätt till 
exempelvis utskott, enskilda ledamöter eller tjänstepersoner men kommunstyrelsen kan också 
besluta om delegering i enskilda ärenden. Så har skett i detta ärende. 

d) Enligt Boverkets rekommendationer ska överenskommelsen med en exploatör i förekommande 
fall finnas med i samrådshandlingarna inför en detaljplaneförändring. Någon sådan redovisning har 
inte skett.
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Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän en överenskommelse med Besqab 
AB gjorts tillgänglig för medborgarna.

SBF:s kommentar:
Köp- och genomförandeavtalets huvudsakliga innehåll har redovisats i genomförandedelen av 
plan- och genomförandebeskrivningen. Överenskommet köp- och genomförandeavtal med 
bilagor beslutas punkten före detaljplanen på kommunfullmäktige.

4. på grund av ett stort antal tekniska fel och problem

a) Medborgare i Vaxholm har i granskningsunderlaget hittat ett stort antal direkta räknefel och 
missar. Jag väljer att inte upprepa dem alla här, men det är uppenbart för den som sätter sig in i 
granskningsunderlaget att planförslaget hastats fram under mycket stor tidspress, helt utan 
oberoende kontroll. Ett mycket riskabelt förfarande – särskilt som planen är tänkt att lägga grunden 
för en gigantisk förändring för hela Vaxholm under överskådlig tid.

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän en noggrann granskning av alla 
tekniska detaljer säkrats av oberoende instanser.

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats inför antagande och beräkningarna har setts över.   

b) Stora infrastrukturproblem är varken belysta och lösta på tillfredsställande sätt i 
granskningsunderlaget. Det gäller vägar och p-platser, trafik och kollektivtrafik, vatten och avlopp, 
fjärrvärme, snöröjning och sophämtning, dagvatten och klimatpåverkan samt ökande behov av 
kommunal service och vård i kommunen. Många av de mest angelägna frågor som Vaxholmsbor har 
ställt till kommunen har helt negligerats. ”Det löser vi då” är ett återkommande svar från kommunen. 
Det duger inte.

Förändringar i nuvarande detaljplan kan inte genomföras förrän medborgarna fått pålitliga garantier 
om att infrastrukturen i Vaxholm är väl omhändertagen inför framtiden.

SBF:s kommentar: 
Alla kommunala frågor går inte att lösa i detaljplanen för ett begränsat område. Planförslaget 
har studerat de aspekter som krävs för att säkerställa att det går att genomföra detaljplanen 
enligt de krav som olika myndigheter och lagar ställer.

Vaxholms politiskt beslutade parkeringsnorm ska följas och förslaget är baserat på denna.
Trafikutredningen visar inte på några kapacitets och framkomlighetsproblem. 

Det pågår en utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för 
att förbättra kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm. 

Enligt Roslagsvatten har Blynäs kapacitet för att klara den tillkommande bebyggelsen.

Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets -och
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det
genom andra uppvärmningssätt.
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Kvartersvägarna i området är dimensionerade för att säkerställa framkomligheten för snöplog 
och sopbil och räddningstjänst. Sophämtningen har studerats och bedöms fungera i området. 

Dagvattenutredningen visar på en förbättring jämfört med nuläget.

Detaljplanen möjliggör ett särskilt boende och en förskola vilket ligger i linje 
lokalförsörjningsprogrammet för förskolor.

5. – det är hög tid att tänka efter före!

Till slut, det kanske viktigaste av allt:

De ekonomiska beräkningar som den styrande alliansen gjorde för nu snart tio år sedan, när 
ombyggnadsplanerna för Vaxholm först lades upp, är i dag starkt förlegade.

Vaxholms kommun behöver inte sälja mark för att klara ekonomin.

De bostäder som planeras i jätte-exploateringen på Norrberget behövs inte heller, det är helt andra 
bo-former som efterfrågas i Sverige numera.

Men mark och lokaler för allmänna ändamål är det stor brist på i Vaxholm. Allt detta finns att tillgå – 
inom den giltiga detaljplanen – på Norrberget.

Därför yrkar jag på ett omedelbart moratorium för plan- och exploateringsprocessen för 
Norrberget.

SBF:s kommentar:
Som en del i markanvisningstävlingen ställdes fem förslag ut på Rådhuset under perioden 24 
mars-2 april 2017. En bred inbjudan gick ut till allmänheten för att ge möjlighet att både 
granska, bedöma och ge sina synpunkter på inkomna förslag. Det förslag som majoriteten 
röstade fram är den nu föreslagna utformningen på Norrberget. Förslaget ger en stor variation 
mellan olika boendeformer, höjder och utseenden. Utöver Norrberget pågår fler planarbeten i 
kommunen där också varierade boendeformer föreslås, t ex byggnation av kommunala 
hyreslägenheter på Dp 414 – del av Vaxön 1:26, villabebyggelse på Storäng, och nyligen 
färdigställda bostadsrätter på Kullön med en inriktning på ett delbestånd som riktar sig mot 
+55. Förutom boendevariation finns också andra målsättningar, t ex byggnationer som ligger 
kollektivtrafiknära. Nya byggnationer görs därtill utifrån gällande regelverk avseende t.ex. 
hisskrav, dörrbredder och trösklar, vilket möjliggör bostäder för många målgrupper. 
Nytillkommande bostäder tillskapar och möjliggör en rotation, i så form en flyttkedja som 
frigör andra bostäder, som både kan vara mindre och billigare eftersom de befinner sig i det 
äldre beståndet. Sammantaget blir det därmed reaktioner i flera led.

Enligt en promemoria från SKL 2014-04-17, dnr:14/2556, Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring, ger tillväxt ökade skattemedel. Naturskyddsföreningen hänvisar till 
denna rapport. Som utdrag ur rapporten kan bl.a. läsas att ”det är inte möjligt att säga att en 
befolkningsökning per automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition 
leder till försämrade ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner. Avgörande är hur 
stora marginalkostnaderna är.” Tillkommande nya invånare medför nya kostnader för 
kommunen men genererar också nya skatteintäkter. Fler invånare innebär ett ökat 
skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och satsningar. Det kan handla om 
genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, upprustningar av 
lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större satsningar i våra kärnverksamheter mm. 

346



Granskningsutlåtande
2018-04-19

Änr 2015/56.214
77 av 107

Staden har idag verksamhet i en del paviljonger, vilket t ex beror på att vi tvingats riva dåliga 
lokaler (t ex Båtens tidigare förskola) och planerar att ersätta dessa tillfälliga paviljonger med 
permanenta fastigheter. På Resarö och Rindö har det varit tillfälliga lokaler under lång tid som 
nu planeras att ersättas med en ny skola på Rindö och en ny förskola på Storäng. När 
paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter. 

Slutligen kan nämnas att fler invånare kan medföra att fler efterfrågar service och tjänster från 
lokala näringslivet. Det innebär förhoppningsvis att fler handlar i våra butiker, äter på 
restauranger och nyttjar andra lokala företagare.

27.Engarn 1:16, Rydbolund 4, Rindö 3:216, Repslagaren 17 boende 2 
Vaxholm har en lång historia som berättar om staden och om människors liv och miljö i äldre tid. 
Men Vaxholm har få offentliga byggnader som kan berätta om livet i Vaxholm in i vår nutid.

 Äldst av dessa är väl Vaxholms Hotell, ritat av då välkände arkitekten Erik Lallerstedt år 1900, som 
trots ett antal bränder och ombyggnader, står kvar och kan vittna om sin mer än 100-åriga historia.

Vattentornet från 1923 och rådhuset 1926 båda ritade av Cyrillus Johansson – då en av de ledande 
arkitekterna i Sverige. Gestaltningen av rådhuset är en om- och tillbyggnad av en 
ämbetsmannabyggnad från 1885. Ett gott exempel på varsam förnyelse och tillbyggnad.

Till denna grupp av byggnader av stort värde vill jag också lägga Askudden, som vi i dåvarande 
kulturförening, genom ockupation och ett omfattande eget arbete förvandlade från ett kommunalt 
rivningsobjekt till ateljéer för flera år framåt. Detta var på 70-talet.

Norrbergsskolan byggdes 1953 och ritades av arkitekterna far och son John och Lars Åkerlund i 
samarbete med konstnären Erik Jerkhe. Den tillkom i en tid när skolor, vård och kulturell omsorg om 
samhällets alla medborgare var den ledande politiska ideologin. Ledande arkitekter tävlade om att 
vara med och gestalta skolornas miljöer. Det hade hög status. Så är Norrbergsskolan den enda 
byggnad som kan berätta för oss och framtida Vaxholmsbor om dessa dynamiska årtionden efter 
kriget när så mycket av vår tid grundlades.

Att nu förvandla Norrbergsskolan till grus och aska vore ett brott mot all den ideologi om 
resursbesparande livsmönster som håller på att växa sig starka. Hur Vaxholmscentern och 
Miljöpartiet får detta att gå ihop med partiernas ideologiska program är för mig en gåta.

Facit som förskräcker finns ju ett par hundra meter bort från skolan. 

Med detta sagt vill jag uppmana de styrande att besinna sig och låta Norrbergsskolan varsamt tas om 
hand och återanvändas för att ge oss den delen av Vaxholms historia som visar oss 50-talet.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt 
särskilt boende och en ny förskola. 
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28.Rindö 2:252, Rydbolund 4, Rindö 3:216, Båten 5, Ytterby 4:726, Minören 1 
Beslutet i kommunstyrelsen 2018-02-08 om granskning 2 skedde i strid mot innehållet i 
styrdokumentet Vaxholms stads beredningsprocess, som fastställdes av kommunfullmäktige 2011-
06-20.

Jag måste börja mitt yttrande med allvarlig kritik mot hur lättvindigt den politiska majoriteten 
behandlat ett viktigt beslut om en komplicerad och kontroversiell detaljplan av mycket stort intresse 
bland en stor del av Vaxholms medborgare.

Ärendet ”ny granskning för….dp 410” fanns inte med på kallelsen till kommunstyrelsens 
sammanträde 18-02-08. Det tillkom på dagordningen samma dag som mötet hölls. Ett ärende om 
granskning av planförslag beslutas enligt kommunstyrelsens delegationsordning normalt i 
kommunstyrelsens planeringsutskott.

Beslutet föregås av att ärendet annonseras i kallelsen i god tid före mötet. Med kallelsen följer också 
de underlagshandlingar, som utskottets beslutande behöver för ett väl underbyggt beslut. Dessa 
omfattar åtminstone förslagen till de detaljplanehandlingar, som ska granskas, och en redogörelse 
för alla yttranden som lämnats över förslagen i det senaste samrådsskedet samt förvaltningens 
kommentarer till yttrandena.

Så uppfylls PBL:s regler för en korrekt samrådsprocess och säkerställs, att de beslutande tagit del av 
synpunkterna från samrådet och vägt in dessa i beslutet om innehållet i det detaljplaneförslag, som 
lämnas ut för granskning.

När ärendet utan föregående information dök upp på dagordningen i kommunstyrelsen 18-02-08 
saknades alla relevanta handlingar utom länsstyrelsens yttrande från granskning 1. Med anledning av 
länsstyrelsens synpunkter på granskningsförslag 1, ansåg förvaltningen, att ett nytt ändrat 
granskningsförslag måste prövas i en förnyad granskning.

För att ändå hinna uppnå sitt mål, att få fram detaljplanen för antagande i kommunfullmäktige före 
kommunalvalet i höst, hade då den politiska majoriteten så bråttom att genomföra den förnyade 
granskningen, att man beslutade sig för att kringgå alla normala rutiner för hur ärenden av denna 
grannlaga natur ska behandlas.

Därför hoppade man över den normalt grundliga hanteringen i kommunstyrelsens planeringsutskott 
och brydde sig inte alls om att alla relevanta underlagshandlingar saknades helt vid ärendets 
behandling i kommunstyrelsen. T.ex. granskningsredogörelsen med alla yttranden från föregående 
granskning. I stället delegerade man raskt till kommunstyrelsens ordförande att på egen hand göra 
alla bedömningar, godkänna det nya granskningsförslaget och besluta om granskningstiden.

I mycket brådskande ärenden, som inte utan stor skada för kommunen kan invänta den gängse 
proceduren, har kommunstyrelsen rätt att åsidosätta planeringsutskottet, och att delegera sin 
beslutsrätt till ordföranden. I det här fallet bestod brådskan i att om möjligt hinna anta 
Norrbergsplanen i kommunfullmäktige, innan en eventuell annan majoritet utses i valet i september. 
Det är inte ett godtagbart skäl för att åsidosätta alla välmotiverade regler i PBL och i den av 
fullmäktige beslutade beredningsprocessen.

SBF:s kommentar:
I två yttranden angående ärendet om granskning 2 av förslag till detaljplan 410, Norrberget 
kommenteras att ärendet inte fanns med på kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde 
2018-02-08. Det är korrekt att ärendet inte var med på kallelsen inför sammanträdet. I 
samband med att föredragningslistan fastställdes vid sammanträdet 2018-02-08 beslutade 
dock en enig kommunstyrelse att ärendet skulle tas upp för behandling vid pågående 

348



Granskningsutlåtande
2018-04-19

Änr 2015/56.214
79 av 107

sammanträde. När ärendet sedan behandlades vid sammanträdet beslutade en majoritet i 
kommunstyrelsen följande:
1. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny 
granskning för förslag till detaljplan för Norrberget, Dp 410.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att godkänna 
granskningshandlingarna. 

I yttrandena framhålls att det är kommunstyrelsens planeringsutskott som, via 
kommunstyrelsens delegeringsordning, har delegation på att fatta beslut om att godkänna 
granskningshandlingar. Det är korrekt att detta regleras i kommunstyrelsen delegeringsordning 
men i detta fall beslutade kommunstyrelsen vid sammanträdet att delegera till 
kommunstyrelsens ordförande att besluta om godkännande av granskningshandlingarna. 
Delegeringsordningen är ett verktyg för kommunstyrelsen att delegera beslutanderätt till 
exempelvis utskott, enskilda ledamöter eller tjänstepersoner men kommunstyrelsen kan också 
besluta om delegering i enskilda ärenden. Så har skett i detta ärende. Det kommenteras vidare 
i yttrandena att kommunstyrelsens ordförande endast har rätt att fatta beslut i brådskande 
ärenden och att det aktuella ärendet inte ska anses ha varit brådskande. Det är riktigt att 
kommunstyrelsens ordförande har rätt, enligt beslutad delegeringsordning, att fatta beslut i 
brådskande ärenden. Denna punkt i delegeringsordningen är dock inte tillämplig i detta fall 
eftersom kommunstyrelsen fattade ett beslut vid sammanträdet 2018-02-08 om att ge 
ordföranden delegering att besluta om granskningshandlingarna. Det är alltså det enskilda 
beslutet i kommunstyrelsen som är tillämpligt i detta fall, inte delegeringsordningen.

Mitt yttrande i sak om det ändrade detaljplaneförslaget.

I mitt yttrande granskar jag några av argumenten i Plan- och Genomförandebeskrivningen (PGB) för 
att planen är viktig för kommunens utveckling och ekonomi. Jag sammanfattar slutligen med mina 
argument för att planen inte bör antas av kommunfullmäktige.

Är planen viktig för kommunens och Stockholmsområdets bostadsförsörjning?

Under följande kapitel i PGB framhålls planens betydelse för bostadsförsörjningen:

Planens syfte och huvuddrag: ”att möjliggöra bostadsbebyggelse huvudsakligen i 2 till 3-
våningsbyggnader med en takvåning för ca 200-250 bostäder och lokaler för verksamheter i 
markplan.”

Förenlighet med miljöbalken: ”Planen bidrar till bostadsförsörjning inom Stockholmsregionen.”

kapitlet Strandskydd under rubriken Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området framhålls åter med en perspektivlöst 
överdriven formulering planens betydelse för bostadsförsörjningen: "Ett tillskott på 200-250 
bostäder i byggnader på upp till 2-3 våningar plus takvåning är ett historiskt tillskott i Vaxholms stad 
och ett betydande tillskott för hela länet”.

Mina kommentarer

Planen är anpassad till det vinnande förslaget i en markanvisningstävling, där intressenterna skulle 
dels redovisa ett miljöanpassat bebyggelseförslag och dels ange hur mycket man är beredd att betala 
till kommunen för marken. Kommunens avsikt med projektet var, att få så mycket betalt för marken 
som möjligt utan att visa alltför stor hänsynslöshet mot den speciella och mycket känsliga kultur- och 
naturmiljön i området.
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Naturligtvis redovisar därför det vinnande bebyggelseförslaget en hög exploateringsgrad med 302 
bostäder i bostadsrättsform och en exklusivitet i miljö och materialval, som ska attrahera det mest 
köpstarka kundsegmentet i Stockholmsområdet.

Den långvariga situationen med stor bostadsbrist i Stockholmsområdet och starkt stigande 
realinkomster i välbetalda yrken skapade länge en stark efterfrågan i regionen på exklusiva bostäder. 
Flertalet vinstdrivande bygg- och bostadsföretag har därför med marknadskrafternas inneboende 
logik i många år ensidigt investerat i sådana bostadsprojekt.

Det har skett utan att vare sig företagen eller de flesta kommuner tagit hänsyn till att den 
övervägande majoriteten av regionens bostadssökande inte har ekonomiska möjligheter att 
efterfråga den typ av bostäder som byggts. Den stora kvarstående bristen på bostäder i regionen 
avser därför hyresbostäder med rimliga hyror. Som tydligt framgått under början av 2018 präglas 
därför marknaden för exklusiva bostadsformer nu av en överproduktion med sjunkande priser och 
långsammare omsättning som följd.

En artikelserie i Dagens Nyheter har nyligen belyst hela vidden av överproduktionskrisen för dyrbara 
bostäder. Den 31 mars redovisar DN en analys, som länsstyrelsen gjort av bostadsutbudet i 
Stockholms län de närmaste tre åren enligt kommunernas byggplaner jämfört med bostadsbehovet 
för den typ av bostäder, som planeras. För Vaxholm redovisas ett överutbud för tiden 2018-2021 
med 280 bostäder. Här består överutbudet av just sådana bostäder, som det med dp 410 skapas 
ytterligare ca 250 st av.

I DN den 4 april ger Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH, följande beskrivning av den

felslagna bostadsproduktionen: ”Vi har byggt för en välbemedlad medelklass, och den börjar ta slut. 
De som efterfrågar bostäder nu är unga hushåll och hushåll utan feta plånböcker, som ska ut på 
bostadsmarknaden, och inte har råd med det som byggs”.

I Vaxholm har kommunens styrande majoritet sedan 1999, när Vaxholmsbostäder, kommunens 
allmännyttiga bostadsföretag, såldes till privata ägare, bedrivit en extremt ensidig bostadspolitik till 
förmån för villor och bostadsrätter. Enligt SCB:s statistik för nybyggda hus, byggdes i Vaxholm under 
åren 2000- 2016 endast 27 nya hyresbostäder, medan det under samma tid byggdes 182 
bostadsrätter och 701 bostäder med äganderätt.

Under samma tid omvandlades över 700 hyresbostäder till bostadsrätter. 2017 har genom 
kommunens planering ytterligare betydligt fler än 100 nya bostadsrätter färdigställts på Vaxön och 
på Rindö. Enligt SCB:s statistik var 2016 andelen hyresbostäder i Vaxholm knappt 17 % jämfört med 
36 % i hela Stockholms län.

Det är således uppenbart, att den planerade bebyggelsen på Norrberget inte alls är betydelsefull för 
att lindra bostadsbristen vare sig i Vaxholm eller i regionen. Åtskilliga år framöver förefaller det 
finnas ett överutbud av just den typen av bostäder i både Vaxholm och regionen i övrigt.

Argumentet avseende upphävandet av strandskyddet inom dp 410 är således falskt. Bebyggs 
området med exklusiva bostadsrätter, är det inte alls att ta området ”i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget samhälleligt ändamål, som inte kan tillgodoses på annan plats”. Skulle planen antas av 
fullmäktige, finns det således inget skäl för länsstyrelsen att godkänna, att strandskyddet inom 
planområdet upphävs.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Upplåtelseform är ingen planfråga. Däremot så innehöll det vinnande förslaget i 
markanvisningstävlingen bostadsrätter.
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Är planen viktig för att kunna bygga ett nödvändigt nytt ”särskilt boende” i Vaxholm?

I kapitlet Planens syfte och huvuddrag framhålls, att planen syftar till att ”möjliggöra för byggande av 
särskilt boende.”

Mina kommentarer

Kommunen har i många år sökt en lämplig plats på Vaxön för att bygga ett nytt särskilt boende. En 
antagen plan för ändamålet underkändes av Mark- och miljödomstolen 2017 efter överklagande. 
Domstolens motiv var, att kommunen inte visat, att det inte finns annan lämplig plats på Vaxön för 
anläggningen, och att motiv för att upphäva strandskyddet på den tilltänkta platsen därför inte fanns.

Motståndarna till Norrbergsplanen har bland mycket annat betonat, att bestämmelserna för den 
gällande planen i området är ”allmänna ändamål”, och att kommunen har behov av att kunna 
använda både området och byggnaderna där just för kommunens egna verksamheter.

Efter att 54,9% av de röstande i folkomröstningen den 10 september stödde det kravet, har 
planförslaget justerats så att ca 60 bostäder i det vinnande bebyggelseförslaget i 
markanvisningstävlingen nu ersatts av ett särskilt boende.

Eftersom det är angeläget, att bygget av det nya särskilda boendet kan påbörjas snarast, är 
planförslaget vare sig nödvändigt eller bra för det projektet, eftersom det kan genomföras med 
gällande planbestämmelser. Väntan på att det nya planförslaget eventuellt vinner laga kraft 2019 och 
att anläggningen därefter skapas som en del av den nya bebyggelsen innebär således en ytterligare 
fördröjning av projektet med ca 2 år.

SBF:s kommentar:
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har, 
som anges i planhandlingarna, ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande 
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny 
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § 
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.

Är planen viktig för kommunens förskoleverksamheter?

I kapitlet Planens syfte och huvuddrag framhålls, att planen syftar till att ”möjliggöra för byggande av

förskola.”

Mina kommentarer

Planområdet innehåller nu två fungerande och omtyckta förskolor med sex förskoleavdelningar och 
gott om plats för barnens utomhusaktiviteter. Planförslaget innehåller plats för en ny förskola med 
sex avdelningar, men med betydligt sämre utrymme och miljö för barnens utomhusvistelse.

För att genomföra planen måste de nuvarande förskolorna rivas och verksamheterna där evakueras 
till paviljonger med tillfälliga byggnadslov på andra platser på Vaxön. Där ska verksamheterna 
bedrivas tills den nya förskolan beräknas kunna tas i bruk efter att den nya planen eventuellt vunnit 
laga kraft om 2 år och efter en planerad byggnadstid i det nya området på ytterligare fyra år.
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Under minst 5 år ska alltså de berörda förskolorna vara utlokaliserade till provisoriska lokaler med 
mycket sämre arbetsförhållanden för personalen och sämre vistelsemiljö för barnen. Planförslaget 
medför således avsevärda försämringar för kommunens förskoleverksamhet, och möjliggör ingen 
förbättring av verksamhetens kapacitet. Det innebär i stället endast att två omtyckta och 
välfungerande verksamheter om 5 år kan ersättas av en på flera sätt sämre med samma kapacitet.

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna.

Är planen viktig för kultur- och naturmiljön i Vaxholm?

På många ställen I PGB beskrivs planförslagets omdaning av områdets miljö i förföriska ordalag för 
att i görligaste mån dölja den totala förvanskningen av den nuvarande kultur- och naturmiljön på 
Norrberget, som planförslaget innebär.

I kapitlet Planens syfte och huvuddrag står bl.a. att planen syftar till att:

- skapa en stark gestaltning som kännetecknas av Vaxholms småstadskaraktär och den omgivande 
kultur och skärgårdsmiljön.

- skapa goda förutsättningar för rekreation, både inom privata gårdar och på allmänna platser. En 
strandpromenad avser binda samman den allmänna tillgängligheten mellan Norrbergsgatan och 
Roddaregatan. Strandpromenaden vetter mot och har utsikt över Norra Vaxholmsfjärden.

I kapitlet Förenlighet med miljöbalken får man veta att:

” Bebyggelsestrukturen ger förutsättningar för en tät bebyggelse som samtidigt medger generösa 
bostadsgårdar, tomter och parker för människans rekreation. Ny bebyggelse tar i anspråk i huvudsak 
befintlig mark för skolor och medverkar därmed inte till att försämra rekreationsvärden.”

I kapitlet Strandskydd fastslås under rubriken Rekreativa konsekvenser:

"Förslaget innebär att området får en bättre tillgänglighet genom att en strandpromenad anordnas i 
området."

Mina kommentarer

Beträffande tillgängligheten för rekreation inom området är den med nuvarande skol- och 
förskoleverksamheter mycket god. Ingenting hindrar allmänheten att röra sig fritt inom området och 
bl.a. njuta av promenader med vacker utsikt över Norra Vaxholmsfjärden och öarna bortom den. Den 
iordninggjorda strandpromenad som föreslås i planförslaget går utmärkt väl att anlägga även med 
nuvarande planbestämmelser. Försäljningen av området till bostadsrättsföreningar innebär 
tvärtemot vad som sägs i PGB, att området privatiseras och allmänhetens tillgänglighet begränsas.

Området är idag en viktig del av Vaxöns kulturmiljö och karaktär med sina grönytor som naturligt 
ansluter till stadsparken Lägret och den ståtliga Storstugan, som minner om områdets militärhistoria. 
Den klassiska realskolebyggnaden Norrbergsskolan i gult fasadtegel från 1953 minner om de 
dåvarande stadsfullmäktigeledamöternas storsatsning för att ge Vaxholms och mellanskärgårdens 
ungdomar tillgång till början på dåtidens högre utbildning utan att behöva ta sig långt från hemmet 
med omständliga kommunikationer.

Byggnaden har i yttranden över planförslaget från flera sakkunniga instanser betecknats ha höga 
kulturvärden. Länsstyrelsen har t.ex. framhållit att byggnaden eller åtminstone delar av den borde 
bevaras. Liknande skolbyggnader från 1950-talet finns många av i Sverige och bara i 
Stockholmsområdet finns ett flertal sådana, som andra kommuner vårdar och fortsätter att använda 
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för kommunala behov. Vad jag vet, är det ytterst ovanligt, att en kommun beslutat riva ett sådant 
byggnadsminnesmärke.

Det är ingen tvekan om att just det som Vaxholms invånare och väldigt många av Vaxholms besökare 
uppskattar med Vaxöns kulturmiljö skulle ta allvarlig skada av omvandlingen av detta centrala 
område till ett aldrig så ambitiöst utformat modernt bostadsområde för den mindre del av 
Stockholmsregionens invånare, som har ekonomiska resurser att köpa en bostad där.

Jag kan inte finna några objektiva fakta som talar för att förändringen av Norrbergsområdet i enlighet 
med planförslaget skulle medföra en förbättrad kultur- och naturmiljö på Vaxön och att Vaxholms 
attraktivitet som boendemiljö eller besöksmål skulle öka.

SBF:s kommentar:
Se svar om riksintresse och gestaltning.
Gestaltningsprogrammet anger att befintlig naturmiljö ska behållas så långt som möjligt och 
nya grönytor av hög kvalitet ska skapas. Två karaktärsträd skyddas med planbestämmelser. De 
befintliga träd som behöver fällas kompenseras med att plantera nya träd av hög kvalitet. Den 
berghäll som bevaras ligger i planområdets sydvästra del inom användningen PARK. 
Grönytefaktorn och en karta med skydd av vegetation utgör bilagor till köp- och 
genomförandeavtalet.

Är planen viktig för att genom ökat antal invånare förbättra kommunens ekonomi?

I kapitlet Strandskydd under rubriken Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området sägs:

" En utveckling av Vaxholms största tätort är angeläget allmänt intresse och en förutsättning för att 
Vaxholm ska kunna möjliggöra fler bostäder som en del av den växande Stockholmsregionen. 
Koncentrationen av bostäder på Vaxön bedöms vara den som har bäst förutsättningar för en hållbar 
utveckling med större möjligheter till hållbart resande och en koncentration av service/handel.”

" Vaxön har idag bäst förutsättningar, både sett till infrastruktur och kollektivtrafik till Stockholm och 
övriga skärgården, att vara den plats där ny bebyggelse är lämplig.”

Mina kommentarer

I diskussionen om Norrbergsplanen framhålls ofta av förespråkarna, att det är ett avgörande intresse 
för kommunens utveckling och framtida goda ekonomi, att Norrbergsplanen genomförs. Det sägs 
också, att den stora investeringen som kommunen gjort i ny högstadieskola och nya 
idrottsanläggningar under samlingsbegreppet "Campus Vaxholm" måste finansieras med överskottet 
från exploateringen av Norrberget. Investeringen i "Campus Vaxholm" är ca 300 Mkr.

Vaxholm har många år i rad haft och beräknas i budgetplaneringen för åren 2018-2020 fortsätta få 
ett driftsöverskott i kommunens ekonomi motsvarande ca 1 kr av kommunens skattesats på 19,78. I 
årsredovisningen för 2017 redovisas, att kommunens låneskuld nu inte är högre än den var innan 
Campus Vaxholm började byggas. Hela Campus-projektet är således betalt med kommunens egna 
medel.

Det är uppenbart, att kommunen inte har något akut behov av ekonomiska skäl, att när 
Norrbergsplanen eventuellt vunnit laga kraft under 2019 kunna slutföra försäljningen av området till 
exploatören. Enligt rimliga uppskattningar stannar kommunens överskott från försäljningen på under 
150 Mkr, efter allt kommunen måste betala för att genomföra projektet. Vid en antagen ränta om 3% 
på kommunens lån 2020 skulle detta då sänka kommunens räntekostnader med knappt 5 Mkr, vilket 
2020 skulle motsvara ca 15 öre av kommunalskattesatsen.
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Det sägs också av planens förespråkare, att det är väsentligt för kommunens ekonomi att kunna 
tillgodoräkna sig den positiva skillnaden som uppstår mellan de årliga skatteintäkterna från och 
kostnaderna för 500 nya invånare på Norrberget. Norrberget kan tidigast börja bebyggas 2020 och de 
sista invånarna beräknas kunna flytta in under 2024.

Fr.o.m. 2025 kan alltså den eventuella positiva ekonomiska påverkan komma kommunen tillgodo 
fullt ut. P.g.a. det kommunalekonomiska utjämningssystemet både på inkomst och utgiftssidorna är 
möjligheten till överskott för nya invånare ungefär lika stort oavsett var i kommunen dessa bosätter 
sig och oavsett de nya invånarnas inkomstförhållanden. Efter de kostnader kommunen får för nya 
invånare, är överskottet dessutom i genomsnitt en ringa andel av bruttoinkomsterna från 
skatteintäkter, kostnadsutjämning och statsbidrag.

I ovanstående citat från Norrbergsplanens PGB görs gällande, att det skulle vara ont om bra 
alternativ till Norrberget och Vaxön för ny bebyggelse i kommunen. Kommunen har dock numera 
förutom Vaxön två utvecklingsområden till för permanentbosättning med ungefär likvärdiga 
infrastrukturella och servicemässiga förutsättningar som Vaxön, Resarö och Rindö-Skarpö. Dessa 
områden har också fördelen av att inte ännu vara så hårt exploaterade som Vaxön och är ytmässigt 
betydligt större. De natur- och kulturmiljömässiga konsekvenserna där är också betydligt mindre 
känsliga än på Vaxön.

Med en kompetent genomförd planering av nya bebyggelseområden på Rindö och Resarö skulle det 
inte vara svårt för kommunen att till 2025 skapa förutsättningar för 500 nya invånare där i stället för 
på Norrberget. Därför är argumentet, att Norrberget behöver exploateras med bostäder för att säkra 
kommunens framtida driftsekonomi helt enkelt felaktigt.

SBF:s kommentar:
Som en del i markanvisningstävlingen ställdes fem förslag ut på Rådhuset under perioden 24 
mars-2 april 2017. En bred inbjudan gick ut till allmänheten för att ge möjlighet att både 
granska, bedöma och ge sina synpunkter på inkomna förslag. Det förslag som majoriteten 
röstade fram är den nu föreslagna utformningen på Norrberget. Förslaget ger en stor variation 
mellan olika boendeformer, höjder och utseenden. Utöver Norrberget pågår fler planarbeten i 
kommunen där också varierade boendeformer föreslås, t ex byggnation av kommunala 
hyreslägenheter på Dp 414 – del av Vaxön 1:26, villabebyggelse på Storäng, och nyligen 
färdigställda bostadsrätter på Kullön med en inriktning på ett delbestånd som riktar sig mot 
+55. Förutom boendevariation finns också andra målsättningar, t ex byggnationer som ligger 
kollektivtrafiknära. Nya byggnationer görs därtill utifrån gällande regelverk avseende t.ex. 
hisskrav, dörrbredder och trösklar, vilket möjliggör bostäder för många målgrupper. 
Nytillkommande bostäder tillskapar och möjliggör en rotation, i så form en flyttkedja som 
frigör andra bostäder, som både kan vara mindre och billigare eftersom de befinner sig i det 
äldre beståndet. Sammantaget blir det därmed reaktioner i flera led.

Enligt en promemoria från SKL 2014-04-17, dnr:14/2556, Marginalintäkter vid 
befolkningsförändring, ger tillväxt ökade skattemedel. Naturskyddsföreningen hänvisar till 
denna rapport. Som utdrag ur rapporten kan bl.a. läsas att ”det är inte möjligt att säga att en 
befolkningsökning per automatik är lönsam och att ett minskat antal invånare per definition 
leder till försämrade ekonomiska förutsättningar för berörda kommuner. Avgörande är hur 
stora marginalkostnaderna är.” Tillkommande nya invånare medför nya kostnader för 
kommunen men genererar också nya skatteintäkter. Fler invånare innebär ett ökat 
skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och satsningar. Det kan handla om 
genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, upprustningar av 
lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större satsningar i våra kärnverksamheter mm. 
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Staden har idag verksamhet i en del paviljonger, vilket t ex beror på att vi tvingats riva dåliga 
lokaler (t ex Båtens tidigare förskola) och planerar att ersätta dessa tillfälliga paviljonger med 
permanenta fastigheter. På Resarö och Rindö har det varit tillfälliga lokaler under lång tid som 
nu planeras att ersättas med en ny skola på Rindö och en ny förskola på Storäng. När 
paviljongslösningar ersätts görs det med ändamålsenliga och energieffektiva lokaler. När 
tillfälliga lokaler ändå ska ersättas kan lokalerna samtidigt byggas i större enheter vilket 
medför att lokalkostnaden fördelas på större verksamhet/fler barn. Andelen av 
driftskostnaden som därmed består av lokalkostnad kan därmed hållas nere, vilket också ger 
positiva driftsfördelar. Andra positiva driftsfördelar som kan uppnås är att fler unga ger större 
elevunderlag vilket medför att vi enklare kan locka hit speciallärare till exempelvis språk, då vi 
har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan också fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter. 

Slutligen kan nämnas att fler invånare kan medföra att fler efterfrågar service och tjänster från 
lokala näringslivet. Det innebär förhoppningsvis att fler handlar i våra butiker, äter på 
restauranger och nyttjar andra lokala företagare.

Är Norrbergsplanen viktig för de närboende invånarnas behov av kristidsskydd?

I kapitlet Planens syfte och huvuddrag står att planen syftar till att: "skapa garage under 
kvartersgårdar och möjliggöra bygge av skyddsrum under mark.”

I kapitlet Förutsättningar och Förändringar finns under rubriken Skyddsrum det enda ytterligare 
omnämnandet av skyddsrum i sammanhanget: " Det finns i dagsläget skyddsrum i området som 
kommer att rivas. Nya skyddsrum ska ersätta de gamla."

Mina kommentarer

I områdets byggnader finns idag 4 skyddsrum med tillsammans 415 platser. Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap har den 24 februari 2017, efter kommunens ansökan om att få 
avveckla skyddsrummen beslutat, att de inte får avvecklas.

Det är märkligt, att PGB inte på något sätt redogör för problematiken, att skyddsrummen inte får 
rivas förrän ersättningsskyddsrum kan finnas på plats kort därefter. Det komplicerar och fördyrar de 
rivningsarbeten, som måste utföras, innan nya garage med skyddsrum och nya byggnader kan börja 
byggas i området.

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB )
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt
antal skyddsrumsplatser.

Sammanfattande synpunkter

Som jag framfört i mina kommentarer, anser jag, att det saknas viktiga samhällsintressen, som 
motiverar förslaget till ny detaljplan för Norrberget. Jag anser därför, att planen inte ska genomföras.

Jag anser också, att i händelse av att planen skulle antas av kommunfullmäktige, måste länsstyrelsen 
pröva, om skäl finns för att genomföra det undantag från strandskyddet för delar av området, som 
planen förutsätter.
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Jag anser också, att en förutsättning för att lägga fram planen för antagande av kommunfullmäktige 
måste vara, att kommunen redovisar ett beslut från MSB om tillstånd att vara utan skyddsrum på 
Norrberget tillräckligt lång tid för att bygget av ersättningsskyddsrummen ska vara praktiskt 
genomförbart.

Det finns i övrigt många tekniska detaljer angående bestämmelser i planförslaget och dess 
förenlighet med viktiga miljöaspekter, som även jag har synpunkter på. Jag vet dock att dessa 
kommer att belysas mycket kompetent i andra yttranden, inte minst från Naturskyddsföreningen i 
Vaxholm.

Sammanfattningsvis menar jag, att jag i ovanstående granskning kunnat visa, att många av de 
fördelar med planen som framhålls i PGB i stället innebär försämringar för samhället Vaxholm.

Jag avstyrker på det bestämdaste att den nya planen för Norrberget genomförs!

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se tidigare svar i yttrandet.

29.Båten 5
För detta yttrande hänvisar vi till vårt tidigare yttrande, inskickat 2018-01-04.

Vi önskar också ansluta oss till Jan-Olof Schills senaste yttrande i ärendet.

Vi yrkar således att den föreslagna detaljplanen för Norrberget inte genomförs.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar till yttrande i granskningsutlåtande 1. Se även svar till yttrande 28.

30.Björken 21, boende 2
Vaxholm har under min tid i staden, från 1984, varit en unik småstad med gammal fin bebyggelse. 
Den har attraherat mängder av turister just p.g.a. sin sköna småskaliga atmosfär.

Tyvärr har det redan byggts höghus här som inte passar in den miljön. 

Att dessutom nu riva Norrbergsskolan för att där uppföra ytterligare flera höga hus vilket även skulle 
innebära ökad motortrafik med avgaser och buller m.m. vore ännu ett avgörande steg i förstörelsen 
av vår fina miljö. Dessutom skulle vi sakna skolbyggnaden som betytt så mycket för så många.

Jag uppmanar de styrande att inse vidden av ett sådant förfarande och att i tid i stället besluta om att 
ta hand om Norrbergsskolan och använda den i stället för att riva den.

Jag avstyrker å det bestämdaste att den nya planen för Norrbergsskolan genomförs.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av 
nya bostäder, nytt särskilt boende och ny förskola. Se även svar om riksintresse och 
gestaltning.

31.Rindö 2:138
Att bebygga Norrberget med cirka 250 bostadsrätter enligt aktuellt förslag är fel väg att gå. Vaxholms 
småskalighet hotas, samtidigt som trafik- och miljöfrågor riskerar att kraftigt försämras. Den 
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föreslagna detaljplanen tar inte tillräcklig hänsyn till den lokala trafikökningen som skulle uppstå vid 
en genomförande av DP410. 

SBF:s kommentar: 
Efter den första granskningen har trafikutredningen reviderats och gatorna har anpassats så 
att det inte finns några framkomlighetsproblemen eller kapacitetsproblem i område. För svar 
om trafiken på Lägergatan, se svar trafiken. 

Inte heller tar DP410 tillräcklig hänsyn till Blynäsverkets begränsade kapacitet och undermålig rening 
redan vid dagens belastning. 

SBF:s kommentar: 
Enligt Roslagsvatten har befintligt reningsverk kapacitet. Roslagsvatten tittar på 
kapacitetsfrågan ur flera olika perspektiv. Det görs en långsiktig belastningsbedömning, i form 
av beräkning av Max gvb (genomsnittliga veckobelastning). Den baserar sig på antalet 
folkbokförda personer, industripåverkan, semestervariationer men rymmer också kommande 
belastning från kommunens samtliga planerade detaljplaner, projekt och kommunens 
bostadsbyggnadsprognos. Max gvb är en siffra som inte ska behöva uppdateras varje år utan 
vara konstant under en längre tid. Eftersom att Max gvb närmar sig tillståndsgränsen 8000 pe 
så har kommunen och Roslagsvatten redan sedan flera år påbörjat utredningar för att 
säkerställa att det finns kapacitet även i framtiden. Utifrån bedömningarna förs en kontinuerlig 
dialog med kommunen om vad som ryms inom befintligt verk och dess tillstånd och vad som 
behöver anstå till dess att det finns en utbyggd avloppsreningskapacitet.

Blynäs reningsverk har en godkänt rening. Att många verk i samma storlek har en bättre 
kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom många verk mellan 2 000-10 000 pe, till 
skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har rötning av avloppsslam som en normal del av 
anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av kväve blivit lägre. Rötning av slammet har 
fördelarna att slammet stabiliseras, att mängden slam minskar och att verket ökar sin 
självförsörjning på hållbar energi(rötgas) som alternativ till oljeeldning. Att slammet 
stabiliseras gör det lättare att avvattna och ger mindre upphov till dålig lukt. Rötningen innebär 
därför positiva miljöeffekter som måste ställas mot kväveutsläppen, inom ramen för 
nuvarande tillstånd som inte ställer något krav på kväverening.

Norrbergsskolan behövs för kommunala ändamål. Det är kommunens skyldighet att undersöka olika 
alternativa användningar, och inte bara fortsätta på majoritetens linje att riva skolan och bygga 250 
bostadsrätter. En detaljplan av denna skala får inte ensidigt hastas fram.

SBF:s kommentar:
Synpunkten att Norrbergsskolan behövs för kommunala ändamål beaktas inte. 
Detaljplaneförslaget förutsätter en rivning av Norrbergskolan. Däremot kommer ett av 
kvarteren närmast Hamngatan att fortsätta i kommunal regi och innehålla ett särskilt boende.

32.Alfågeln 2
Omvandlingen av Norrberget går vidare med samma inriktning som den nuvarande politiska 
majoriteten sedan länge drivit. Vi tänker inte lämna synpunkter på detaljplanen, det har andra gjort 
med större kunskaper och eftertanke, men vänder oss mot den inriktning som kommer till uttryck i 
det mesta majoriteten föreslår och, om det vill sig illa, genomför. 
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Vi flyttade hit för undkomma de nedslående effekterna av att den råa exploateringen i Täby. 
Vaxholm erbjöd ett attraktivt alternativ - lugn, trivsel och autencitet. 

Med den politiska majoritetens mantra "förändring och utveckling", oavsett konsekvenserna, förlorar 
Vaxholm sin själ. Vem ska då söka sig hit? Och varför?

Tänk om, tänk rätt!

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se även svar om riksintresse och gestaltning.

33.Skarpö 1:405
Jag förvånas över att ytterst få av de kritiska synpunkter som inkom under tidigare samråd har 
beaktats i det nya förslaget till detaljplan. 

Jag förstår att staden behöver växa men varför gå så hårt fram och förstör en unik skärgårdsmiljö 
genom alltför hård exploatering, framförallt på höjden? Norrbergskolan stör ej Vaxholms vackra 
siluett från vattnet, och jag utgår från att framtida bostadshus, inte tillåts att byggas högre än 2 
våningar, i en diskret arkitektur som smälter in i den känsliga miljön. Detaljplanen för nybyggnation 
vid Skutvikshagen tillät väldigt höga hus, vilket givet dess placering, skadat Vaxholms attraktion som 
boendeort och vacker skärgårds destination. 

Upplevelsen från den trafikerade inseglingsleden mot Stockholm skulle raseras om Norrbergets 
befintliga planer blir verklighet och jag har svårt att se hur det skulle vara förenligt med 
Riksintresset, där ”de stora natur- och kulturvärdena” ska tillvaratas?  

Eller som Kulturmiljöutredningen själva uttrycker sin syn kring Norrberget;  ”en storskalig 
exploatering med stora och höga byggvolymer riskerar att bli främmande och skapa en bebyggelse 
som inte inordnar sig i kulturmiljön. Denna typ av bebyggelse bör undvikas”.  

Länsstyrelsen delar denna syn och har bland annat gjort följande yttrande; 

”Allt för höga byggnader på Lägerhöjden kan konkurrera med de omgivande värdena till exempel 
Rindö redutt. Ny bebyggelse bör därför inte bli alltför dominerande, höjder och färgsättning viktigt. 
Utsikter och vyer från exempelvis Stegesund och Lägret mot ny bebyggelse bör studeras, och gärna i 
sammanhanget Kastellet, Rindö redutt. Den föreslagna möjligheten till bebyggelse kommer dominera 
Norrberget både från landsida och sjösida.”

Planbeskrivningen anger: ”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för 
kulturmiljön: 1. ”De låga fasadhöjderna.”

Föreslagna byggnader kan inte betraktas som småskaliga. Radhus ligger på höjdkurvan 19-20 m. 
Detta innebär att husen kommer att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 
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27 m!  Detta rimmar illa med vad kommunalrådet sagt om det vinnande förslaget, där husen skulle 
hålla sig under Norrberget.

Det finns sedan länge ett stort motstånd mot Norrbergsskolans rivning och en storskalig bebyggelse 
på platsen. Folkomröstningen gav därtill ett väldigt tydligt utslag. Vänligen, ta hänsyn till den 
omfattande kritik som finns kring projektet, och begränsa ny bebyggelse till att uteslutande bestå av 
träbebyggelse, i 2våningshus med skärgårdsprägel. Den höga punkten Norrberget utgör, kan ej 
tillåtas att bebyggas så att topografien och upplevelsen från skärgårdens inlopp påverkas. 

Tänk om, tänk rätt, det handlar om beslut vi inte kan återkalla, med dramatiska konsekvenser för 
framtida generationer.

SBF:s kommentar: 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, 
varken från vattnet eller inom denna del av staden. Se svar om riksintresse och gestaltning.

Redan idag finns det en närliggande villa som överstiger Norrbergets bergstopp. På
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom
Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig bakom
Norrbergstoppen.

34.Skepparen 19, Minören 1
Det är uppseendeväckande att kommunens planering av Norrberget och rivningen av 
Norrbergsskolan och de två förskolorna fortsätter som om Folkomröstningen om Norrberget inte har 
ägt rum.  Resultatet av den var mycket tydlig: 51 % av Vaxholms invånare röstade och av dem var 
54,9% emot detaljplan 410.  Detta resultat borde få en kommun som tar Demokrati på allvar att 
stanna upp och lyssna på sina innevånare.

Vårt yrkande:

Vi kräver att Folkomröstningens resultat skall respekteras, att all storskalig exploatering av 
Norrberget stoppas och att Norrbergskolan samt de två förskolorna bevaras.

Vi anser slutligen att vi har vår fulla rätt att yttra oss i denna viktiga fråga som berör hela Vaxholm 
och alla Vaxholms invånare.

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se svar om den demokratiska processen.

35.Minören 1
I granskningsutlåtande på sidorna 99-101 har SBF bedömt att endast rågrannar har rätt att överklaga 
detaljplanen. Vi gör en annan bedömning då detaljplanen påverkar så många på Vaxön bland annat 
om trafik, parkering och andra infrastrukturfrågor. Området finns inom Riksintresset, vilket betyder 
att bebyggelsen inte endast är en fråga för de allra närmaste grannarna. 

SBF:s kommentar: 
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:
 länsstyrelsen
 lantmäterimyndigheten,
 andra berörda kommuner,
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 kända sakägare,
 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 vissa kända organisationer av hyresgäster, och
 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket)

Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga.

Den folkomröstning som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i kommunen har sagt 
NEJ till den storskaliga exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör. 

SBF:s kommentar:
Se svar om den demokratiska processen.

Om förskolorna rivs och ersätts av paviljonger på Kullön och/eller Vinterviken så kommer 
trafiksituationen att förvärras. Vi yrkar därför på att sakägarskaran innefattar alla som yttrar sig om 
detaljplaneförslaget.

SBF:s kommentar:
Se svar ovan. Se även svar om förskolorna på Norrberget.

Vi yrkar på att detta förslag till detaljplan ej antas. 

Vi vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av Norrberget.

Norrberget är det sista området på Vaxön där det finns mark för kommande kommunala behov, 
bland annat skolor. Området är i dag planlagt för sådant utnyttjande och vi anser att det är ett stort 
slöseri med kommunens resurser att inte nyttja Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjdens 
förskola. Att riva dessa fullt fungerande byggnader för att sedan bygga en ny förskola inom samma 
område är inte förenligt med dagens syn på hållbarhet.

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad gör bedömningen att befintliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet
måste rivas för att möjliggöra detaljplanens syfte och kunna genomföra den föreslagna
exploateringen på Norrberget.

I trafikutredningen är Lägergatan tillfartsväg till Norrberget. Mot detta har stark kritik framförts 
under samrådet. Kritiken har då ignorerats av SBF. I granskningsutlåtandet skriver nu SBF att 
Vaxholms stad inte vill ha ökad trafik på Lägergatan utan om trafiken ökar kommer staden vidta 
åtgärder. Vidare skrivs: En trafikutredning är inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk 
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konsekvensbeskrivning. Det måste väl ändå vara kommunen som ger direktiv för utredningen och att 
i detta skede skylla på utredningen är att undandra sitt eget ansvar. 

SBF:s kommentar:
Se svar om trafiken.

Kulturmiljö

”I den bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 omnämns 
inte planområdet direkt. Däremot behandlas de intilliggande kvarteren Vildmannen, Terra Nova och 
Kasinot som skyddsvärda.”

I bevarandeplanen skrivs under kvarteret Kasinot:

”Ingen utökning av kvarteret är önskvärd med hänsyn till skolan, Storstugan och Norrbergsparkens 
allmänna betydelse.”

Det vill säga att Norrberget inte skall bebyggas med hänsyn till områdets stora betydelse som 
parkområde.

Norrbergsskolan finns nu med på GULA LISTAN som skyddsvärd.

SBF:s kommentar: 
Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i
kommunfullmäktige att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya
ställningstaganden. 
Vaxholms stad har beviljats rivningslov för Norrbergsskolan. 
Se även svar om riksintresse och gestaltning.

Trafik

Lägergatan byggdes om under sommaren 2017 med avsmalningar och trafikgupp för att minska 
bilåkandet förbi Vaxö skola och förskolan Freja. I trafikutredningen vill man nu att trafik till den 
tänkta bebyggelsen på Norrberget ska ske via Lägergatan. Miljömässigt och ekonomiskt vansinne! 
Vet inte den ena handen vad den andra håller på med?  

SBF:s kommentar: 
Se svar om trafiken.

Med en utökad befolkning behöver Vaxholms kommun ta ansvar för att kollektivtrafiken fungerar i 
praktiken. Det är inte troligt att de nya kommuninnevånarna har färre bilar än dagens Vaxholmare. 
Var ska dessa bilar ställas? De får inte rum i de garage och parkeringsplatser som finns angivet i 
detaljplanen.

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen har utgått från Vaxholms stads parkeringsnorm.

Kollektivtrafik

Att det skall finnas kapacitet och turtäthet i kollektivtrafiken är en självklarhet. Trängseln på bussarna 
är idag redan stor, fler människor som reser kräver fler bussar och båtar. 

Kollektivtrafiken behöver ökas och dessutom ha högre kvalité än idag om det ska vara intressant som 
ersättning för bilåkande. Bussarna är idag hårt belastade och i rusningstrafiken är det mer regel än 
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undantag att sittplatserna ej räcker till. Bussturer ställs dessutom ofta in p.g.a. vagnfel. Detta gör att 
frestelsen att ta den egna bilen istället för buss ökar. 

SBF:s kommentar:
Det pågår en utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för
att förbättra kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm.

Ersättningspaviljonger på Kullön

Om föräldrar från Vaxön ska lämna sina barn på Kullön så finns 2 alternativ:

● Buss till Kullön – maximalt går det att få in 3 barnvagnar i en buss.
● Bil till Kullön – vilket kommer att ge en liknande trafiksituation som vid ICA Fredriksberg. Ska 

föräldrarna sedan åka åter till Vaxholm för att parkera sina bilar eller tar de helt enkelt bilen 
vidare till jobbet? 

Inget av alternativen kommer att uppskattas av berörda föräldrar eller övriga trafikanter.

SBF:s kommentar: 
Det planeras inga ersättningspaviljonger på Kullön. Se även svar om förskolorna.

Övrig infrastruktur

När anslutning till reningsverket på Lidingö kan bli verklighet är ännu mycket osäkert. Vi har under de 
senaste åren vid ett flertal tillfällen haft avbrott i vår vattenförsörjning troligen beroende på eftersatt 
underhåll.

Innan Vaxholm ökar befolkningstalet bör grundläggande infrastruktur klara av dagens behov utan 
störningar p.g.a. underkapacitet eller dåligt underhåll.

SBF:s kommentar:
Det är enbart avloppsvattnet som i framtiden enligt planer ska anslutas till Käppala 
reningsverk. Dricksvatten levereras främst från Mälaren men även dessa ledningar ombesörjs 
av Roslagsvatten. Avbrott i dricksvattenförsörjningen sker ofta till följd reparation av akuta 
vattenläckor eller p.g.a. planerat underhåll av ledningsnät. För frågor till specifika avbrott 
hänvisar SBF till Roslagsvattens kundservice.

Övriga synpunkter

Vi ställer oss också bakom Jan-Olov Schills yttrande i frågan.

SBF:s kommentar:
Yttrandet besvaras under yttrande 28.

36.Skutviken 1
”Vaxholms stads unika värden i form av småstadskaraktär och de omistliga naturvärdena ska beaktas 
och vara utgångspunkten för bostadsplaneringen.”
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”Ur kulturmiljösynpunkt har planområdet på Norrberget ett intressant läge. Riksintresset för 
Kulturmiljövården syftar till att skydda inseglingsleden mot Stockholm med dess speciella bebyggelsemiljö 
av sekelskifteskaraktär.”

”Den nya bebyggelsens silhuett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än trädkronorna på 
Norrberget och harmoniserar med stadens formspråk.”
Jag ska inte upprepa mina tidigare synpunkter på planarbetena, men efterlyser fortfarande en 
skuggutredning. För egen del som boende i första huset på Roddargatan intill skolan, så skulle allt 
solljus försvinna under en stor del av året. Redan om man byggde enplanshus skulle det skugga under 
ett par vintermånader.

SBF:s kommentar: 
Någon särskild skuggstudie har inte tagits fram. Förslagets norrläge begränsar skuggningen 
mot omgivande kvarter. BBR:s krav på solljus gäller den föreslagna nya bebyggelsen

Min anmärkning om brandfaran med träfasader i stadsmiljö kvarstår givetvis också, det är en modern 
myt att man kan bygga höga trähus på ett brandsäkert sätt. Det handlar endast om att trästommar 
inte kollapsar snabbare än ståldito, men faktum kvarstår, det finns en anledning att tändstickor görs 
av trä och inte av stål…

SBF:s kommentar:
Med ny teknik finns nya möjligheter att till och med bygga höghus i trä och ändå klara
brandkraven. Bebyggelsen på Norrberget ska huvudsakligen ha träfasader för att anknyta till 
befintlig bebyggelse i Vaxholm.

Övriga synpunkter;

Om demokratin fungerade i Vaxholm skulle Detaljplan 410 redan vara nedlagd eftersom det var 
svaret i den rådgivande folkomröstningen 2017. Men nu fortsätter man planarbetet som om 
ingenting hade hänt och kommunstyrelsen hotar med att riva Norrbergsskolan och dom två 
förskolorna trots att det bara är några månader kvar till det allmänna kommunalvalet. 
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Frågan är då varför det är så bråttom att riva skolorna, driva igenom en tveksam detaljplan och 
genomföra exploateringsavtalet? Det verkar som om ett litet antal politiker driver denna fråga av 
någon slags prestigeskäl trots att man inte alls kan vara säkra på att få en majoritet i nästa val.

Har man inte lärt sig något efter projekten vid Kullö strand, Pålsundsstrand och Skutvikshagen som 
alla skämmer vår skärgårdsstad med fel hus på fel plats..? Det vinnande förslaget från Besqab i 
markanvisningstävlingen är på inget sätt bättre, typiska förortshus av den typ som byggs idag.

SBF:s kommentar: 
Se svar om riksintresse och gestaltning.

Därför kan mina synpunkter på förslaget till Detaljplan 410 sammanfattas i att det saknas grund för 
exploateringen. Det är dessutom tveksamt om infrastrukturen klarar 500 nya invånare utan vidare?

SBF:s kommentar: 
Se svar om trafiken. Roslagsvatten bedömer att Blynäs klarar föreslagen exploatering.

Det cirkelresonemang man använder att man följer Översiktsplan 2030 faller på att den faktiskt är 
skapad efter exploateringsbeslutet 2011. 

Det finns gällande detaljplaner som medger att man uppfyller behovet av ett nytt SÄBO på 
Norrberget genom att bygga om delar av Norrbergsskolan, sannolikt billigast, eller bygger nytt t ex på 
parkeringen norr om förskolorna.

Norrbergsskolan skulle för övrigt gå att använda till en rad olika kommunala verksamheter utan 
alltför stora ombyggnader. Bibliotek har nämnts, även viss skolverksamhet och det finns fler förslag 
som alla ryms inom nuvarande detaljplaner.

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad gör bedömningen att befintliga byggnader på Norrberget måste rivas för att 
möjliggöra detaljplanens syfte och kunna genomföra den föreslagna exploateringen på 
Norrberget.

37.Skepparen 19
På grund av den nya granskningen av ovan rubricerad detaljplan ges tillfälle till synpunkter. Nu 
påpekas, att tidigare synpunkter finns registrerade hos kommunen och behöver ej lämnas igen. Men, 
om synpunkterna ej har beaktats i detta senare förslag heller, behöver de upprepas för bl.a. 
påpekande av bristande gensvar och ändringar från Vaxholms stads sida.

Vi kommuninnevånare i Vaxholms kommun, är alla i princip sakägare beträffande kommunens mark; 
i dess värdebeständighet. Vi har alla ett kulturmiljöansvar gentemot framtida generationer. Den 
föreslagna exploateringen är en omfattande värdeminskning i detta hänseende och oåterkallelig.

SBF:s kommentar: 
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:
 länsstyrelsen
 lantmäterimyndigheten,
 andra berörda kommuner,
 kända sakägare,
 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 vissa kända organisationer av hyresgäster, och
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 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket)

Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga.

1. Riksintressen, exemplifierade genom

a) Norra farleden, inseglingsleden, den kuperade skärgårdsnaturen med berget i dagen ända 
ner till Norra Vaxholmsleden. Omistliga naturvärden.

b) bristande (och i senare byggförslaget ökande hot i detta hänseende med nya planidéer om 
ökande bebyggelse) respektavstånd till Storstugan, tidigare soldathem, med omgivande park, 
och Lägret, som f.d. militär övningsplats är Vaxöns del av Vaxholms militära historia. Lägret, 
en grön lunga, kommer att ha ökande betydelse i centrala Vaxholm.

c) Andra naturvärden, som hotas, är t.ex. befintliga karaktärsträd, som i olika delar av förslaget 
avlägsnas. Även Norrbergets rekreationsvärde, som man sägs måna om, förminskas, förstörs.

d) Småskaligheten i omkringliggande bebyggelse och i Vaxholm överhuvudtaget, rubbas totalt 
och för alltid.

SBF:s kommentar: 
Svar på fråga a) 
Norrbergstoppen med trädkronor kommer fortsatt att ligga i fonden. På platsen där 
Norrbergsskolan ligger idag möjliggör detaljplanen ny bebyggelse som kan ses från vattnet. De 
naturvärden som finns längs med branten ner mot Norra Vaxholmsfjärden kommer finnas kvar 
då de ligger utanför planområdet.
Svar på fråga b) 
I kvarteret närmast norr om Storstugan överstiger inga nockhöjder Storstugans högsta höjd. Se 
även svar om riksintresse och gestaltning.
Svar på fråga c) 
Några befintliga träd skyddas i detaljplanen och nya grönytor med hög kvalitet skapas. Ett 
flertal träd av hög kvalitet ersätter de som eventuellt tas bort. Se svar a). 
Svar på fråga d) 
Se svar om riksintresse och gestaltning.

2. Lägg därtill att detta planförslag ej ger lösningar för den alltmer komplicerade trafik-och 
parkeringssituationen Hamngatan-Lägergatan med effekter på intilliggande gatunät, att inga förslag 
till byggande av erforderligt antal skyddsrum enligt lag, vare sig behov i dagsläget eller framtida 
behov efterlyses redan i mitt yttrande av 2018-01-04.

Se mina tidigare, övriga synpunkter!
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SBF:s kommentar: 
Se svar om trafiken.
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser.
Se även tidigare svar i granskningsutlåtande 1.

38.Gräsanden 13
Jag har tidigare yttrat mig över översiktsplanen och tidigare samrådsskeden av planeringen av 
Norrberget (se yttrande i Granskning 1, 2018.01.07 inkl bilaga). Jag kan inte finna att synpunkterna 
har bemötts eller beaktats.

SBF:s kommentar:
Se svar nedan samt tidigare svar på yttrandena i samrådsredogörelse 1 och 2 samt 
granskningsutlåtande 1.

I gestaltningsprogrammet beskrivs hur den gamla stadskärnan utvidgas med en ny årsring av tät 
bebyggelse. Jag har i tidigare yttranden kritiserat den strävan efter att etablera stadsgator och täta 
gatmiljöer, som var så tydlig i underlagen till översiktsplanen. Denna utveckling står i bjärt kontrast 
till visionen om Vaxholm som en småskalig och kulturellt präglad skärgårdsstad med blandad 
bebyggelse och mycket grönska.

SBF:s kommentar:
Gatubredden följer allmänna rekommendationer enligt trafikutredningen. Trånga gator är en
del av Vaxholms karaktär och går att finna i andra delar av stadskärnan. Planerad bebyggelse i 
Norrberget är planerad med öppna kvarter med grönska i gaturum, mellan husen och på 
gårdarna.

Trafikkonsekvenserna av ökad bebyggelse och ökad befolkning är grovt underskattade. Under en 
period med rekordförsäljning av nya bilar har Vaxholm reducerat parkeringsnormerna. Detta innebär 
att nybebyggelse leder till ökad konkurrens om gatuutrymme för parkering. Platser för 
sommarparkering försvinner. Detta får konsekvenser för besöksnäringen som är oerhört viktig för 
Vaxholms näringsliv.

SBF:s kommentar:
Se svar om trafiken.

Min slutsats är därför alltjämt att föreliggande förslag bör dras tillbaka och omarbetas till en 
utveckling av Norrberget som värnar Vaxholms skärgårdskaraktär och småskalighet och som inte 
ytterligare förvärrar trafiksituationen.  

SBF:s kommentar:
Synpunkten noteras

39.Vega 7
Att riva skolan och förskolorna på Norrberget är en extremt dålig idé, av flera orsaker:
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Förskolorna som idag finns är mycket uppskattade av de närmast berörda. Barn, föräldrar och 
personal är alla nöjda. I planförslaget skall de två nuvarande förskolorna ersättas av en, större 
förskola. Denna skulle enligt förslaget rymma ungefär lika många barn som idag, men med en 
betydligt mindre lekyta per barn än nuvarande förskolor. Detta kan knappast kallas att vara i barnens 
intresse.

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

De nya bostäder som föreslås är inte de bostäder som behövs. Enkla, billiga bostäder är det brist på- 
Dyra bostäder finns redan i tillräcklig mängd. Vaxholm har en extremt liten andel hyresrätter, vilket 
får till effekt att de personer som arbetar i kommunen inte har råd att bo här, utan måste pendla in 
från andra kommuner. Detta skapar en obalans i bostadsmarknaden och drar med sig en massa extra 
transporter, vilket är förkastligt ur miljösynpunkt.

Flera hundra nya bostäder för med sig mer trafik, och ytterligare parkeringsproblem. Vaxholm har 
mer än nog av båda delarna redan som det är.

SBF:s kommentar:
I markanvisningstävlingen var det fri upplåtelseform. Det vinnande förslaget bestod dock av
bostadsrätter. Detaljplanen i sig kan inte styra upplåtelseform. 

Se även svar om trafiken.

Miljöpåverkan av att riva de befintliga byggnaderna på Norrberget och sedan bygga nytt kommer att 
äta upp de eventuella miljövinsterna av att nya bostäder är mer energieffektiva än gamla byggnader 
för många år framåt. Transporter under rivnings- och återuppbyggnadstid kommer att belasta 
Vaxholm under en lång tid. Återanvändning är betydligt mer miljövänligt än nyproduktion.

SBF:s kommentar:
I behovsbedömningen görs bedömningen att en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) inte 
behövs för Norrbergsplanen. Länsstyrelsen gör samma bedömning.

Skyddsrummen som idag finns på Norrberget måste ersättas så gott som omedelbart vid en eventuell 
rivning. Komplicerat, och dyrt. Och skapar, hur man än gör det, en period utan skyddsrum.  

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande 
ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar till att
skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt antal
skyddsrumsplatser.

Sammantaget – jag yrkar på att man lägger ner planerna om att bebygga Norrberget på det 
föreslagna sättet.

SBF:s kommentar:
Synpunkten noteras.
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40.Skepparen 18 
Allmänna synpunkter

Undertecknad anser fortfarande att avsaknaden av ett genomarbetat och antaget planprogram 
utgör hinder för ett antagande av det föreliggande planförslaget. För en exploatering av denna 
storlek i en känslig stadsmiljö bör enligt PBL/Boverket ett planprogram upprättas och genomgå en 
sedvanlig samrådsprocess och sedan helst omfattas av ett godkännandebeslut i kommunstyrelsen. Så 
har enligt min uppfattning inte skett, utan planarbetet har de facto bedrivits utan gällande 
planprogram.

SBF:s kommentar:
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande.
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet
berör hela Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett 
planarbete behöver inledas med ett program.

I nu föreliggande förslag till detaljplan för Norrberget har lämpligheten av att placera särskilt 
boende och bibliotek inom detaljplaneområdet fortfarande inte utretts tillräckligt och har inte heller 
stöd i det icke slutförda programarbetet.

SBF:s kommentar:
Ett centralt placerat särskilt boende bedöms som lämpligt. Parallellt med detaljplanen pågår 
projektet med det särskilda boendet och detaljplanen har anpassats därefter. Arbetet med att 
ta fram ett särskilt boende har pågått redan tidigare i och med Vitsippan och kunskapen från 
det tidigare arbetet har tagits med i det här projektet. I projektet finns även en referensgrupp 
för att säkerställa att alla funktioner som behövs ska komma med.

Likaså saknas fortfarande en utredning om befintliga byggnaders status och användbarhet för olika 
ändamål; något som efterlysts i många av de samrådsyttranden som ingivits gällande det preliminära 
planförslaget.

SBF:s kommentar:
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla
Norrbergsskolan.

Att nu forcera planarbetet fram till ett snabbt antagande anser jag vara en djupt odemokratisk 
planprocess. Detta också med tanke på det kommande kommunalvalet hösten 2018, där ett 
maktskifte till förmån för att bevara Norrbergsområdet för allmänna ändamål är möjligt, kanske till 

368



Granskningsutlåtande
2018-04-19

Änr 2015/56.214
99 av 107

och med troligt. Resultatet i den rådgivande folkomröstningen om Norrberget den 10:e september 
2017 talar sitt tydliga språk. Den styrande majoriteten har valt att inte beakta denna.

SBF:s kommentar:
Se svar om den demokratiska processen.

Detaljplaneförfarande, -innehåll och -utformning.

Jag instämmer i de tunga sakskäl som framförs av Jan-Olof Schill i yttrande 2017-04-09 (som jag 
tagit del av). Det tillgodoseende av viktiga samhällsintressen, som skulle kunna motivera det 
aktuella detaljplaneförslaget, saknas. Och av denna anledning bör också en länsstyrelseprövning av 
undantag från strandskyddet vara en nödvändighet.

SBF:s kommentar:
Se svar på yttrande 28.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har,
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c §
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.

Kvartersgator istället för allmänplats/gatumark

Därutöver vill jag återigen påpeka det mycket tveksamma i att angöringsgatorna här har lagts ut 
som kvartersgator. I och med att planförslaget enligt genomförandebeskrivningen ska genomföras i 
kvartersindelade etapper och i bostadsrättsform uppstår en komplicerad situation. För varje 
kvarter/etapp bildas då en bostadsrättsförening med egen styrelse och ekonomisk plan. För 
kvartersgatorna behövs då en gemensamhetsanläggning med de olika bostadsrättsföreningarna som 
medlemmar. Detta medför sannolikt en mycket tungrodd förvaltning där gatuunderhåll, belysning, 
snöröjning, parkeringsregler mm ska upphandlas eller utformas gemensamt. Och där allmänhetens 
rätt att fritt passera eller uppehålla sig på gatorna i värsta fall kan komma att begränsas.

SBF:s kommentar: 
De smala kvartersgatorna är en viktig del i områdets karaktär och en del av anpassningen till
Vaxön många smala stadsgator. Att bygga ut det kommunala gatunätet är förknippat med 
kostnader och i det här fallet har staden valt att lägga gatorna inne i området som kvartersväg 
för att inte belasta skattekollektivet. Vaxholms stad förutsätter att bostadsrättsföreningarna 
sköter sina åtaganden.

Krav på skyddsrum

Myndigheten för Samhällsskydd har ännu inte gett klartecken för rivning av befintliga skyddsrum 
innan nya skyddsrum har uppförts som ersättning. Att anta en detaljplan som innebär att Vaxholms 
stadskärna förlorar fyra strategiskt viktiga skyddsrum under minst en femårsperiod är inte 
acceptabelt.
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SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser.

Avgränsning av sakägarkrets

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en snäv avgränsning av antalet sakägare vid ett eventuellt 
överklagande av detaljplanen, likvärdig med vad som brukar göras i ett bygglovsärende med en 
mindre avvikelse från detaljplanen. Det torde säga sig självt att de förändringar av Vaxholms 
stadsbild inklusive alla olösta infrastrukturella problem berör långt fler än de rågrannar som 
förvaltningen pekat ut som sakägare med rätt att överklaga ett eventuellt antagande av detaljplanen.

SBF:s kommentar: 
”Kommunen ska inför samrådet om planförslaget bestämma och avgränsa vilka som ska 
inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:
 länsstyrelsen
 lantmäterimyndigheten,
 andra berörda kommuner,
 kända sakägare,
 kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 vissa kända organisationer av hyresgäster, och
 myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och 
andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster 
inkluderas”…..”De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till 
detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller 
villaföreningar.”(Boverket)

Har kommunen missat att underrätta en sakägare om den nya detaljplanen är det vid ett 
eventuellt överklagande upp till den överklagande parten att bevisa att den är sakägare, eller 
berörd på ett inte obetydligt sätt och har rätt att överklaga.

Slutsats

Jag anser därför att Stadsbyggnadsförvaltningen bör föreslå att planarbetet avbryts, så att 
befintliga byggnaders status och användbarhet kan utredas på ett seriöst sätt under kommande 6 
månader 2018. Likaså bör behovet av lokaler för befintliga och planerade kommunala 
verksamheter kartläggas samtidigt – nuvarande detaljplan är som skräddarsydd för att möta 
sådana behov, och befintliga byggnader kan enligt min bedömning anpassas till många av dessa.

Vidare bör sakägarkretsen utvidgas till att omfatta samtliga de som yttrat sig vid den första 
granskningen av detaljplanen.

Lämpligen avvaktas också resultatet av valet i september innan beslut om fortsatt planarbete (eller 
inte) fattas.
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras i övrigt se tidigare svar.

41.Norrberget 24
Plats som lämpar sig för bostäder 

Antal bostäder och maxhöjd kan förstöra Norrbergets unika miljövärde Stadsbilden förändras för 
delar av Vaxön genom att ett skolområde med utevistelse ersätts med tät bebyggelse och högre hus, 
det innebär att grönområden ersätts av hårdgjord yta, vilket medför minskad infiltration och 
dagvattnet, som med sina föroreningar hamnar i den redan förorenade Norra Vaxholmsfjärden. Vad 
menas med dike vid parkområde mot branten? Ökad trafik medför höjda halter av växthusgaser och 
högre bullernivå. 

SBF:s kommentar:
Ambitionen är att dagvattensituationen i området förbättras i och med ny detaljplan och 
föreslagna åtgärder enligt dagvattenutredningen. Länsstyrelsen delar denna bedömning. 
Detaljplanen möjliggör ett diken på två platser och kommer bara att anläggas vid behov.

Varför behöver Vaxholm växa 

Eriksövägens trafikbelastning med Skutskärshagen och planerad bebyggelse på Norrberget kommer 
att bilda en trafikpropp vid anslutningen till väg 274. Bilköerna från färjan efter utbyggnaden av 
Rindö och öarnas förtätning kommer att kräva ett genomtänkt förslag, med tanke på allt tätare 
färjetrafik Förslag om allmän parkering förvärrar trafiksituationen ytterligare. 

För att kommunens innevånare och de viktiga turisterna skall trivas och uppleva den lilla genuina 
skärgårdsstaden, måste bebyggelse och trafik anpassas till verkligheten. Bebyggelsen kommer att 
dominera Norrberget från land- och sjösida 

Vaxholm har under de senaste decennierna varit bland de främsta i landet i befolkningstillväxt, vilket 
resulterat i provisoriska skolor och förskolor samt att sjuka äldre fått placeras i andra kommuner. Var 
skall tillkommande elever placeras när skolan är fullbelagd? 

SBF:s kommentar:
Se svar om trafiken.
Se svar om riksintresse och gestaltning.
Se svar om förskolorna på Norrberget.

Förenlighet med miljöbalken 

Riksintresset kan inte förbigås vid ändring från skola till bostäder, bland annat Norra 
Vaxholmsfjärdens otillfredsställande ekologiska status. Utsiktsmässigt från land-och sjösidan har 
bebyggelsen stor miljöpåverkan. 

Norrberget behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse, som inte, enligt kommunen, 
kan tillgodoses utanför området. På Vaxön finns ett antal obebyggda tomter i ett register som 
uppskattar lämpligt antal lägenheter på respektive mark. Rivning av skolan får stora 
miljökonsekvenser på mark och luft. 

SBF:s kommentar:
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har,
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande
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bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c §
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.

Se även svar om riksintresse och gestaltning.

Konsekvenser för landskapet 

Den nya bebyggelsen kommer att störa Norrbergets dominans i stadsbilden. Höjden på Norrberget 
får inte räknas på trädens höjd, vilka ändras med tiden. Ändra!

SBF:s kommentar:
På Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom
Norrbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig 
bakom Norrbergstoppen.

Gator och trafik 

Biltrafiken från bostäderna på Norrberget måste passera flera skol- och idrottsanläggningar för att nå 
väg 274 vilket är stor risk för olyckor. Fastigheten Lägerhöjden 2 STORSTUGAN skall inte ha 
gemensam lokalgata med bostäderna till Hamngatan. Storstugan besöks av barn på cykel, moped och 
gående och bostädernas biltrafik sammanfaller med besöken på Storstugan. 

Norrbergsgatans reservgenomfart genom bostadsområdets lokalgata skall förses med bom och lås 
som är tillgängligt för boende på Torggatan och Norrbergsgatan i nödsituation eller blockering av 
gata, samt för Räddningstjänst och sophämtning. På nya kartan har detta tagits bort. 

SBF:s kommentar:
Biltrafiken till förskolan planeras ske via infarten från Hamngatan. Gående och cyklar har
förutom denna infart fler vägar upp till Storstugan att välja mellan.
Synpunkten om bom vid Norrbergsgatan beaktas delvis. Sopbilen och utryckningsfordon ska få 
möjlighet att köra ner på Norrbergsgatan men inte persontrafik. För att hindra genomfart har 
staden för avsikt att sätta upp en bom eller liknande som hindrar obehörig genomfartstrafik.

Planprocessen och förfarande 

Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och betydande intresse från kommuninnevånarna för 
Norrbergsskolan, handläggs planen av kommunen utan hänsyn till resultat i folkomröstningen. 
Kommunens kommentar är att förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig 
avvägningg mellan olika intressen, vilket är en ensidig bedömning. 

SBF:s kommentar:
Se svar om den demokratiska processen.

Skyddsrum 

Rivning av befintliga skyddsrum får ej ske innan ersättningsskyddsrum byggts. Att riva befintliga 
byggnader och spara skyddsrummen några år utan tidigare överbyggnad skapar helt andra 
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förutsättningar för skydd. All korrespondens med Myndigheten skall redovisas. Den första ansökan 
avslogs. 

SBF:s kommentar:
Kommunen kommunicerar med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gällande 
ersättning av de befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar till att skapa 
garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt antal 
skyddsrumsplatser.

Teknisk försörjning 

Anslutning till Käppala reningsverk utlovades av allianspartierna inför valet 2014 till år 2018. Ett 
slutgiltigt beslut är inte taget ännu, inte ens hur ledningen skall dras är avgjort och det blir mycket 
dyrt. Enligt Käppalaförbundet kan vi inte nu få besked om tidpunkt för anslutning. Vi är tills vidare 
beroende av Blynäsverket, ett omodernt och dåligt placerat reningsverk som släpper ut ofullständigt 
renat avloppsvatten, reningsgraden för kväve är 14%, 86 % direkt ut i Norra Vaxholmsfjärden. Är det 
ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att bygga ut vårt reningsverk. Med tanke på andra stora 
bostadsutsläpp kan vi få försämrad vattenkvalitet kring Vaxholm och ökade luktproblem för boende i 
Blynäsområdet fram till anslutning till Käppala. 

Värme och infrastruktur Med tanke på fjärrvärmeverkets kapacitet bör värme produceras av sol- eller 
bergvärme på Norrberget när så goda förutsättningar för detta finns.

SBF:s kommentar:
Käppala är fortfarande det primära spåret vad gäller den framtida avloppsreningen. Som andra 
alternativ finns möjligheten att ta i anspråk det erhållna tillståndet för att bygga ut Blynäs 
avloppsreningsverk till 13000 pe. Skälet till att det senare alternativet inte har satts i bruk trots 
den försenade tidsplanen för Käppala är att Käppala fortfarande bedöms som det bästa 
alternativet för Vaxholm, även om det innebär förseningar för vissa av kommunens kommande 
utbyggnadsprojekt. Roslagsvatten räknar med att ett beslut kommer att tas under 2018 om 
huruvida Käppala fortsatt förblir plan A eller om istället en utbyggnad av Blynäs 
avloppsreningsverk ska verkställas. Det vägvalet berör dock inte Norrberget utan först 
efterkommande planer och frågan är därför inte avgörande för Norrbergets genomförande.

Kostnaderna för Käppala eller en utbyggnad av Blynäs är liksom tidsplanen av stor vikt, men är 
inte heller det en central fråga för Norrbergets detaljplan som sådan. Enligt Vaxholms VA-plan 
finns det ett antal omvandlingsområden som enligt lagen om allmänna vattentjänster har rätt 
till allmänt VA, vilket innebär att avloppsreningskapaciteten kommer att behöva byggas ut 
oavsett om Norrbergets detaljplan genomförs eller inte.

Blynäs reningsverk har en godkänt rening. Att många verk i samma storlek har en bättre 
kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom många verk mellan 2 000-10 000 pe, till 
skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har rötning av avloppsslam som en normal del av 
anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av kväve blivit lägre. Rötning av slammet har 
fördelarna att slammet stabiliseras, att mängden slam minskar och att verket ökar sin 
självförsörjning på hållbar energi (rötgas) som alternativ till oljeeldning. Att slammet 
stabiliseras gör det lättare att avvattna och ger mindre upphov till dålig lukt. Rötningen innebär 
därför positiva miljöeffekter som måste ställas mot kväveutsläppen, inom ramen för 
nuvarande tillstånd som inte ställer något krav på kväverening.
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Bedömningen om påverkan på Vaxholmsfjärden och vad som är lämpligt tillstånd för Blynäs 
avloppsreningsverk bör bedömas/besvaras av tillsynsmyndigheten.

Roslagsvatten har dagligen personal på Blynäs avloppsreningsverk, och luktstörningar 
förekommer mycket sällan, med viss reservation – eftersom lukten avleds via en skorsten är 
det möjligt att lukten vid vissa vindar trycks ner vid bostäder längre bort, även om det inte 
noteras i direkt anslutning till verket. Vid vissa nödvändiga och planerade åtgärder på verket 
kan onormala luktproblem förekomma, dessa kan dock ses som en tillfällig störning sett ur ett 
miljöbalksperspektiv och är tillåtna inom gällande lagstiftning.

Roslagsvattens bedömning är inte att lukten kommer att öka under hand som belastningen på 
verket ökar inom befintligt tillstånd. Vid en utbyggnad av Blynäs avloppsreningsverk är det 
sannolikt att luktstörningarna blir större. Därför, bland annat, är Käppala det primära 
alternativet för att lösa Vaxholms framtida avloppsreningskapacitet.

42.Kornknarren 1
Jag yrkar på att kommunen genast avbryter planeringen och rivandet av Norrberget med dess 
bebyggelse. Exploateringen av detta område torde vara sista spiken i kistan för Vaxholm san en fin 
och bevarandevärd skärgårdsstad. Befintliga byggnader kan säkert utgöra stommen för allmännyttiga 
verksamheter som samlingslokaler för kulturverksamheter, äldreboende med mera.

Bevara andrummen i Staden och hugg inte ner fler träd.

SBF:s kommentar:
Detaljplaneförslaget förutsätter en rivning av Norrbergsskolan. Däremot kommer ett av
kvarteren närmast Hamngatan att fortsätta i kommunal regi och innehålla ett särskilt boende. 
Några träd skyddas i detaljplanen och nya grönytor med hög kvalitet skapas. Ett flertal träd av 
hög kvalitet ersätter de som eventuellt tas bort.
Se svar om den demokratiska processen.

43.Ytterby 4:726
Jag vänder mig emot kommunens intentioner med exploateringen av Norrberget, det är i strid med 
folkomröstningen 10 september och påverkar många på Vaxön. Vänligen se bifogad fil (Yttrande 
nr:37)

SBF:s kommentar:
Se svar om den demokratiska processen. Bifogat yttrande har besvarats i yttrande 37.

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 på plankartan efter granskning 2:

 På skoltomten har plusmarken tagits bort och prickmarken har justerats något samt utökats 
mot villabebyggelsen. 

 Linjen för beräkningsgrundande fasad på skoltomten har tagits bort
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 Genomförandetiden har satts till 5 år och börjar direkt efter att planen vinner laga kraft.
 Bestämmelsen E1 har förtydligats till att gälla pumpstation för spillvatten.

Förändringar i plan- och genomförandebeskrivningen efter granskning 2:

 Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med ett stycke om 
länshållningsvatten.

 Avsnittet om dagvatten och fördelningen av ytbehov har förtydligats.
 Avsnittet om dagvatten har kompletterats med en beskrivning av sekundära avrinningsvägar.
 Avsnittet gällande vilka ledningsrätter som finns inom planområdet och om dessa ska bestå 

eller omprövas har förtydligats.
 Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med en utförligare beskrivning av 

vad en gemensamhetsanläggning är och vad den kommer att innehålla i planområdet.  
 Stycket om förrättningskostnader har förtydligats.
 Stycket om ansvarsfördelning och huvudmannaskap har förtydligats med vem som ansvarar 

för allmän plats respektive kvartersvägar. Information om att busshållplatsen behöver flyttas 
har lagts in.

 I stycket om genomförandetid har fördröjningen av genomförandetiden har tagits bort.
 Stycket om ”förslag” har förtydligats avseende bom vid Norrbergsgatan.
 Stycket och tidigare ställningstaganden har förtydligats.

Utredningar och dokument som tagits fram efter granskning 2:

 Dagvattenutredningens beräkningar har setts över och kompletterats med sekundära 
avrinningsvägar.

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts.

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G1, G2) eller 
samrådsskedet (S1, S2) 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

Kasinot 1 S1, S2, G2

Kasinot 2 S1, S2, G1, G2

Kasinot 3 S1, S2, G1, G2

Kasinot 8 S1, S2

Lägerhöjden 4 S2, G1, G2

Norrberget 22 S1, S2, G1, G2

Fastighet Skede

Roddaren 1 S1, S2, G2

Roddaren 25 S1

Skutviken 1 S1, S2, G1, G2

Terra nova 2 S1, S2, G1

Vildmannen 5 S1, S2, G2

Vildmannen 8 S1
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Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G1, G2) eller 
samrådsskedet (S1, S2) 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

Alfågeln 2 G2

Alfågeln 3 S2

Badhuset 8 S2, G1, G2

Björken 21 S2, G1, G2

Båten 5 S2, G1, G2

Domaren 14 S2

Engarn 1:14 S2

Engarn 1:16 G2

Fiskläget 10 S2, G1

Framnäs 5 S1, S2, G1, G2

Gräsanden 13 S1, S2, G1, G2

Havstruten 13 S2, G1

Kasinot 9 S1, G1

Koltrasten 11 S2, G1, G2

Konstapeln 8 S2, G1

Kornknarren 1 S1, G2

Kornknarren 4 S1,S2, G1, G2

Kullön 1:21 S2

Lönnen 7 S2, G1

Minören 1 S2, G2

Minören 2 S1, S2, G1, G2

Norrberget 9 S1

Norrberget 12 S1

Norrberget 13 S1

Norrberget 16 S1

Norrberget 19 S1, G1, G2

Norrberget 24 S1, G1,G2

Norrberget 25 S1

Norrskär 13 S1

Fastighet Skede

Norrskär 16 S2, G1

Nybyggaren 16 G1

Repslagaren 17 G2

Repslagaren 23 S1, S2, G1, G2

Rindö 3:216 S2, G1, G2

Rindö 2:138 S2, G1, G2

Rindö 2:252 S1, G1, G2

Rindö 3:18 S2

Roddaren 17 S1

Roddaren 18 S1, S2

Roddaren 23 S1, S2, G1, G2

Rydbolund 4 G2

Skarpö 1:115 S1

Skarpö 1:116 S1

Skarpö 1:15 S1

Skarpö 1:226 S1

Skarpö 1:229 S1

Skarpö 1:253 S1

Skarpö 1:371 S1

Skarpö 1:398 S1

Skarpö 1:405 S1, S2, G1, G2

Skarpö 1:60 S1

Skarpö 1:61 S1

Skarpö 1:80 S2

Skepparen 18 S1, S2, G1, G2

Skepparen 19 S1, S2, G1, G2

Skogvaktaren 5 S1

Släggan 4 G1

Smeden 1 S2
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Fastighet Skede

Styrmannen 2 S1, S2, G1

Tallen 4 G1, G2

Tallen 12 S2, G2

Taltrasten 20 S2

Taltrasten 25 S1, S2, G1, G2

Terra nova 11 S2

Trädgårdsmästaren 17 S2

Trädgårdsmästaren 4 S2

Fastighet Skede

Vasen 18 S2, G1

Vega 7 S2, G2

Vega 13 S1

Vildmannen 2 S2

Ytterby 4:489 S2

Ytterby 4:726 S2, G1, G2

Ytterby 4:722 S1

Östra Ekudden 4 S1

Organisationer, föreningar
Organisation, förening Skede

Naturskyddsföreningen S1, S2, G1, G2

Vänsterpartiet S1, S2, G1, G2

Villaägarföreningen S1, S2, G1

SPF Seniorerna Vaxholm G1, G2

Företagarna i Vaxholm G1

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 19 april 2018

Farnaz Wigh
Planarkitekt

Isabelle Eriksson
Kommunekolog 

Gunnar Lunnergård 
Planarkitekt
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Detaljplan för Norrberget Dp 410 

Vaxholms stad, Stockholms län

Granskningsutlåtande 

Kommunstyrelsen beslöt den 28 april 2015 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan. Inför plansamrådet har förslag till detaljplan utarbetats. 
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 30 november 2017, §55 2017-11-30,  
har granskning hållits om förslag till detaljplan. Granskning har ägt rum under tiden den 7 december 
2017 –7 januari 2018 . Granskningshandlingar/Information om granskning har sänts till berörda 
sakägare enligt fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under 
granskningsstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, 
Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se 

Under granskningen inkom 64 yttranden varav 48 stycken från fastighetsägare och boende inom 
området. Inkomna granskningsyttrandena 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
2. Lantmäteriet X
3. Sjöfartsverket X
4. Trafikverket region Stockholm X
5. Trafikförvaltningen (SLL) X

6. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap X

7. E.ON Elnät Stockholm AB X
8. Roslagsvatten AB X
9. Stockholms läns museum X X
10. Naturskyddsföreningen i Vaxholm X X
11. Seniorerna Vaxholm X
12. Vaxholms Villaägareförening X X
13. Företagarna Vaxholm X X
14. Polismyndigheten i Täby X
15. Besqab X X
16. Vänsterpartiet i Vaxholm X X

Fastighetsägare
17. Norrberget 22 X X
18. Fiskläget 10 X X
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19. Norrberget 24 X X
20. Skarpö 1:405 X X
21. Släggan 4 X X

22. Norrberget 19, Kasinot 3, Kasinot 9, 
Skepparen 19, Tallen 4 X X

23. Konstapeln 8 X X

24. Taltrasten 25, Nybyggaren 16, 
Björken 21 X X

25. Vasen 18 X X
26. Badhuset 8 X X
27. Havstruten 13, Båten 5 (person 1) X X
28. Roddaren 23 X X

29. Skepparen 19 (person 1), 
Styrmannen 2 X X

30. Båten 5 (person 2) X X
31. Skepparen 18 X X
32. Kornknarren 4 X X
33. Rindö  3: 216 X X
34. Kasinot 2 (3 personer) X X
35. Repslagaren 23 X X
36. Minören 2 X X
37. Skepparen 19 (person 2) X X
38. Koltrasten 11 X X
39. Rindö 2:138 X X
40. Lönnen 7 (person 1) X X
41. Lönnen 7 (person 2) X X
42. Minören 2, Ytterby 4:726 X X
43. Terra nova 2 X X
44. Skutviken 1 X X
45. Gräsanden 13 X X
46. Framnäs 5 X X
47. Norrskär 16 X X
48. Rindö 2:252 X X
49. Lägerhöjden 4 X X
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Svar om befolkningsökning/bebyggelsetakten i kommunen
Översiktsplanen Vaxholm 2030 hänvisar till en kommunal bostadsbyggnadsprognos som sträcker sig 
från 2013 till 2030. När översiktsplanen togs fram handlade det om ett tillskott på 1800 bostäder 
sammanlagt, eller i genomsnitt 100 bostäder/år. Bostadsbyggnadsprognosen har i sin tur används 
som underlag för den befolkningsprognos som beräknade att Vaxholm skulle ha 16 000 invånare år 
2030. 

Stadbyggnadsförvaltningen bedömer att ett tillskott på i genomsnitt 100 nya bostäder per år fram till 
2030 förhåller sig väl till de demografiska bostadsbyggnadsbehoven, uttryckta i både den gällande 
regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 och utställningsförslaget till RUFS 2050. I RUFS 2010 anges 
det två scenarier, ett lågt respektive högt behov, medan det i RUFS 2050 är formulerat efter tre 
scenarier. Det demografiska bostadsbyggnadsbehovet i förslaget till RUFS 2050 bygger på 
sysselsättnings- och befolkningsframskrivningar för regionen Östra Mellansverige som även de är 
framtagna efter scenarierna låg, bas och hög. 

Bostadsbyggnadsbehov fram till 2030
Låg Bas Hög

RUFS 2010 50 - 100
RUFS 2050* 80 100 120

Det demografiska bostadsbyggnadsbehovet 2030-2050 i RUFS 2050 anges för Vaxholms del vara 50-
70 bostäder per/år. Landstinget har bland annat till följd av de senaste årens höga migration till 
Stockholmsregionen rekommenderat att kommunerna förhåller sig till det högre scenariot för RUFS 
2010 fram till dess att en ny plan är antagen. 

Enligt den senaste bostadsbyggnadsprognosen ligger det genomsnittliga bostadsbyggandet fram till 
2030 resp. 2030-2050 i linje med RUFS 2050. Än så länge har bostadsbyggandet i kommunen 
däremot varit lägre än det förväntade genomsnittet). Under perioden 2013-2016 har snittet för 
antalet nya bostäder varit 54 st /år vilket inbegriper lägenheter i nybyggda hus samt ombyggda 
lägenheter i flerbostadshus.

Svar om planprocessen
Norrberget har hittills varit ute på två samråd och en granskning där allmänheten och 
remissinstanser har haft möjlighet och tycka till om planen. Synpunkterna från samråd 1, som pågick 
19 september – 17 oktober 2016, har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Efter det 
första samrådet ordnade staden en markanvisningstävling där allmänheten fick vara med och rösta 
på fem olika förslag. Besqab Projekt och Fastigheter AB korades till vinnare. Besqab har samarbetat 
med arkitektkontoren ETTELVA Arkitekter och Södergruppen arkitekter för att ta fram det förslag på 
bebyggelse som ligger till grund för förslag till plankarta och planbestämmelser. Planhandlingarna var 
ute på extra samråd den 4–27 september 2017 där synpunkterna sammanställs och bemöts i en 
samrådsredogörelse. Allmänhetens och remissinstansernas synpunkter låg till grund för det 
detaljplaneförslag som gick ut på granskning i december-januari 2017-2018. Det innebär att 
allmänheten på nytt fick möjlighet att tycka till om förslaget. Med hänsyn till yttrandena från den 
första granskningen behöver ändring av planförslaget göras, bland annat måste lösningarna för 
omhändertagande av dagvatten förtydligas och trafiklösningar ses över. Detaljplanen går därför ut på 
en förnyad granskning innan detaljplanen kan antas. Efter antagandet finns det möjlighet att 
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överklaga beslutet i tre veckor efter att protokollet från kommunfullmäktige justerats. Om inga 
överklaganden lämnas in vinner förslaget laga kraft.

Utöver detaljplaneprocessen har även en rådgivande folkomröstning ägt rum. Valresultatet har 
analyserats och samtal har förts med oppositionen. Det har resulterat i att 
stadsbyggnadsförvaltingen 2017-10-27 fick i uppdrag av kommunstyrelsen att hitta en lämplig plats 
för ett särskilt boende, samt undersöka möjligheterna för ändamålsenliga lokaler för biblioteket inom 
planområdet. Detta innebär att såväl förskola, särskilt boende inryms på en viktig och central plats 
för Vaxholmsborna. 

Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande. 
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet berör 
Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett planarbete behöver 
inledas med ett program.

Svar om Blynäs reningsverk
Vaxholms stad har bett Roslagsvatten återkoppla med avseende på ett par yttranden som inkommit i 
samband med granskningen av detaljplanen för Norrberget rörande Blynäs avloppsreningsverk. 
Roslagsvatten lämnar därför följande förtydligande.

Tillstånd och nuvarande belastning på Blynäsverket
Den yttrande skriver att avloppsreningsverk utan kväverening ska komma upp till en kvävereduktion 
på 30-55%. Det stämmer inte, generellt ställs inga krav på kväverening för avloppsreningsverk med 
tillstånd för anslutning av <10 000 pe, och inte krav alls för avloppsreningsverk (även större) som är 
belägna norr om Norrtälje. Undantag finns om tillståndsmyndigheten bedömer att det finns särskilda 
skäl. Den tabell som den yttrande hänvisar till är en förenklad bild av verkligheten och kan inte 
användas för att dra slutsatser om olika verk, för mycket information om de olika verkens lokalisering 
och förutsättningar saknas. Roslagsvatten har även svårt att tro att det är sannolikt att man kan 
uppnå så stor kväverening utan att verket är specifikt byggt för detta.

Att många verk i samma storlek har en bättre kvävereduktion är däremot sannolikt, eftersom många 
verk mellan 2 000-10 000 pe, till skillnad från Blynäs avloppsreningsverk, inte har rötning av 
avloppsslam som en normal del av anläggningen. Utan rötning hade utsläppen av kväve blivit lägre. 
Vid reningen avskiljs ca 30-40 % av det inkommande kvävet med det suspenderade materialet till 
slamhanteringen. Ca 50 % av kvävemängden som leds vidare till rötning frigörs till rejektvattnet1. 
Eftersom rejektvattnet återförs in i Blynäs avloppsreningsverk återförs därmed en del av det kväve 
som tidigare avskilts. Därför är en kvävereduktion vid reningsverket på 14,4 % rimlig. Rötning av slam 
ingår som en del av processbeskrivningen i reningsverkets tillstånd. Rötning av slammet har 
fördelarna att slammet stabiliseras, att mängden slam minskar och att verket ökar sin självförsörjning 
på hållbar energi (rötgas) som alternativ till oljeeldning. Att slammet stabiliseras gör det lättare att 

1 Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2017-11
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avvattna och ger mindre upphov till dålig lukt. Rötningen innebär därför positiva miljöeffekter som 
måste ställas mot kväveutsläppen, inom ramen för nuvarande tillstånd som inte ställer något krav på 
kväverening.

Hur många kan anslutas till Blynäs avloppsreningsverk och när är den maximala kapaciteten 
uppnådd? 
Roslagsvatten tittar på kapacitetsfrågan ur flera olika perspektiv. I avloppsreningsverket mäts den 
aktuella belastningen genom provtagning och flödesmätning enligt ett av tillsynsmyndigheten 
godkänt kontrollprogram. Det görs också en långsiktig belastningsbedömning, i form av beräkning av 
Max gvb. Den baserar sig på antalet folkbokförda personer, industripåverkan, semestervariationer 
men rymmer också kommande belastning från kommunens samtliga planerade detaljplaner, projekt 
och kommunens bostadsbyggnadsprognos. Max gvb är en siffra som inte ska behöva uppdateras 
varje år utan vara konstant under en längre tid. Eftersom vi ser att Max gvb närmar sig 
tillståndsgränsen 8000 pe så har kommunen och Roslagsvatten redan sedan flera år
påbörjat utredningar för att säkerställa att det finns kapacitet även i framtiden. Utifrån 
bedömningarna förs en kontinuerlig dialog med kommunen om vad som ryms inom befintligt verk 
och dess tillstånd och vad som behöver anstå till dess att det finns en utbyggd 
avloppsreningskapacitet.

Framtida avloppsrening
Käppala är fortfarande det primära spåret vad gäller den framtida avloppsreningen. Som andra 
alternativ finns möjligheten att ta i anspråk det erhållna tillståndet för att bygga ut Blynäs 
avloppsreningsverk till 13000 pe. Skälet till att det senare alternativet inte har satts i bruk trots den 
försenade tidsplanen för Käppala är att Käppala fortfarande bedöms som det bästa alternativet för 
Vaxholm, även om det innebär förseningar för vissa av kommunens kommande utbyggnadsprojekt. 
Roslagsvatten räknar med att ett beslut kommer att tas under 2018 om huruvida Käppala fortsatt 
förblir plan A eller om istället en utbyggnad av Blynäs avloppsreningsverk ska verkställas. Det 
vägvalet berör dock inte Norrberget utan först efterkommande planer och frågan är därför inte 
avgörande för Norrbergets genomförande.

Kostnaderna för Käppala eller en utbyggnad av Blynäs är liksom tidsplanen av stor vikt, men är inte 
heller det en central fråga för Norrbergets detaljplan som sådan. Enligt Vaxholms VA-plan finns det 
ett antal omvandlingsområden som enligt lagen om allmänna vattentjänster har rätt till allmänt VA, 
vilket innebär att avloppsreningskapaciteten kommer att behöva byggas ut oavsett om Norrbergets 
detaljplan genomförs eller inte.

Störningar från Blynäs avloppsreningsverk
Roslagsvatten har dagligen personal på Blynäs avloppsreningsverk, och luktstörningar förekommer 
mycket sällan, med viss reservation – eftersom lukten avleds via en skorsten är det möjligt att lukten 
vid vissa vindar trycks ner vid bostäder längre bort, även om det inte noteras i direkt anslutning till 
verket. Vid vissa nödvändiga och planerade åtgärder på verket kan onormala luktproblem 
förekomma, dessa kan dock ses som en tillfällig störning sett ur ett miljöbalksperspektiv och är 
tillåtna inom gällande lagstiftning.

Vår bedömning är inte att lukten kommer att öka under hand som belastningen på verket ökar inom 
befintligt tillstånd. Vid en utbyggnad av Blynäs avloppsreningsverk är det sannolikt att 
luktstörningarna blir större. Därför, bland annat, är Käppala det primära alternativet för att lösa 
Vaxholms framtida avloppsreningskapacitet.
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Påverkan på recipient
Den yttrande skriver att situationen har förvärrats men utan att hänvisa till en grund för detta och 
vad det är som har förvärrats. Utifrån VISS, Vatteninformation Sverige, vattenmyndigheternas, 
länsstyrelsernas och Havs och vattenmyndighetens databas, är den ekologiska statusen måttlig, men 
att utläsa en förändring över tid är svårare. Bedömningen om påverkan på Vaxholmsfjärden och vad 
som är lämpligt tillstånd för Blynäs avloppsreningsverk bör bedömas/besvaras av 
tillsynsmyndigheten.

Svar om riksintresse och gestaltning
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de 
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, varken 
från vattnet eller inom denna del av staden. En påverkan uppstår på parkområdet Lägret, vars namn 
anknyter till att det var ett militärt övningsfält utanför stadskärnan innan det blev park på 1900-talet. 
Storstugan i parkens norra kant kommer att upplevas annorlunda genom att bebyggelse kryper 
relativt tätt inpå. Genom planförslaget får Lägret troligen en något mer sluten, stadsmässigt 
parkrumskaraktär. Länsstyrelsen bedömer dock att Lägret och Storstugan har en begränsad roll som 
militärhistoriska uttryck i riksintresset, och att en visuell påverkan därmed kan accepteras ur 
riksintressesynpunkt. Länsstyrelsen understryker dock betydelsen av att närliggande bebyggelse 
anpassas i form och färg för att mildra intrycket från exploateringen. Det är även viktigt att den 
arkitektoniska kvaliteten säkerställs i planen. 

För att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i området har ett gestaltningsprogram tagits fram. 
Gestaltningsprogrammet blir en bilaga till köp- och genomförandeavtalet och ska följas av 
exploatören. Det är ett avtal mellan Vaxholms stad och exploatören. I gestaltningsprogrammet 
beskrivs vilka gestaltningsprinciper som ska användas för bebyggelsen, gårdar och gator etc. samt hur 
dessa knyter an till den befintliga bebyggelsen.

Efter granskning nr. 1 har höjderna i området setts över och anpassats för att stämma med 
tävlingsförslaget. I kvarteret vid korsningen Roddaregatan-Hamngatan närmast villabebyggelsen har 
ett hus sänkts en våning. En siktlinje från Storstugan fram till vattnet har säkerställts i detaljplanen.

Svar om förskolorna på Norrberget
Långsiktig planering:
Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-09-18 ett strategiskt lokalprogram för förskolor, Änr BUN 
2017/130.600. Lokalprogrammet ska vara ett riktningsdokument i det fortsatta planeringsarbetet 
gällande förskolelokaler. Ett motsvarande strategiskt lokalprogram för skolor planeras antas av barn- 
och utbildningsnämnden under våren 2018.

Flytt av förskolelokaler under planerad byggnation på Norrberget:
För att kunna genomföra den föreslagna exploateringen på Norrberget måste befintliga byggnader 
för skol- och förskoleverksamhet rivas. För att ersätta dessa kommer tillfälliga lokaler för 
förskoleverksamheterna att ordnas. Förskolan Lillstugan, som används av Montessori Vaxholm, 
kommer att få tillgång till tillfälliga lokaler i en paviljong med tre mindre avdelningar i 
Johannesbergsparken enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-11-30, Änr KS 2017/201.25. Den 
kommunala förskolan Lägerhöjden kommer att få tillgång till tillfälliga lokaler på tomten Vitsippan 
enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-08, Änr 2018/14.052.
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Den planerade permanenta förskolan på Norrberget:
För att rymma den planerade bostadsbebyggelsen och det särskilda boendet på Norrberget kommer 
de befintliga två förskolorna att ersättas med en ny förskola på sex avdelningar i två plan. 
Uppstartsbeslut för nybyggnationen fattades av kommunstyrelsen 2017-10-18, Änr KS 2017/155.251. 

I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte Boverkets rekommenderade friyta utomhus. Förskolan 
gränsar mot parken vid Storstugan, ligger intill parken Lägret och har närhet till naturmiljö, viket kan 
kompensera något för att riktlinjerna inte uppnås.

Parkeringsplatser och angöringsplats för att lämna och hämta barn är tänkt att delvis ske på den 
kommunala gatan intill förskolan. 

Brandsäkerhetsfrågor och övriga krav enligt gällande lagstiftning kommer att hanteras i 
bygglovsskedet. 

Svar om trafiken
Efter granskningen har synpunkter på bland annat trafikfördelningen mellan Lägergatan och 
Eriksövägen framkommit. En översyn av trafikutredningen har gjorts där anpassningar av 
planförslaget har legat till grund för en ny körspårsanalys för utryckningsfordon, sopbilar och 
personbilar. Dock har ingen ny trafikfördelningsanalys gjorts för Lägergatan. En trafikutredning är 
inte ett förslag från stadens sida utan en teoretisk konsekvensbeskrivning av vilken väg trafikanter 
kommer att välja om inga åtgärder görs i befintligt vägnät. I utredningen blir utfallet en stor andel på 
Lägergatan eftersom det är den kortaste vägen.

Vaxholm stad vill inte ha en ökad trafik på Lägergatan och är beredd att vidta åtgärder för att den 
inte ska öka. Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder för att den skall bli mindre attraktiv 
att välja för nya trafikanter. Vaxholm stad har förbjudit all avtalad byggtrafik att köra Lägergatan och 
vi kommer att följa upp trafiken på Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken men då detta 
innebär att även befintlig trafik påverkas väljer vi att avvakta med andra åtgärder i första hand. Om 
trafiken ökar kommer Vaxholm stad att vidta åtgärder.

Inkomna yttranden i sin helhet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
Nedan följer alla inkomna skrivelser med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i ljusgrått. 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar

1. Länsstyrelsen i Stockholms län: 
Förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för granskning. Planområdet omfattar 
fastigheterna Lägerhöjden 1, Lägerhöjden 3 med flera. Syftet med detaljplanen för Norrberget är att 
möjliggöra bostadsbebyggelse, skola och vård samt andra verksamheter. 

Detaljplaneförslaget är upprättat med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Av 5 kap. 22 § PBL följer vad länsstyrelsen ska yttra sig om i granskningsskedet för detaljplaner. Där 
framgår bl.a. att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens 
bedömning innebär att det finns risk för att miljökvalitetsnormer, MKN för vatten enligt 5 kap. 

384



Granskningsutlåtande
2018-03-15

Änr 2015/56.214
8 av 100

miljöbalken inte följs. Detta var den synpunkt som Länsstyrelsen främst framförde i samrådsyttrande 
29 september 2017 och den synpunkten som kvarstår i granskningsskedet.

För att klara miljökvalitetsnormer för vatten bedömer Länsstyrelsen att det krävs åtgärder som är 
minst dimensionerade enligt vad som beskrivs i dagvattenutredningen, och att plankartan behöver 
kompletteras med ytterligare planbestämmelser. Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan
Länsstyrelsen komma att ta upp planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma 
att upphävas enligt 11 kap. 11 §.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse för 
Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

Miljökvalitetsnormer för vatten
För att klara miljökvalitetsnormer för vatten bedömer Länsstyrelsen att det krävs åtgärder som är 
minst dimensionerade enligt vad som beskrivs i dagvattenutredningen (ÅF infrastruktur 2017-11-20). 
Med hänsyn till vattenkvaliteten i fjärden kan dagvattenflödet även behöva minskas från 
planområdet. Kommunen utgår i nuläget från att dagens flöde ska bibehållas.

För att vattenstatusen inte ska försämras, anser Länsstyrelsen att detaljplanen ska säkerställa detta 
genom ytterligare planbestämmelser. Dessa kan t.ex. reglera infiltration och att mark ej ska 
hårdgöras. Även bestämmelsen om parkmark kan kompletteras och specificeras. I sammanhanget vill 
Länsstyrelsen också upplysa om att kommunens planbestämmelse b1 som avser reglera 
fördröjningsvolym och rening av dagvatten saknar lagstöd. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen 
att ta del av och använda råd och rekommendationer som finns på Boverkets temadel om dagvatten i 
detaljplan på kunskapsbanken: 
http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-
detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/ Med fördel kan även en grönytefaktor tillämpas i området. Denna 
säkerställs exempelvis i genomförandeavtal, men kan gärna nämnas i planbeskrivningen.

Dagvattenutsläpp är en stor påverkansfaktor gällande vattenkvalitet och behöver därför åtgärdas så 
långt det är möjligt inom planområdet. Om det inte går att reglera detaljplanens påverkan på 
vattenkvalitet inom planområdet, behövs någon form av åtgärd utanför planområdet, t.ex. en 
dagvattendamm eller en våtmark innan dagvatten släpps ut i fjärden. Detta behöver då regleras med 
någon form av genomförandeavtal alternativt så ska det finnas ett politiskt beslut gällande
genomförande. Ett sådant avtal eller beslut måste i så fall föreligga innan detaljplanen antas.

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats och kravet på fördröjning förändrats till att dagvatten 
från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas i hållbara dagvattensystem. Systemen ska 
dimensioneras för att magasinera en volym på 20 mm nederbörd. Nya planbestämmelser som 
är dimensionerade enligt den uppdaterade dagvattenutredningen har införts i plankartan. Det 
handlar bl.a. om andel hårdgjord yta som tillåts, andel mark som ska vara tillgänglig för 
infiltration samt att fördröjningsmagasin får anläggas. I parkmarken har en bestämmelse för 
andel yta som inte får hårdgöras lagts till. Planbeskrivningen har även uppdaterats med en 
noggrannare beskrivning av hur dagvattnet ska hanteras för att flöden och 
föroreningsmängder ska minska efter exploateringen. 

385

http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/
http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/


Granskningsutlåtande
2018-03-15

Änr 2015/56.214
9 av 100

Grönytefaktorn nämns i planbeskrivningen och det är en målsättning att en grönytefaktor på 
0,6 uppnås. Grönytefaktorn utgör en av bilagorna i köp- och genomförandeavtalet. 

2. Lantmäteriet
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete:
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av 
detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta ev. gemensamhetsanläggningar, skapa servitut, 
ledningsrätter mm.

Delar av planen som måste förbättras
Grundkarta
-
Plankarta och bestämmelser
Bestämmelsen f1 anges som en egenskapsbestämmelse för kvartersmark men syftar till en tillåtelse 
över allmän plats, där bestämmelsen även är lokaliserad. Det behöver ses över om bestämmelsen 
istället ska anges som en egenskapsbestämmelse för allmän plats.

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas och f1 finns nu både inom allmän plats och kvartersmark.

Användningsbestämmelser inom parentes ska användas då man vill tillåta olika 
användningskategorier, det vill säga både allmän plats och kvartersmark, inom samma yta i olika 
nivåer. Då P1 finns inom parentes för ett par användningar av kvartersmark ska därför P1 tolkas som 
något annat än kvartersmark. Detta verkar dock inte vara syftet med bestämmelsen och detta 
behöver därför ses över.

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Garagemöjligheterna i planområdet har begränsats för att förbättra 
infiltrationsmöjligheterna på gårdarna.

En strandpromenad ska anläggas inom allmän plats för PARK som hamnar inom strandskyddet. 
Sådana åtgärder kan påverka strandskyddet och det bör därmed upphävas även inom PARK.

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas inte. Strandskyddet inträder inom parkmarken för att långsiktigt säkra 
allmänhetens tillträde till parken. Eventuellt kan strandpromenaden, beroende på utformning, 
kräva dispens. Dispens från strandskyddet ges av stadsbyggnadsnämnden.

Plan- och genomförandebeskrivning
Det behöver förtydligas ifall ledningsrätterna behöver omprövas eller inte. Det anges att de ska 
bestå, men att omprövning ska ske på initiativ av ledningsägaren. Om ledningarna inte ska flyttas 
behöver u-områdenas utbredning ses över.

SBF:s kommentar:
Texten om ledningsrätterna har förtydligats med texten: ledningsrätterna för fjärrvärme 
behöver omprövas då de behöver få en ny sträckning. U-områdena på plankartan bedöms vara 
lokaliserade till rätt plats. 
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Det behöver förtydligas hur det påverkar blivande fastighetsägare att vägarna och 
dagvattenhantering ska skötas genom gemensamhetsanläggningarna.

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. I Planbeskrivningens genomförandedel har konsekvenserna av 
gemensamhetsanläggningarna förtydligats.

Angående förrättningskostnader finns vid vissa typer av förrättningar regler som styr hur 
förrättningskostnaderna ska fördelas. Det går inte alltid att avtala. Vid ledningsrättsåtgärder blir alltid 
ledningsägaren ansvarig för förrättningskostnader.
Vad som avtalas om vart fakturan ska skickas är en annan fråga. Detta bör förtydligas.

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas och skrivningen har förtydligats i planbeskrivning.

Det bör framgå att kommunen kan lösa in mark för allmänna platser, detta på grund av att 
ägarförhållandena kan komma att ändras.

SBF:s kommentar:
Då kommunen redan äger alla mark i planområdet och ska vara huvudman för allmän plats 
finns det inget behov av att lösa in mark. Den mark som säljs är endast kvartersmark.

3. Sjöfartsverket:
Sjöfartsverket har tagit del av ”Granskning av förslag till detaljplan för Norrberget, Dp 410” och har 
inget ytterligare att tillägga till tidigare yttrande, det senaste daterat 2017-09-18.

4. Trafikverket:
Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

5. Trafikförvaltningen
Vaxholms stad har sänt rubricerat ärende till landstingets trafikförvaltning för förnyat samråd. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en stadsutveckling av området med 2-300 bostäder beroende 
på exploateringsgrad. Planområdet skall även inrymma en förskola och allmän parkering.

Planområdet är beläget på den norra delen av Vaxön ovanför Hamngatan och inrymmer idag 
Norrbergsskolan samt förskoleverksamheter. Närmaste busshållplats är Norrbergsskolan i direkt 
anslutning till planområdet. Området ligger cirka 700 meter från Söderhamnsplan som idag trafikeras 
med stomtrafik mot centrala Stockholm.

Trafikförvaltningens synpunkter
Detaljplanen har bl.a. justerats vad gäller planområdets gränser mot Hamngatan, trafikförvaltningen 
bedömer att förändringarna inte påverkar möjligheten att behålla busshållplatsen vid 
Norrbergsskolan.
Trafikförvaltningen har därav ingen erinran mot föreslagen detaljplan.
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SBF:s kommentar:
Staden har för avsikt att behålla busshållplatsen vid Hamngatan. Den exakta platsen kan dock 
behöva justeras något.

6. MSB:
MSB avstår från att yttra sig i ärendet.

7. E-ON elnät Stockholm AB
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.

8. Roslagsvatten
 Avfall 
Plan- och genomförandebeskrivning 

 s. 36. ”Avstånd ska i de flesta fall vara mindre än 50 meter, men i vissa lägen kan något längre 
avstånd accepteras.” Här antas att det är gångavstånd som avses, vilket i så fall kan 
förtydligas i texten. 

 Roslagsvatten önskar information i senare skede om exakt placering, val av avfallsbehållare 
samt placering av miljöstugor för att kunna säkerställa att hämtning är möjlig. 

SBF:s kommentar:
Texten om avfall på s.36 i planbeskrivningen har förtydligats
Avfallshanteringen är tänkt att lösas med kassuner vid kvartersvägarna i området. I 
planbeskrivningen visas en skiss med körspår för sopbil och tänkt placering av avfallsbehållare. 
Enligt trafikutredningen ska sophanteringen fungera i området. 

 VA 
Plan- och genomförandebeskrivning 

 Dagvatten s. 15. Det står att anvisningar om dagvatten ska tas in i köp- och 
genomförandeavtalet. Kraven mot exploatören bör stämmas av med Roslagsvatten för 
samordning av vilka krav som ska anges i köp- och genomförandeavtalet respektive VA-
exploateringsavtalet. 

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas. Kraven i avtalen med exploatören gällande dagvatten har stämts av med 
Roslagsvatten.

 Dagvatten s.15. Det står i tredje stycket att perkolationsmagasinen kommer att utrustas med 
bräddfunktion. Är ”ska” ett bättre ordval eftersom kommunen inte själva kommer att 
ansvara för det sker? 

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas.
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  Vatten och avlopp s. 36. Oklart vad som menas med näst sista meningen: ”Den ligger precis i 
början av en brant som gör att det är möjligt att passera mellan vattenledningarna i 
Hamngatan och stationen med god marginal.” 

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas och meningen har förtydligats.

  Kvartersvägarna s. 38. Det står att för kvartersvägarna och dagvattenmagasin kommer det 
att bildas en gemensamhetsanläggning. Är ”ska” ett bättre ordval eftersom kommunen inte 
själva kommer att ansvara för det sker? 

SBF:s kommentar:
Synpunkten beaktas.

Plankarta 
 Bör man ange krav/begränsningar för materialval för att minska föroreningsbelastningen till 

dagvattnet, se dagvattenutredning kap 7.2-7.3? I Gestaltningsprogrammet anges att trä 
huvudsakligen ska användas som fasadmaterial, men det finns inget alls angett för tak och 
det finns inga faktiska krav/begräsningar. 

SBF:s kommentar:
Planbestämmelser med krav på att undvika vissa takmaterial för att minska föroreningar i 
dagvattnet saknar lagstöd. Synpunkten beaktas inte. Dagvattnet tas om hand enligt den 
reviderade dagvattenutredningen.

9. Stockholms läns museum:
Vad gäller utformningen av tillkommande bebyggelse vidhåller länsmuseet tidigare framförda 
invändningar, vilka även framfördes av Wilund arkitekter och antikvarier AB. Rådande tendenser 
inom modern, nutida arkitektur har fått för stort spelrum. 
För att mer anknyta till Vaxholms befintliga bebyggelse finns skäl att i högre grad efterlikna den, 
avseende exempelvis fasadmaterial, fönsterindelning och yttertak. Gestaltningsprogrammets 
riktlinjer för färgsättning bör preciseras, genom att anvisa fasadpanel med sågad yta för slamfärg, 
men fasadpanel med hyvlad yta för oljefärg. 
Liksom tidigare beklagas planerad rivning av Norrbergsskolan.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.

Ambitionen är att använda slamfärg på sågad yta och oljefärg på hyvlad yta men eftersom 
fasadfärg idag ofta varken är klassisk slam- eller oljefärg så blir det problematiskt att styra så 
detaljerat.
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10.Naturskyddsföreningen i Vaxholm
1. Tidigare samråd 
Naturskyddsföreningen noterar att stadsbyggnadsförvaltningen har tagit till sig av vår kritik och i 
samrådsredogörelsen från det extra samrådet publicerat hela vårt yttrande. Vi ser också att vi i högre 
grad fått svar på våra synpunkter (visserligen ofta med hänvisning till generella svar), men också att 
vår begäran att få hänvisning till källor inte har blivit hörsammade. Vi kommer därför nedan att 
förtydliga vilka källor som åsyftas. 

2. Processen 
I vårt förra yttrande konstaterade vi att de brister i dialog och demokratisk process som följt hela 
planeringen av Norrberget till viss del kompenserats i och med folkomröstningen och det extra 
samrådet. Processen skulle därför teoretiskt kunna uppnå en bättre demokratisk giltighet. Detta var 
uppenbarligen en illusion, då kommunen struntat totalt i både folkomröstningens resultat och de 
synpunkter som kommit in under samrådet. Vi skrev följande i förra samrådsomgången: 
”Naturskyddsföreningen anser att kommunen av både sakliga och demokratiska skäl behöver beakta 
inkomna yttranden på ett bättre sätt under den fortsatta samrådsprocessen.” 
Stadsbyggnadsförvaltningen svarar i samrådredogörelsen: ”I denna samrådsredogörelse 2 försöker vi 
bemöta alla yttranden så gått det går” (okorrigerat citat). Tyvärr har detta försök alltså totalt 
misslyckats. 

SBF:s kommentar:
Detaljplanen har hittills varit ute på två samråd och en granskning där allmänheten och 
remissinstanser har haft möjlighet och tycka till om planen. Ett flertal förändringar har införts 
med hänsyn till yttrandena från samråden och den första granskningen. De senaste 
förändringarna som införts är främst kopplade till tydligare lösningar för omhändertagande av 
dagvatten, sänkning av våningstal för bättre anpassning till närliggande bebyggelse och att 
trafiklösningar har setts över. 

Se även svar om planprocessen.

3. Befolkningsutveckling 
Följande står att läsa i samrådsredogörelsen från första samrådet och upprepas i 
samrådsredogörelsen från oktober 2017: 
”Vaxholm växer [ - - - ]. År 2030 beräknas vi vara cirka 16 000 invånare i kommunen – en positiv och 
nödvändig utveckling för att Vaxholm ska fortsätta vara en levande och attraktiv stad och samtidigt 
ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal service.” 
Naturskyddsföreningen har i samrådet till översiktsplanen visat att någon koppling mellan 
befolkningsökning och attraktivitet och möjlighet att erbjuda service inte går att utläsa av offentlig 
statistik. Vi undrar därför hur kommunen har kunnat dra slutsatserna i citatet ovan, och Naturskydds-
föreningen har i flera olika tidigare sammanhang försökt få ta del av det underlag som har använts. 
Det här är faktiskt en fråga som har enorm betydelse för hur kommunen ska utforma sin planering, 
så den kan inte viftas bort. 
Naturskyddsföreningen efterlyser de källor (statistik, utredningar eller rapporter) på vilka kommunen 
bygger sin slutsats om att den kraftiga befolkningsökning som har skett och planeras ske är 
nödvändig för att ”möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal service”. 
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SBF:s kommentar:
Se svar om ”Befolkningsökning/bebyggelsetakten i kommunen” för en redogörelse av det 
underlag som legat till grund för den befolkningsprognos som redovisas i gällande 
översiktsplan.

4. Planens syfte 
Naturskyddsföreningen efterfrågade i tidigare samråd motiveringar till förändringen av områdets 
syfte samt till att fungerande byggnader rivs. 

I den senaste samrådsredogörelsen har en motivering till rivningen presenterats: ”Norrbergsskolan 
byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en skolmiljö, anpassad till 
dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på lärmiljöerna i skolan, bland annat att 
kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för olika typer av arbete, något som det saknas 
möjligheter till i Norrbergsskolan.” 

Naturskyddsföreningen kan konstatera att till exempel grannkommunen Danderyd har gjort helt 
andra bedömningar. Skolor byggda på 1910- och 1920-talet liksom ett flertal ungefär samtida som 
Norrbergsskolan används och underhålls. Hur kan bedömningarna skilja så mycket? Dessutom finns 
en mängd andra möjligheter att använda byggnaden än till skola, så Kronängsskolans kvaliteter 
motsäger inte Norrbergskolans potential för andra ändamål. Motivering till att riva förskolorna 
saknas helt, liksom motivering till att planens syfte ändras jämfört med de tidigare detaljplanerna. 
Hur kan behov av centralt lokaliserade områden för allmänt ändamål minska med ökande 
befolkning? 

Naturskyddsföreningen motsätter sig förändringen av områdets syfte samt till att fungerande 
byggnader rivs. Vi efterlyser källor (statistik, utredningar eller rapporter) till 1) bedömningen att det 
inte är långsiktigt hållbart att behålla Norrbergsskolans byggnader samt 2) det generella påståendet 
att ”erfarenheter från andra kommuner visar att renovering av äldre fastigheter inte varit 
ekonomiskt försvarbart” (citat från pressmeddelande publicerat på kommunens hemsida 2017-10-
17). 

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad gör bedömningen att befintliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet 
måste rivas för att möjliggöra detaljplanens syfte och kunna genomföra den föreslagna 
exploateringen på Norrberget. Se svar om förskolorna på Norrberget för mer information.

5. Strandskydd 
I granskningsförslaget åberopas numera endast två av de särskilda skäl som krävs för att kunna 
upphäva strandskyddet, nämligen: 
a) Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. (7 kap 18 c § MB p1) 
b) Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. (7 kap 18 c § MB p5) 

Det är minst sagt pikant att dessa två skäl motsäger varandra. Platsen är i nuläget ianspråktagen för 
att i enlighet med gällande detaljplaner användas för angelägna allmänna ändamål, nämligen skola 
och förskolor. Om byggnaderna rivs kan området i rimlighetens namn inte kallas ianspråktaget, och 
det är inte omöjligt att återskapa ett område som uppfyller strandskyddets syften. Att 
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strandområdets värden för friluftslivet såväl som växt- och djurliv en gång har åsidosatts betyder inte 
att de är för evigt förlorade. 

Av oklara skäl anses nu bostäder vara mer angelägna just på denna plats än de allmänna ändamål 
som hittills har gällt, men området är inte ianspråktaget för bostadsändamål. Skäl a) kan bara sägas 
gälla för det allmänna ändamålet, och om skäl b) skulle gälla faller skäl a). Kommunen har i 
granskningsförslaget dock inte lyckats förklara varför bostadsändamålet skulle vara mer angeläget än 
det allmänna ändamålet. Alltså är inget av de två skälen giltigt. 

Naturskyddsföreningen anser att området (förutsatt att nuvarande byggnader rivs) skulle ha ett stort 
värde som rekreationsområde för de boende i centrala Vaxholm, speciellt som många andra 
attraktiva områden på Vaxön för närvarande håller på att försvinna. Det finns andra områden i 
Vaxholm som kan bebyggas, och vi menar att en rejäl bit av det strandskyddade området ska få 
behålla sitt skydd, inte bara en smal remsa vid bergskanten för en strandpromenad. 

Naturskyddsföreningen yrkar således på att strandskyddet upphävs endast närmast 
strandskyddslinjen och att den norra delen därmed undantas från exploatering. Om Norrbergsskolan 
bevaras måste förstås strandskyddet upphävas för den ianspråktagna ytan. 

SBF:s kommentar:
Befintlig markanvändning ligger till grund för bedömningen av om ett område är ianspråktaget. 
Bedömningen är även att intresset att ta Norrberget i anspråk anses väga tyngre än 
strandskyddsintresset för det område som planläggs som kvartersmark. 

Delar av det område som idag betraktas som allmänt tillgängligt hyser dessutom låga värden 
för friluftsliv och/eller växt- och djurliv. Det handlar framförallt om parkeringsplatsen, 
asfalterade ytor, förskoletomten samt skolbyggnaden. Upphävandet av strandskyddet 
omfattar inte det den norra delen av planområdet som behövs för att mellan strandlinjen och 
byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv. Passagen är anpassad till de lokala förutsättningarna, bebyggelsetätheten och 
landskapets karaktär.

6. Dagvattenhantering 
Idag sker avrinning från området åt två håll. I den norra delen av området går flödet direkt mot Norra 
Vaxholmsfjärden medan dagvattnet i den södra delen via brunnar förs bort i dagvattenledningar (se 
Fig 3, sid 10 i Dagvattenutredningen) som så småningom mynnar ut nära Hembygdsgården. Det är 
oklart om planen kommer att medföra att allt dagvatten kommer att samlas i dagvattenledningarna 
eller om nuvarande uppdelning kommer att behållas. Oavsett vilket hamnar dock dagvattnet till slut i 
Norra Vaxholmsfjärden. 

Exploateringen kommer att medföra ökad avrinning och större mängder föroreningsämnen än i 
nuläget. Dagvattenutredningen har underskattat ökningen eftersom man felaktigt antagit att 
parkeringen i nordöstra delen är asfalterad (avrinningskoefficient 0,8) när den i själva verket består 
av grus (avrinningskoefficient 0,2). 
Dagvattenutredningen konstaterar att data om rördimensioner och lutning på dagvattenledningarna 
som försörjer området saknas. Detta innebär att kapaciteten inte har kunnat beräknas, och det är 
alltså inte klarlagt att befintliga dagvattenledningar kommer att klara av det ökade flöde som den 
planerade exploateringen innebär. 
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Meningen är att dagvattnet kommer att omhändertas lokalt, renas och fördröjas. I planen nämns 
växtbäddar som ett sätt att rena och fördröja dagvattnet och detta förutsätts minska förorenings-
mängderna, vilket i sin tur skulle bidra till att miljökvalitetsnormen för Norra Vaxholmsfjärden kan 
uppnås. Inga beräkningar som visar detta presenteras dock. 

I enlighet med PBL 2 kap 5 § och SFS 2015:516 bör dagvattenlösningar säkerställa att varken 
dagvattenflödet eller föroreningshalterna ökar i jämförelse med förhållandena innan exploateringen. 
Om planens genomförande medför att vattenförekomsternas biologiska, fysikaliska eller 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt är detta ett brott mot icke-försämringskravet 
(SFS 2015:516, EU-domstolen C-461/13, ”Weserdomen”). 

Dagvattnet hamnar således i Norra Vaxholmsfjärden med ekologisk status ”måttlig”. Den nordvästra 
delen av fjärden är den separata vattenförekomsten Kodjupet som har ekologisk status 
”otillfredsställande”. I själva verket krävs alltså åtgärder för att minska utsläppen av särskilt 
förorenande ämnen (SFÄ). 
Kommunen behöver troliggöra att de dagvattenåtgärder som kommer att genomföras också 
möjliggör att miljökvalitetsnormerna i recipienten uppnås, annars är det Länsstyrelsens roll att 
upphäva planen. 

Med bakgrund av detta anser Naturskyddsföreningen att utsläpp till recipienten måste minskas 
genom minskning av hårdgjord yta och ökade möjligheter till lokal infiltration, det vill säga i praktiken 
minskad exploateringsgrad. 

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har reviderats med större krav på rening av föroreningar samt minskat 
flöde från planområdet. Dagvattenanläggningarna ska dimensioneras för att kunna magasinera 
20 mm nederbörd. Detta innebär att ca 90 procent av årsnederbörden kan tas om hand och 
föroreningsbelastningen från dagvattnet minskar vilket bidrar till att miljökvalitetsnormerna 
för recipienten ska kunna följas. Detta innebär även att belastningen på det befintliga 
dagvattennätet kommer att minska i jämförelse med dagens läge.

Planbestämmelserna för hantering av dagvatten har ändrats för att ge förutsättningar för de 
dagvattenlösningar som föreslås i dagvattenutredningen. Dagvattnet kommer att omhändertas 
lokalt genom rening och fördröjning. Dagvattenhanteringen kommer att säkerställas genom 
köp- och genomförandeavtal. 

7. Miljöbedömning 
Vaxholms kommun har ett åtagande enligt vattendirektivet att vidta åtgärder bland annat för att 
uppnå god vattenstatus i Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden 2027. Dessa har i dagsläget 
otillfredsställande respektive måttlig ekologisk status. Eftersom förbättringar av ekologisk status går 
mycket långsamt behöver åtgärder genomföras långt i förväg, det vill säga nu. 
Klimatmål på internationell och nationell nivå, Sveriges miljökvalitetsmål samt Vaxholms kommuns 
egna miljömål utgör också grund för miljöförbättrande åtgärder. 

Kommunens kanske skarpaste verktyg för att genomföra miljöförbättrande åtgärder är just 
detaljplanerna, och antalet nya sådana under de närmaste åren är förstås begränsat. De är därför 
viktigt att åtgärder som föreslås i planområdet effektivt bidrar till en hållbar utveckling i högre grad 
än ett nollalternativ, för att en exploatering av området över huvud taget ska kunna anses vara 
motiverad. 
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I Miljöbedömningen listas ett antal negativa miljöeffekter av planen. En negativ effekt som inte 
nämns är de utsläpp av klimatgaser som rivningen av de befintliga högst funktionella byggnaderna på 
Norrberget och därefter nybyggnation av området innebär. 
Även positiva effekter anges, men de utgörs nästan uteslutande av kompensationsåtgärder eller olika 
sätt att mildra de negativa effekterna. Därför är slutsatsen om nollalternativet obegriplig: ”Om 
planområdet Norrberget inte genomförs innebär det färre bostäder på Vaxön samt att framkomna 
positiva effekter uteblir”. Vad hände med de negativa effekterna? Frågan ställdes i förra samrådet 
men fick inget svar i samrådsredogörelsen, eller ändring i miljöbedömningen. 
Något ytterligare alternativ nämns inte trots att det är uppenbart att de negativa effekterna skulle 
kunna minskas med en lägre exploateringsgrad. Till exempel skulle flöde av orenat dagvatten till 
Norra Vaxholmsfjärden kunna undvikas om punkthus C och D inte byggs (se Dagvattenutredningen 
sid 25). 

Det är alltså uppenbart att Miljöbedömningen bygger på en prioritering av byggande av bostäder, 
inte av några miljökriterier, vilket gör den helt missriktad. 
Grönytefaktorn är ett beräknat mått på de samlade ekotjänsterna som de gröna ytorna ger i relation 
till områdets storlek och ger en bild av hur attraktiv och hållbar stadsmiljön är. Således skulle detta 
mått kunna användas som en del i bedömningen av områdets miljökvaliteter. I samrådsredogörelsen 
konstateras dock att ”detaljerade beräkningar av grönytefaktorn genomförs först i projekteringen 
och presenteras inte i planbeskrivningen”. Detta innebär, tillsammans med vad som ovan framförts, 
att påståendet att de positiva effekterna överväger de negativa är en ren spekulation utan någon 
saklig grund. 

Naturskyddsföreningen anser att detaljplanen behöver ett tydligare fokus på miljöförbättrande 
åtgärder på alla plan, och som följd av detta framtagande av ett alternativ med minskad 
exploateringsgrad. Beräkningar (åtminstone översiktliga) av grönytefaktorn bör presenteras i 
planbeskrivningen. 

SBF:s kommentar:
I bedömningen av detaljplanens inverkan på miljön har förvaltningen uppskattat effekterna av 
planförslaget sammantaget är positiva och att de positiva effekterna överväger de negativa 
effekterna. Ett exempel är dagvattenhanteringen. I nollalternativet sker avrinningen främst 
från byggnader, parkering och lokalgator, mot naturmark, parkområden där infiltration är 
möjlig. Där infiltration inte är möjlig och vid stora flöden leds vattnet orenat direkt ut i fjärden 
alternativt via dagvattenbrunnar och befintligt dagvattennät. Att säkerställa en hållbar 
dagvattenhantering i nollalternativet innebär stora kostnader och lösningar med bl.a. 
reningssfilter som inte är långsiktigt hållbara. Planförslaget ger möjlighet och förutsättningar 
för en mer hållbar dagvattenhantering då nästan allt flöde från hårdgjorda ytor inom 
planområdet förväntas avledas till dagvattensystemet efter fördröjning och rening. Detta 
medför även att belastningen på recipienten minskar i jämförelse med nollalternativet. 

Att detaljplanera för nya bostäder i ett område som till vissa delar består av park- och 
naturmark medför negativa effekter på ett eller annat sätt då olika intressen måste vägas mot 
varandra. I grunden följer förvaltningen uppsatta mål vilket medför att en avvägning måste ske 
mellan olika värden, behov och ekonomi.
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8. Naturmiljö 
En effekt av den höga exploateringsgraden i planförslaget är förstås att utrymmet för natur- och 
parkområden blir ytterst begränsat. Idag har området, trots flera byggnader och en skolgård, en 
relativt lummig inramning, speciellt längs Hamngatan. Planen sägs ha ambitionen att ”i största 
möjliga mån ska karaktärsträd bevaras”. Detta klingar falskt när man samtidigt kan konstatera att 
endast två (!) träd skyddas i planen. Med en lägre exploateringsgrad skulle betydligt mer av 
karaktären av lummighet bevaras, tillsammans med de övriga ekosystemtjänster som träden ger i 
form av till exempel rening av luft och vatten, markstabilisering, bullerdämpning och reglering av 
mikroklimatet. 

Naturskyddsföreningen anser att exploateringsgraden måste minskas så att natur- och kulturmiljön i 
högre grad kan upprätthållas, och att de ekosystemtjänster som befintliga träd i området erbjuder 
tas tillvara. 

SBF:s kommentar:
En avvägning mellan olika intressen har gjorts. Anledningen till att ett flertal träd behöver 
avverkas är för att möjliggöra huskropparnas placering samt byggande av garage. Av 
byggnadstekniska skäl är det svårt att bevara träd i områden där garage byggs. Placering av 
garagen har gjorts utifrån geologiska förutsättningar, kostnadseffektivitet och för att minimera 
trafikalstringen i området

Ambitionen är att karaktärsträd i största möjliga mån ska bevaras och om så inte är möjligt ska 
dessa kompenseras genom högre krav på återplantering och användande av grönytefaktorn.

9. Trafik och parkering 
De synpunkter som Naturskyddsföreningen framförde kring trafik- och parkeringsfrågor i de förra 
samråden, och som betonar åtgärder som minskar trafiken och leder till att befintliga 
parkeringsplatser utnyttjas mer effektivt, är fortfarande giltiga men upprepas inte här.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna från tidigare samråd har noterats. På allmänna gator och torg kommer vissa 
platser att vara tidsreglerade för att möjliggöra samutnyttjande. 

11.Seniorerna Vaxholm:
Vaxholms stad har inbjudit till synpunkter på samrådsförslag ang. Dp 410 - Norrberget. SPF 
Seniorerna har tidigare lämnat yttrande ang. markanvisningstävlingen gällande byggnation på 
Norrberget och vi vill nu återkomma med merparten av dessa synpunkter.

SPF Seniorerna i Vaxholm är angelägna om att behovet vad gäller äldre tillgodoses. Det vi framför allt 
vill framföra är behovet av olika typer av boenden för äldre, såsom seniorbostäder och olika modeller 
av bogemenskaper. Vi vet att kön till seniorboenden är långa och att väntetiden sträcker sig över 
ansenlig tid. Att väga in detta behov i den framtida planeringen är av stor vikt. När ett nytt område 
planeras borde det finnas goda förutsättningar för detta. SPF Seniorerna medverkar gärna med våra 
erfarenheter och kunskaper i denna planering. 
Vi kan med glädje konstatera att staden avser att planera för ett särskilt boende i området. SPF 
Seniorerna medverkar gärna även i detta planeringsarbete.
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SBF:s kommentar:
Synpunkterna har förts vidare till ansvarig byggprojektledare för det särskilda boendet. 

12.Vaxholms villaägareförening
Vaxholms Villaägareförening har till uppgift att verka för goda villkor för villaboende i
Vaxholm. Inför exploateringen av Norrberget har vi noterat stor oro hos de villaägare, som
bor på 2 1/2 av planområdets 4 sidor, både för förändringen av miljön och för den ökade
trafiken med åtföljande gatuparkering, en oro som vi finner befogad.

I tidigare yttrande har vi yrkat på att kommunen så gott det går i nuvarande planeringsskede
måtte verka för minskning av antalet lägenheter och minskning av husens höjd. I vårt senaste
yttrande föreslog vi dessutom, att kommunen måtte förmå arkitekterna att minska på den
konstlade variationen i fasaderna. Minskad exploateringsgrad skulle minska trafik- och
parkeringsproblemen, men vi menar, att parkeringsnormen i vilket fall som helst måste höjas
0.9 är enligt erfarenheter bland annat från Hammarby sjöstad orealistiskt.

Vi ber att få upprepa dessa våra yrkanden.

SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats och i och med att ett av kvarteren blir särskilt boende minskar 
fordonsrörelserna något jämfört med det ursprungliga planförslaget. Bebyggelsen närmast 
omgivande villabebyggelse har anpassats med något lägre höjder och sänkts en våning. 
Bebyggelsens utformning styrs dels med planbestämmelser men också i framtaget 
gestaltningsprogram. Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation 
vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, 
skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.

Vaxholms stad har antagit en parkeringsnorm och det är den som förslaget har utgått ifrån och 
som tillämpas vid bygglovsprövning. Gällande parkeringsnorm för området klaras.

13.Företagarna Vaxholm (har kommit efter den 7 januari)
Företagarna Vaxholm tackar för remissförfrågan. Som förening tar vi inte ställning i debatten om 
Norrbergsskolans vara eller icke vara. För oss ligger fokus på den ständigt aktuella frågan att 
verksamheter/ verksamhetsytor inte ges utrymme/trängs undan till förmån för bostäder, vilket 
påverkar livs- och utvecklingskraft negativt. 

Företagarna Vaxholms vision är ett levande samhälle för alla som bor och verkar här liksom för de 
som besöker oss. Året runt. Vi tror definitivt inte på Vaxholm som en sovstad där invånare måste 
pendla ut och arbeta någon annanstans. I de samtal som vi löpande initierar med de politiska 
partierna i Vaxholm tycks vi överlag vara eniga i den visionen. Av många skäl är ”pendlarförorten” 
inte långsiktigt hållbar. Trafiken tätnar, bilköerna växer, transporttiderna ökar på fritidens och 
livskvaliténs bekostnad, miljön tar stryk på grund av utsläpp och den miljöpåverkan som en stor 
transportapparat kräver (naturresurser, vägar, parkeringar osv). En stad som dagtid endast befolkas 
av skolbarn och pensionärer är inte en komplett stad. Möjligheterna måste finnas att försörja sig 
utifrån en lokal bas för de som vill. 
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Plan- och bygglagen, PBL, är styrande för kommunen i planprocesser. Miljölagstiftningen ställer likaså 
krav, precis som lagar om barn, förskola och skola, omsorg om äldre och människor med olika behov. 
Lokalt kan en kommun också besluta om t ex parkeringsnormer (antal p-platser per bostad). 
Vad och vem säkerställer att det finns arbetsplatser här? Att förutsättningar finns och ges till ett 
friskt, utvecklingsbart näringsliv som skapar nödvändig service i så många branscher, åt så många 
invånare och andra företag? Likaväl som det till exempel finns en parkeringsnorm vore det önskvärt 
med motsvarande norm för ”antal arbetsplatser per bostad”. Det borde vara möjligt att tydligare 
sätta och kommunicera ett sådant mål vid exploatering och nyproduktion. På stadens webbplats 
framgår att staden inlett förhandlingar med Besqab om villkor för förvärvet av marken och 
genomförandet av detaljplanen. I planförslaget är ett av syftena ”lokaler för verksamheter i 
markplan” arbeta aktivt för verksamheter, branscher, variation… Det är mycket angeläget att det i 
dessa förhandlingar ingår krav på Besqab att undersöka intresse och förutsättningar för företag att 
etablera sig i de nya lokalerna samt att marknadsföra detta och medverka till att rekrytera företag.

Hur tillgodoses inriktning och mål i den av kommunfullmäktige beslutade Näringslivsstrategin? Är 
Näringslivsberedningen och näringslivsansvarig i förvaltningen remissinstanser i planfrågor?
Det är viktigt att komma ihåg att företag genererar och föder fler företag. Detta är strategiska 
utvecklingsfrågor som måste drivas proaktivt. 

Vi vill understryka att våra ståndpunkter inte är ”företag mot boende”, det är företag FÖR 
boendemiljön. Idag är det omodernt att bygga ohållbara samhällen.  

SBF:s kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på verksamheter i Norrberget och planen tillåter 
centrumverksamheter i bottenplan i de flesta kvarter. Detaljplanen har däremot inga 
tvingande bestämmelser om detta.  

Näringslivsberedningen har lagts till som remissinstans.

14. Polismyndigheten i Täby (har kommit efter den 7 januari)
Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga skede av 
planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av området bör få finnas med ett 
stycke som upptar det brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet.  Kanske i form av en 
rubrik av typen ”Bebyggelseinriktade hinder mot brott”.

Bakgrund
Att begå brott underlättas av: 

 enkel och direkt tillgänglighet till objektet 
 säkra och varierade flyktvägar 
 ostörd ”arbetsmiljö” där man varken syns eller hörs 
 obefolkade - eller överbefolkade – platser 
 anonymitet och diffust ansvar för miljön  
 dåligt underhållen miljö

Inom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt uttryckt tar denna upp fyra olika 
inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet:

 öka upptäcktsrisken
 försvåra genomförandet av brott
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 minska utbytet av brott
 försvåra bortförklaringar

Polismyndigheten tar här fram förslag på de två första punkterna – öka upptäcktsrisken och försvåra 
genomförandet av brott. En ökad upptäcktsrisk försvårar också genomförandet av brott.

Informell kontroll
Informell kontroll utövas av alla människor i samhället. Människor känner sig tryggare med en 
naturlig informell kontroll än utan. Det känns bra att jag från min bostad kan se ut genom fönstren på 
det som händer utanför. Det känns också bra för dem som finns ute att veta att man kan bli sedd av 
dem som är inne - om något skulle hända. Därför är det viktigt med en informell kontroll.

Brottsförebyggande tänkande.
Polismyndigheten är för en blandad bebyggelse, d v s arbetsplatser och bostäder i samma område. 
Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell social kontroll. Gärningsmännen vill inte 
bli sedda. En blandad bebyggelse med informell kontroll dygnet runt gör att chansen för upptäckt 
ökar.

Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller begå brott på 
insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att fastigheterna inte utformas med prång utan 
insyn, att garagen placeras så att en gärningsman kan observeras vid garaget (och bostaden) av den 
boende eller dess grannar, att parkeringsplatserna (med målade rutor) placeras så att man kan se 
mellan parkerade bilar.

Då det byggs nytt är det också bra om det redan från början installeras ett ordentligt skalskydd. Med 
skalskydd menar vi från fabriken monterade låsbara terrass- och fönsterhandtag- samt dörrlås med 
hakregel. Dörrar bör vara försänkta i huslivet så att en negativ brytvinkel uppstår. Det är också viktigt 
att området får överblickbarhet och rätt belysning. Den informella kontrollen stärks genom visuella 
samband och siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnader och omvänt. Eftersträva därför att platser 
och stråk är väl överblickbara för att inte skapa lägen gynnsamma för rån och överfall. Undvik 
nischer, vrår, hörn eller vegetation intill gångvägar där det går att gömma sig.

Platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta, utan att blända, 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. Belysning utomhus 
behöver inte vara stark och energikrävande. Även ytor vid sidan av rörelsestråk bör belysas så att 
gående kan överblicka området de rör sig igenom och så att de inte enbart själva blir belysta 
”måltavlor”.

Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att ingripa om de känner en 
personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området. Vid planeringen av området är det därför 
en för-del att försöka dela in området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller offentliga rum genom 
portaler, häckar och dylikt. De boende bör få möjlighet att sätta personlig prägel på sin miljö och 
därmed signalera sin hemvist”. Känslan av att vara på privat mark kan få en gärningsman att avstå 
från att begå brott.

Koncentrera trafiksystemen. Samla gärna olika trafikslag såsom bilar, cyklar och gående synliga intill 
varandra i parallella stråk för att stärka den informella bevakningen. Minimera gångvägarnas antal 
och längd. Lokalisera dessa till angränsande stadsdelar för att höja närvaron av människor. 
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Förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse. En 
in- och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken.

Vi som er polis, i Lokalpolisområde Täby, ställer oss självklart till ert förfogande om ni önskar få 
ytterligare synpunkter vad gäller trygghet och brottsförebyggande åtgärder.

Polismyndigheten önskar, i ett senare skede, även ha en brottsförebyggande dialog med utsedd 
byggherre.

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på en brottsförebyggande dialog med utsedd 
byggherre. Ett stycke om ”Bebyggelseinriktade hinder mot brott” har lagts in i 
planbeskrivningen.

15.Besqab
Efter granskning av detaljplan för Norrberget DP410  inkommer vi med följande yttranden som 
kommer att utgöra hinder för att kunna genomföra det vinnande förslaget från tävlingen I Hamn.
Nedanstående punkter anser vi utgöra hinder för genomförandet.

Anslutningen för sopbil till Norrbergsgatan kan inte ske över parkmark

Betäckningen f1 utgör en egenskapsbestämmelse och bör vara markerad på kvartersmark.
Kvarteret Skutan är flerbostadshus i tävlingsförslaget och skall markeras med B1 P1  i DP. Skall ändras 
enligt bifogat granskningsunderlag.

Betäckningen N3. Texten kan inte ange en höjd på överbyggnaden. Det står även får överbyggas 
vilket innebär att texten blir förvirrande. Texten (Marken får underbyggas med planterbart bjälklag 
dimensionerat för ett jorddjup om minst 0.8m) Skall tas bort ur texten.
Största exploateringen m2 bruttoarea ovan mark i kvarteren stämmer ej med tävlingsförslag. Skall 
ändras enligt bifogat granskningsunderlag.

F4 i bestämmelsen står takfotshöjd angivet. Skall ändras enligt bifogat granskningsunderlag.
Nockhöjder stämmer ej med tävlingsförslag. Skall ändras enligt bifogat granskningsunderlag.
Betäckning B2P1 i kv Berghällen stämmer ej med tävlingsförslag. Skall ändras enligt bifogat 
granskningsunderlag.

Betäckningen f2 saknas. Skall ändras enligt bifogat granskningsunderlag.
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SBF:s kommentar:
Synpunkterna har i stora drag beaktas däremot beaktas inte ökningen av byggrätter.

16.Vänsterpartiet
Det är uppseendeväckande att processen med dp 410, nu med ”Granskning”, fortlöper som om
folkomröstningen om Norrberget inte ägt rum. Ett stort deltagande och ett tydligt resultat borde fått
processen att stanna upp och ge tid för eftertanke och diskussion. Den förhandling som påbörjades
efter valet avbröts ensidigt av majoriteten.

Vi yrkar på att arbetet med detaljplan 410 Lägerhöjden läggs ner.
Både tjänstemännens arbete och all möda som läggs ner på att bemöta planens utformning blir
meningslös om sedan resultatet av folkomröstningen tas på allvar och tillämpas. Resultatet av
folkomröstningen var mycket tydlig: av kommunens invånare har 51 % röstat och av dem har 54,9 %
röstat mot den detaljplan som vi nu ska granska.

Vänsterpartiet anser att NEJ-resultatet är så starkt att det är utom allt rimligt tvivel att en kommun
som tar demokrati på allvar måste följa resultatet: att använda Norrberget till kommunala ändamål 
och inte arbeta på en helt ny detaljplan. En folkomröstning som så tätt anknyter till detaljplan 410 
bör få större tyngd än den insyn och påverkan medborgarna ges genom PBL 5 kapitlet 12 §.

Motiveringen är följande:
 Ett större deltagande och en tydligare opinionsyttring än folkomröstningens besked kan

knappast ett samråd eller en granskning få.
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SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se svar om planprocessen.

 Syftet med den nya planen är att ändra den nu gällande planen från allmänna ändamål till i
huvudsak bostadsändamål (240 bostäder plus ett särskilt boende). Detta i ett läge när
kommunen ställer upp paviljonger för skolverksamhet och letar så intensivt efter tjänsterum
för anställda inom kommunen att pensionärsföreningarnas enda kontorsrum varit på tal.

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

 Vid bedömningen av en ny detaljplan prövas alltid strandskyddet, och med dagens strikta
villkor kanske inte länsstyrelsen kommer att bevilja ett upphävande. Om området rivs och 
den nya planen inte beviljas dispens från strandskyddet, kommer stora delar av de redan nu
bebyggda delarna inte kunna ersättas med andra byggnader.

SBF:s kommentar:
Befintlig markanvändning ligger till grund för bedömningen av om ett område är ianspråktaget. 
Bedömningen är även att intresset att ta Norrberget i anspråk anses väga tyngre än 
strandskyddsintresset för det område som planläggs som kvartersmark. 
Delar av det område som idag betraktas som allmänt tillgängligt hyser dessutom låga värden 
för friluftsliv och/eller växt- och djurliv. Det handlar framförallt om parkeringsplatsen, 
asfalterade ytor, förskoletomten samt skolbyggnaden. Upphävandet av strandskyddet 
omfattar inte det den norra delen av planområdet som behövs för att mellan strandlinjen och 
byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv. Passagen är anpassad till de lokala förutsättningarna, bebyggelsetätheten och 
landskapets karaktär. Länsstyrelsen delar bedömningen.

 Det saknas en utredning som belyser för- och nackdelar med rivning kontra ombyggnad ur
olika hållbarhetssynvinklar enligt stadens antagna direktiv om ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet.

SBF:s kommentar: 
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt 
särskilt boende och ny förskola.

 Samma miljökrav och ekonomiska synpunkter gäller Lillstugan och Lägerhöjden, där
detaljplan 410 anger att de ska rivas (p.g.a. dåligt underhåll!) för att det sedan ska byggas en
förskola på lika många avdelningar, men med mindre plats för barnens utomhuslek. Planen
föreslår en förskola i två plan med plats för 120 barn. I dagsläget finns 62 + 42 barn i
nuvarande förskolor. Rödmarkerad area avsatt för förskolan är ca 3300 m2 totalt. PBL
rekommenderar en lekyta på ca 40 m2/förskolebarn (= 4800 m2) dock helst inte mindre än
3000 m2. Se PBL samt Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009. Friytan bör vara så rymlig
att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng 
och vegetationsförhållanden. Även om området framför Storstugan och själva 
Norrberget ligger nära kan det aldrig kompensera barnens egen lekyta där de får vara
”utan koppel”.
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SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

 Både med tanke på miljön och från en ekonomisk synpunkt är det orimligt att riva en
fungerande byggnad som Norrbergsskolan, utan att först utreda möjligheten att utnyttja
anläggningen till annan verksamhet, exempelvis bostäder för nyanlända, kommunhus,
bibliotek mm. Befintligt kök och matsal skulle kunna bli gemensamhetsutrymmen i ett
seniorboende i Vaxholm. Själva byggprocessen av ett nytt hus är så energislukande att det tar
40 – 60 år att tjäna in den. Det lönar sig att använda redan byggda hus.

SBF:s kommentar:
Rivningen är en förutsättning för exploateringen och byggnationen av nya bostäder, nytt 
särskilt boende och ny förskola. I framtaget gestaltningsprogram framgår att projektets 
miljömål inbegriper hållbar energianvändning. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad 
silver eller motsvarande.

Om Kommunfullmäktige trots folkomröstningens massiva opinionsyttring ändå beslutar att 
genomföra arbetet med en ny detaljplan Dp 410 vill vi framföra följande:

Upplåtelseformer
I Länsstyrelsens yttrande över Program för detaljplanering för Vaxholm från 2015 uttrycker
man sitt ogillande kristallklart när det gäller att Vaxholms kommun förordar bostadsrätter i
alla lägen. Dessutom påpekar man att kommuner utan eget bostadsföretag, men med egen
mark, kan – om viljan finns – vid markanvisning föreskriva att det ska byggas hyresrätter. I
dokument som Mål och riktlinjer för Bostadsförsörjning 2017 – 2020 och i Översiktsplanen
2030 framhålls att svaga grupper på bostadsmarknaden har svårt att hävda sig i Vaxholm.
Därför behövs inga fler bostadsrätter utan fler hyresrätter. Vi vill framföra att även i det
alltmer kärva läget för bostadsrätter finns det skäl för att i markanvisningsavtalet kräva
hyresrätter på Norrberget.

I det generella svaret nr 2 anger kommunen att Vaxholm behöver växa och att byggnationen
ger inkomster. ”… och samtidigt ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar
på kommunal service.” Att nya invånare ställer utökade krav finns inte med. Denna idé om
att möta underskott i kommunkassan med försäljning av kommunalägd mark, som bebyggs
med bostäder och som ökar invånarantalet, har visat sig vara en ohållbar lösning. Se bl.a.
forskningsrapport av Jonas Fjerrtorp m fl, Lund 2012.

SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och 
satsningar. Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga 
verksamhetslokaler, upprustningar av lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större 
satsningar i våra kärnverksamheter mm. Fler unga ger större elevunderlag vilket medför att vi 
enklare kan locka hit speciallärare för exempelvis språk, då vi har underlag och kan erbjuda 
heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare ekonomi i våra verksamheter. Och 
fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker, äter på restauranger och nyttjar 
andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014-04-17, dnr:14/2556. Ger tillväxt 
ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader, men staden bedömer att det 
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genererar ett nettotillskott för Vaxholms del. Se svar om 
befolkningsökningen/bebyggelsetakten. Se även svar om planprocessen.
I markanvisningstävlingen var det fri upplåtelseform. Det vinnande förslaget bestod dock av 
bostadsrätter. Detaljplanen i sig kan inte styra upplåtelseform.

Hushöjder / gestaltning
Planen innehåller en rad spetsfundiga och vilseledande lösningar som tillåter husen att bli högre och
större än den höjdbegränsning som läsaren tror gäller vid första anblick. Detta är mycket olyckligt 
och riskerar att urholka medborgarnas förtroende för planen.

Dp 410 tillåter att hushöjderna ska beräknas från vissa fasader och inte från medelmarknivån som
annars är brukligt. Det betyder att hustaken i kvarteren är ritade asymmetriska och att takfoten tillåts
vara högre mot gårdarna. Detta gäller också de fyra punkthusen mot norr, vars enda sida som ska
mätas från, är den mot land/söder. De kallas trevåningshus med vindsvåning. 16,2 m till nock över
marken men 4 m lägre (12,2 m) mot söder. För högt, anser vi, för att ligga inom riksintresset.
Dessutom framkom i svaren på Samråd 1 att brandkåren inte har stegar som kan rädda människor
högre än för fyra våningar. Vi anser att även detta styrker att de fyra husen mot sjösidan bör sänkas.

Citat ur granskningshandling: 8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra
Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.”
”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och kommer
att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen” ”2. Mindre byggnadsvolymer på de
delar av området som ligger närmast småstadsbebyggelse.”

För kvarteret Norrbergets nordöstra hörn, som skall planeras för radhus, ger detaljplanen möjlighet 
till en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3-våningshus fast man talar alltid om två våningar 
plus tak/vindsvåning). Radhusen ligger på höjdkurvan 19-20 m. Radhusen, genom sin höjd, kommer
även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer
att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet.
Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse?
Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än
Norrbergets höjd?

Citat ur granskningshandlingen:
”Bestämmelsen f3 innebär fasader mot norr (parkmark ) får inom en sammanhängande sträcka av
maximalt 60% av fasadlängden /vara/ högre än byggnadshöjd men inte överskrida nockhöjden. Detta
innebär att Kv Inloppet får ha extra bred och extra hög fasad mot sjön. Oacceptabelt!
Bestämmelsen f4 innebär fasader mot norr och söder får inom en sammanhängande sträcka av
maximalt 60% av fasadlängden överskrida takfotshöjd. Detta innebär att Kv Utsikten får ha den
övervägande delen av fasaden mot sjön högre än 12,2, dock ej högre än 16,2 m. ”Takkupor får
uppföras. Takkupor får uppta max 50% av fasadlängden. Takkupor får ha en maxbredd på 2,8 m. Om
de är indragna från fasadliv minst 60 cm är maxbredden 3,8 m” Enligt vedertaget språkbruk
(J.T.Ahlstrand Arkitekturtermer) är takkupor alltid indragna från fasadliv, däremot fortsätter en
frontespis upp över takfoten i liv med fasaden.

I Besqabs bilder till sitt vinnande förslag har husen inget takutsprång. Det formspråket är inte något
som anknyter till Vaxholms trätradition utan känns mer som en eftergift åt dagens mode.
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SBF:s kommentar:
Höjdbestämmelserna har setts över generellt och nya och omformulerade f-bestämmelser har 
lagts in för att säkerställa gestaltningen.

Avlopp
Anslutningen till Käppala är ett projekt på lång sikt. Även om Blynäsverket, enligt Roslagsvatten, rent
formellt har kapacitet att ansluta de nya bostäderna så skall (enligt Naturvårdsverkets tabell D1 
2008) ett kommunalt reningsverk utan kväverening ändå komma upp till 30 – 55 % kvävereduktion.
Blynäsverket kommer upp till en kväverening på 14,4 % . Detta innebär en stor belastning på Norra
Vaxholmsfjärden om ytterligare 250 bostäder ansluts. Vi behöver förbättra – inte försämra – vattnen
runt Vaxön.

SBF:s kommentar:
Se svar om Blynäs reningsverk.

Fjärrvärme
Enligt förslaget ska alla nya byggnader på Norrberget värmas genom Eons fjärrvärmeverk på
Kullön. Vi förväntar oss en utredning om hur detta ska gå till eller om annan uppvärmning
kommer i fråga. Värmeverket på Kullön ska dessutom värma 100 lägenheter i Skutvikshagen
och behöver redan nu kapacitetsförstärkning med olja vid kylig väderlek. Hur påverkar detta
kommunens ambitioner att minska CO2-utsläppen?

SBF:s kommentar:
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets -och 
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande 
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det 
genom andra uppvärmningssätt.

Trafik och trafiksituationen i Vaxholm och på väg 274
Planerna på 400 nya bostäder på Rindö, 60 – 90 bostäder på Storäng, ett femtiotal på Resarö
Mitt, 100 nya i Skutvikshagen samt ytterligare förtätning av befintlig bebyggelse ger en
trafiksituation som behöver utredas och konsekvensbedömas. Det går inte att blunda för att
trafiken stundtals kryper fram i 20 km i timmen mellan Engarn och Ladvik. Bussarna går
redan nu var 4 – 5 minut i rusningstrafik och är fulla.

Trafikutredningen ÅF171124 har angivit Lägergatan som tillfartsväg till Norrbergsområdet. Detta
är ett ansvarslöst förslag då Lägergatan under sommaren har byggts om och försetts med
avsmalningar med övergångställen i trottoarnivå som är både höga och branta och passerar
dessutom förbi en F-6-skola! Vidare anger trafikutredningen att trafiken från Norrberget skall
ledas västerut via Hamngatan/Eriksövägen. Hur detta skall styras framgår inte och får anses
osäkert då maxhastigheten på Eriksövägen är 30 km/tim.

Hur mycket tätare blir t.ex. trafiken på Eriksövägen, som är smal och slingrig och med dålig
bärighet vid bron vid Kolerakyrkogården? Denna vägsträcka kommer redan utan exploatering
av Norrberget att få en avsevärt ökad belastning från nybyggnationen vid Skutvikshagen.
I samrådsredogörelsens generella svar nr 6 står: på förmiddagen är utflödet högre och på
eftermiddagen är inflödet högre, men i medeltal är det jämnt fördelat. Detta är ju nonsens!
Det är ju när det klumpar ihop sig som det blir irritationer, förseningar och farliga
trafiksituationer! Denna slutsats till hur man löser ett trafikproblem är minst sagt korkad.
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Om man förstärker och jämnar ut cykelvägen mellan centrum och Eriksövägens hållplatser på väg
274 (bredare och med cykelställ under tak) kan man kanske få fler att cykla till bussen från både
Skutvikshagen och Norrberget.

Om fler människor ska bosätta sig i Vaxholm måste antingen fler arbetsplatser skapas här (så
att färre måste arbetspendla) eller trafiksituationen lösas på annat sätt. Sannolikheten att
båttrafiken skulle kunna ta en större del av kollektivresenärerna är inte stor. Om alla nya
Rindöbor ska ta vägfärjan och passera Vaxholm blir belastningen på väg 274 så stor att
boende som försöker ta sig dit från Eriksövägen och från Resarövägen aldrig kommer ut. Fler
färjor ger en jämn ström av bilar utan pauser. Fler bussar kommer att nosa varandra i
bakluckan i mycket långsam fart.

SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats. Se svar om trafiken.

Dagvatten
Ungefär hälften av nuvarande markanvändning är hårdgjord medan resten utgörs av
parkområde och naturmark. Många nya hus och fler hårdgjorda ytor än det som redan nu är
berg ökar behovet av anläggningar för att fördröja dagvattenavrinningen till Norra
Vaxholmsfjärden. Fler bilar och parkeringsplatser ökar smutsen på marken som rinner ner i
vattnet när det regnar. Det finns avancerade förslag i planen på hur detta ska lösas, men
innebär tillsammans med underjordiska garage, antagligen en hel del sprängning av berg.
Anläggningar som kräver kontinuerligt underhåll riskerar alltid att utsättas för besparingar.
Sammantaget är detta knappast förbättring av vår ekologiska status.

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har reviderats och högre krav på fördröjning och rening har lagts in. I 
det nya förslaget ska förslaget fördröja 20 mm regn vilket är en förbättring mot nuläget. 
Dagvattenutredningen förespråkar i första hand öppna och gröna dagvattensystem som 
växtbäddar och liknande på gårdar. Dagvattenhanteringen säkerställs med planbestämmelser 
och med köp- och genomförandeavtal.

Att spara miljön
I planen står att husen ska ha träfasader. Det är positivt och vaxholmskt. Om man ska bygga nytt och
tänka på miljön borde även stommen utgöras av förnyelsebart material: t ex. trä och isoleringen av t
ex kork, ull eller lin. (Otvättad ull motstår angrepp av mal.)

SBF:s kommentar:
I framtaget gestaltningsprogram framgår att projektets miljömål inbegriper hållbar 
energianvändning. Den nya bebyggelsen ska uppnå miljöbyggnad silver eller motsvarande. 
Däremot styrs inte isoleringsmaterialet i detalj i detaljplanen.

Träd och grönska
Två av alla befintliga träd har markerats med n1 respektive n2, som betyder ”träd inte får
fällas utan marklov”. Det står i planens genomförandebeskrivning att träd med diameter
större än 50 cm ska ha marklov för att få fällas. Vanligtvis använder man omkretsen 1 m över
mark och inte diametern. Ett rejält träd med 1 m i omkrets 1 m över mark har en diameter på ca 30
cm. Vi kräver att detta mått ska gälla som minimum för krav på marklov för att fällas. Befintliga träd
är inmätta och syns på planen men bara två träd är skyddade, resten ligger under huskroppar.
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Ett riktigt speciellt litet naturområde är den trädbevuxna berghäll som finns utanför
Norrbergsskolans matsal. Den borde skyddas. Även den trädridå med lönnar och ekar, som
finns mot Hamngatan borde skyddas. Om dessutom trafikutredningen påpekar att (parkerade
bilar och) planterade träd utgör hinder för sopbilar och utryckningsfordon riskerar antalet träd
reduceras om inte planen glesas ut.

I kulturmiljöutredningen för Norrbergsskolan 2016 02 09 utförd av Wilund arkitekter & antikvarier 
står:
"Den nya bebyggelsen på Norrberget bör ha en småstadskaraktär med relativt låga och
nedbrutna volymer som förhåller sig till kvarteret Skutviken och bebyggelsen vid Lägret
längs Hamngatan och Lägergatan. Omgivande miljöers skala och bebyggelsemönster kan
utgöra inspirationskälla för den nya bebyggelsens struktur både avseende skala, täthet,
gatumönster och förhållandet byggnad/tomt eller byggnad/gata, terräng och topografi och
material."

Vänsterpartiet anser att detaljplanen behöver tydligare fokus på miljöförbättrande åtgärder på alla
plan, och som följd av detta en minskad exploateringsgrad. Beräkningar av grönytefaktorn bör
presenteras.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, 
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är 
anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av 
befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Höjderna i förslagets har 
generellt setts över och närmast villabebyggelsen vid korsningen Roddaregatan-Hamngatan 
har huset sänkts en våning. Siktlinjen från Storstugan mot vattnet har säkrats upp i 
detaljplanen.

I det nya granskningsförslaget har fler träd placerats i gaturummet, se illustrationsplan. 
Bestämmelsen om de två skyddade träden har ändrats till: Marklov krävs för fällning av 
skyddade träd med en omkrets på 1 meter på en höjd av cirka 1 meter över mark. Se 
bestämmelse n1 och n2. Gestaltningsprogrammet anger att befintlig naturmiljö ska behållas så 
långt som möjligt. Den berghäll som bevaras ligger i planområdets sydvästra del inom 
användningen PARK. 

Grönytefaktorn utgör en bilaga till köp- och genomförandeavtalet.
Detaljerade beräkningar av grönytefaktorn genomförs först i projekteringen och presenteras 
inte i planbeskrivningen. Vaxholms stads grönytefaktor-modell är baserad på Täby kommuns 
modell för Täby park med enstaka tillägg. Täby parks modell är anpassad till gröna ytor ovan 
bjälklag vilket lämpar sig bra för de innergårdar som ska byggas ovanför garagen i Norrberget.

Skyddsrum
Under Norrbergsskolan finns nu skyddsrum för över 400 personer. I planen står att skyddsrummen
ska rivas.
Enligt plan- och bygglagen ska motivering till att ett rivningsbeslut framförs i en detaljplan motiveras.
Motivering saknas i dp 410 om varför skyddsrummen ska rivas.

Skyddsrummen ska ersättas i enlighet med MSBs beslut. Det är i nuläget oklart om de nya
skyddsrummen ska vara färdiga innan de gamla rivs. Detta kan bli dyrbart, svårgenomförbart på den
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lilla areal som står till förfogande och tidsödande. Vi förordar att man behåller skyddsrummen som
finns, minskar behovet av underjordiska garage genom utglesning av planen och därmed färre
invånare.

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser.

Buller
Bullerutredningen behandlar trafikbuller och byggbuller. Det är anmärkningsvärt att
detaljplanen inte begränsar vilken typ av företag som kan flytta in och bedrivas i
bottenvåningarna.

SBF:s kommentar:
För att inte motverka en effektiv konkurrens är huvudregeln att handel inte får begränsas 
genom regleringar i detaljplan. Om någon verksamhet skulle anses störande i området regleras 
detta med annan lagstiftning.

Till skillnad från nuvarande placering av lekytor utomhus för förskolorna blir det en mindre
utomhusyta för ännu fler förskolebarn och nu placerad enbart söder om själva
skolbyggnaden. Det kommer att koncentrera ljudet från lekande barn och kan ge störningar
för dem som bor i äldreboendet Lägerbacken. Det är verkligen inte barnperspektivet som
varit vägledande i denna plan.

SBF:s kommentar:
Boverkets rekommendationer är 40 m2 per barn. I den nya förskolan på Norrberget uppnås 
inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna ytor i tätbebyggda områden. 
Förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att riktlinjerna inte 
uppnås. 

I tätorter får man generellt räkna med visst ljud från olika verksamheter etc. Om ljudnivån från 
förskolan överstiger gällande riktvärden får det lösas med bullerdämpande åtgärder. Ej 
hårdgjord mark och vegetation är en viktig faktor för att dämpa ljudet. På nämnd plats finns 
redan en förskola idag. Arbetsmiljön inom förskolan styrs även av pedagogerna genom att dela 
upp barnen i olika grupper exempelvis. Se även svar om förskolorna på Norrberget.

Sammanfattning
Vänsterpartiet anser att folkomröstningens resultat ska gälla, dvs. att Norrberget används för
allmänna ändamål och att därmed detaljplan 410 dras tillbaka och allt arbete med den upphör.
Om planen ändå ska genomföras yrkar vi på följande förändringar:
• Motiven till förändringen av områdets syfte tydliggörs med avseende på Vaxholms olika
Hållbarhetsmål.

SBF:s kommentar:
Ett av syftena i planen är att åstadkomma en bättre dagvattenhantering än nuläget.

• Orsakerna anges varför fungerande byggnader och skyddsrum måste rivas.
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SBF:s kommentar:
Norrbergsskolan har i den kulturhistoriska konsekvensanalysen som Vaxholms stad tagit fram 
främst haft lokala värden och därför blir bedömningen att skolan kan rivas för att skapa nya 
värden i området. Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses 
väga tyngre än Norrbergsskolans kulturhistoriska värde. 

Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en 
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på 
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för 
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya 
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till 
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med 
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats 
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra 
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i 
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla 
Norrbergsskolan.

Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser.

• Kulturmiljöutredningen måste få ligga till grund för utformningen av Norrberget med
glesare bebyggelse, att fasadhöjden på tillåtna byggnader minskas till 8 -10 m och att
exploateringsgraden sänks från 250 lägenheter till ca 100 lägenheter.

SBF:s kommentar:
Se tidigare svar.

• En utredning klargör om fjärrvärmeverket klarar 300 – 400 nya bostäder utan att ta till
olja.

SBF:s kommentar:
E.ON. håller på med både kapacitets -och stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och 
känner sig därför trygga med kommande tillväxt. Om fjärrvärmeverket inte har kapacitet 
kommer alternativa hållbara uppvärmningsmetoder att användas.

• Barnperspektivet ska få råda och ge förskolebarnen mycket mer utrymme utomhus.

SBF:s kommentar:
Se tidigare svar.

• Konsekvenserna klargörs av den ökning av trafiken som uppstår när det byggs 300 -
400 nya bostäder på Vaxön och 400 - 600 nya på Rindö och Resarö.
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SBF:s kommentar:
Se svar om trafiken och reviderad trafikutredning.

• Att man avvaktar med genomförandet av dp 410 tills en pålitlig tidplan tas fram, vilken visar
hur/om/när förbindelsen med Käppala reningsverk blir klar att användas till den nya
bebyggelsen på Norrberget.

SBF:s kommentar:
Se svar om Blynäs reningsverk.

17.Norrberget 22
I detaljplanen påtalas på flera ställen betydelsen av den demokratiska processen och hur 
medborgarnas synpunkter ska tas tillvara. Utgångspunkten för den fortsatta planeringen måste 
därför vara, menar vi, att stor hänsyn tas till Folkomröstningens resultat. Om inte hänsyn tas till 
Folkomröstningens resultat, som hur den än tolkas, måste ses som en stor tveksamhet mot 
Norrbergets exploatering, är det bättre att kommunledningen är tydlig med att man inte tänker ta 
hänsyn till folkets önskemål, utan att man anser att man själv bättre kan bedöma vad som är bäst för 
kommunen. Att påstå sig ta hänsyn till den demokratiska processen, utan att göra det på djupet, 
skulle bara skada demokratin på lång sikt.

SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.

Mer specifikt vill vi lyfta fram följande aspekter:
1) Behov av skyddsrum: Viktigt att denna fråga är löst innan rivningen av Norrberget påbörjas. Att 
låta befolkningen stå utan skyddsrum, om än för en begränsad tid, känns inte förtroendeingivande.

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under  några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser.

2) Vid presentationen av de fem alternativen för exploateringen av Norrberget, fick man lätt 
intrycket att flera av alternativen, inklusive det vinnande, försökte kringgå förutsättningen om 
”småskalighet”, genom att beskriva hus som ”3-våningshus”, men istället ha dubbla vindsvåningar... 
Småskalighet i dess rätta bemärkelse är nog en förutsättning för att skapa en atmosfär som kan bestå 
över tid i Vaxholm, annars riskerar nybyggnationen att inte bli långlivad. Hellre färre antal lägenheter 
som kan bidra till Vaxholms småskalighet, än att försöka pressa in 250-300 lägenheter och därmed 
förlora småskaligheten.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, 
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är 
anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av 
befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
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3) Viktigt med grönområden, och om möjligt försöka bygga någon slags strandpromenad som 
fortsättning på den brygga som börjar strax bakom hembygdsgården.

SBF:s kommentar:
Exploateringen medför att grönområden kommer att tas i anspråk men samtidigt kommer nya 
att skapas, främst på kvartersgårdarna. Strandpromenaden kommer att anläggas mellan 
Roddaregatan och Norrbergsgatan. Eventuell anslutning ner till Norra hamnen ses över men 
ligger utanför planområdet.

4) Naturskyddsföreningens kommentarer känns relevanta. Viktigt att dessa blir tydligt utredda, och 
inte bortviftade med en generell formulering om att ifall exploateringen inte blir av så går Vaxholm 
miste om miljömässiga förbättringar. Detta känns inte förtroendeingivande utan kan uppfattas som 
att kommunstyrelsen försöker dölja något.

SBF:s kommentar:
Se svar på yttrande 10 Naturskyddsföreningen.

5) Beskrivningen av hur bilvägar från och till Norrberget samt utbyggnad av parkeringsplatser är 
planerad behöver bli mera tydlig och konkret.

SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats och förtydligats med parkeringsplatser, körspår, gatubredd, 
och in och utfarter i området. Parkeringen i området är tänkt att lösas i garage och på längs 
kvartersvägarna i området. Den för Vaxholms stad beslutade parkeringsnormen om 9 p-platser 
på 1000 BTA ska klaras. Den allmänna gatan upp i området och till förskolan planeras för 19 
parkeringsplatser. Vissa av dessa blir tidsreglerade och samnyttjade.

6) Viktigt att ha en tydlig plan hur tillräckligt med förskoleplatser och platser i skolan ska säkerställas, 
både under ombyggnationstiden och på lång sikt, utan att man ska behöva använda sig av/förlänga 
paviljongslösningar.

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

7) Det vore värdefullt med en beskrivning av hur lägenheter ska fördelas: Hur många hyresrätter resp 
hur många bostadsrätter? Viktigt med en uppskattning av prisbilden. Jag tror att många Vaxholmsbor 
hellre betalar mer en något högre skatt mot att det finns prisvärda lägenheter för våra ungdomar.
Men, som sagt, framförallt viktigt att kommunstyrelsen är tydlig med om, och hur, man tänker 
respektera den demokratiska processen. Om man inte anser att det finns utrymme för detta på 
grund av ekonomiska förutsättningar eller annat, så är mycket viktigt att man är tydlig och uppriktig 
med detta!

SBF:s kommentar:
Det finns inte stöd i plan- och bygglagen att styra upplåtelseform i en detaljplan. I 
markanvisningstävlingen innehöll det vinnande förslaget bostadsrätter.
Se även svar om planprocessen.
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18.Fiskläget 10
Efter att ha tagit del av den uppdaterade planen för Norrbergsområdet, som är föremål för samråd 
nu och fram till i början av januari 2018, vill jag här ånyo ge del av min uppfattning. Jag har 
fortfarande inga erinringar mot själva planförslaget och tycker dessutom att förtätning och byggande 
i anslutning till befintlig bebyggelse är rätt väg. Planen är bra och förändringen med att inrymma 
äldreboende är positiv. Dock anser jag att det är helt fel att sikta på att Vaxholm ska ha 16000 
invånare år 2030, dvs 5000 tillkommande invånare. Om Vaxholm ska ha en tillväxt som genomsnittet 
i Stockholmsområdet så blir vi ca 14000 invånare år 2030, dvs ca 2% tillväxt. Jag är övertygad om att 
tillväxttakten har avgörande betydelse för kommunens karaktär och ekonomi. Det är obegåvat att 
ange ett tillväxtmål på 16000 i den plan för samråd som nu går ut, särskilt som man redan lyckats 
reta upp rätt många Vaxholmare.

Under dom över 40 år som jag tagit del i Vaxholms politik, har det funnits någon form av konsensus 
om att Vaxholm ska utvecklas i en lugn och jämn takt och med ambition att bibehålla den blandade 
struktur och karaktär som kännetecknar kommunen. Det har naturligtvis funnits olika meningar i 
samband med olika projekt, som Fredriksberg, Kullö, Sundelinska tomten och Lägerbacken, men även 
i många småprojekt. Under en period uppfattar jag dessutom att vänstern var mer pådrivande för 
nyexploatering t.ex utmed vägen in mot Stockholm, medan den borgerliga sidan tidigare ofta varit 
bromsande, men diskussionerna har oftast landat i någon form av samsyn ändå. Jag förstår inte 
riktigt hur nu aktuella expansionsmål uppkommit och menar att det saknas stöd för ambitioner att 
expandera Vaxholms kommun med 50% under åren till 2030.

Jag har under många år framhållit att Vaxholm naturligtvis måste vara med och ta ansvar för 
Storstockholmsområdets tillväxt, men utan att varken äventyra Vaxholms karaktär eller 
kommunalekonomi. Jag har länge efterlyst bättre kommunalekonomiska analyser vad gäller 
kommunens tillväxt och nödvändig utveckling av infrastruktur. I  samband med översiktsplanen, 
framhöll jag att de kommunalekonomiska analyserna måste förbättras. Avloppsfrågan har dessutom 
successivt blivit mer akut att klarlägga, både lokalt och totalt, uppfattar jag. Reningsverksfrågan är väl 
långt ifrån löst, och hur ser den ekonomiska kalkylen ut. 

Nu i samband med Norrbergsprojektet har jag både i eget yttrande om planen och i kontakter med 
politiska förtroendemän framfört att tillväxtmålet måste belysas med faktaunderlag och sannolikt 
omprövas. Även i yttrande över det virrigt formulerade bostadsbyggnadsprogrammet, som inte är 
antaget, har jag framfört detta. 

Jag har känt att det funnits en viss förståelse för att sänka tillväxtprognosen/målet, med ändå läser 
jag nu i den nya Norrbergsplanen om 16000 invånare 2030! Samtidigt pågår byggnationen på Rindö 
för fullt utan att trafikfrågorna på något sätt kommit närmare en lösning. Och hur är det med va-
frågan. Genomfartstrafiken ökar dessutom hela tiden. Och någon kommunalekonomisk analys har 
jag inte sett.

I ingressen till Norrbergsplanen finns följande text, utan någon som helst faktaunderbyggnad:

Varför behöver Vaxholm växa?
Vaxholm växer och under de närmaste åren kommer det att pågå byggprojekt på Vaxön, Rindö, 
Resarö och Kullön. År 2030 beräknas vi vara cirka 16 000 invånare i kommunen – en positiv och 
nödvändig utveckling för att Vaxholm ska fortsätta vara en levande och attraktiv stad och samtidigt 
ha möjlighet att möta invånarnas behov och förväntningar på kommunal service.
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Mitt förra yttrande över den provisoriska planen för Norrberget avfärdades, som att yttrandet 
egentligen inte har med själva planen att göra, vilket jag vet och delvis håller med om. Dock menar 
jag att fastställandet av en plan medför en rätt att bygga, och det är just byggtakten jag opponerar 
mot. Dessutom innebär en planläggning ekonomiska konsekvenser, vilka seriöst skall beskrivas. Jag 
menar att Vaxholm ska vara med och ta ansvar för Storstockholms utveckling, men inte riskera 
varken vår karaktär eller ekonomi genom att växa mer än med 2%, vilket innebär totalt max 220 
invånare eller ca 70 lägenheter per år. Det kanske kräver senareläggning av Norrberget och/eller 
broms av andra projekt t.ex på Rindö. Tillväxten ska beräknas på hela kommunen och inkludera även 
enskilda villor, på Vaxön,  Kullö, Resarö, Rindö, Skarpö, Tynningö, Ramsö, Karlsudd och andra öar 
utan bilförbindelse. Tillväxt bör i huvudsak ske inom och i anslutning till redan bebyggda områden. 
Man bör dessutom beakta vad som kan och bör hända med Tynningö. Vi bör alltså se till att det 
kommer fram en bättre ekonomisk analys runt tillväxtfrågan innan planer sätts i genomförande.

Alltså önskar jag att utbyggnadstakten för Norrberget belyses mer och i relation till kommunens 
totala tillväxt. Dessutom vill jag se en tydligare analys av planens inverkan på kommunens 
ekonomi och infrastruktur.

SBF:s kommentar:
Se svar om den planprocessen.
Se svar om befolkningsökningen
Se reviderad trafikutredning.

19.Norrberget 24
Plats som lämpar sig för bostäder
Antal bostäder och maxhöjd kan förstöra Norrbergets unika miljövärde Stadsbilden förändras för 
delar av Vaxön genom att ett skolområde med utevistelse ersätts med tät bebyggelse och högre hus, 
det innebär att grönområden ersätts av hårdgjord yta, vilket medför minskad infiltration och 
dagvattnet, som med sina föroreningar hamnar i den redan förorenade Norra Vaxholmsfjärden. Ökad 
trafik medför höjda halter av växthusgaser och högre bullernivå.

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har uppdaterats och kravet på fördröjning förändrats till att dagvatten 
från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas i hållbara dagvattensystem. Systemen ska 
dimensioneras med volym på 20 mm. Nya planbestämmelser har införts bl.a. andel hårdgjord 
yta som tillåts, andel mark som ska vara tillgänglig för infiltration samt krav på minsta volym 
för magasinering. Planbeskrivningen har även uppdaterats med en noggrannare beskrivning av 
hur dagvattnet ska hanteras för att flöden och föroreningsmängder ska minska efter 
exploateringen. 

Varför behöver Vaxholm Växa
Eriksövägens trafikbelastning med Skutskärshagen och planerad bebyggelse på Norrberget kommer
att bilda en trafikpropp vid anslutningen till väg 274. Bilköerna från färjan efter utbyggnaden av
Rindö och öarnas förtätning kommer att kräva ett genomtänkt förslag, med tanke på allt tätare
Färjetrafik. Förslag om allmän parkering förvärrar trafiksituationen ytterligare.
För att kommunens innevånare och de viktiga turisterna skall trivas och uppleva den lilla genuina
skärgårdsstaden, måste bebyggelse och trafik anpassas till verkligheten.
Bebyggelsen kommer att dominera Norrberget från land- och sjösida
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Vaxholm har under de senaste decennierna varit bland de främsta i landet i befolkningstillväxt,
vilket resulterat i provisoriska skolor och förskolor samt att sjuka äldre fått placeras i andra
kommuner.

SBF:s kommentar:
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de 
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, 
varken från vattnet eller inom denna del av staden.

Förenlighet med miljöbalken
Riksintresset kan inte förbigås vid ändring från skola till bostäder, bland annat Norra 
Vaxholmsfjärdens otillfredsställande ekologiska status.
Utsiktsmässigt från land-och sjösidan har bebyggelsen stor miljöpåverkan.
Norrberget behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse, som inte , enligt kommunen, 
kan tillgodoses utanför området. På Vaxön finns ett antal obebyggda tomter i ett register som 
uppskattar lämpligt antal lägenheter på respektive mark.

SBF:s kommentar:
För att förbättra Vaxholmsfjärdens ekologiska status jämfört med nuläget har 
dagvattenutredningen reviderats med högre krav på fördröjning och rening. Se även reviderad 
dagvattenutredningen eller stycket om dagvatten i planbeskrivningen.

Konsekvenser för landskapet
Den nya bebyggelsen kommer att störa Norrbergets dominans i stadsbilden.

SBF:s kommentar:
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de 
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, 
varken från vattnet eller inom denna del av staden.

Gator och trafik
Biltrafiken från bostäderna på Norrberget måste passera flera skol- och idrottsanläggningar för att
nå väg 274 vilket är stor risk för olyckor.
Fastigheten Lägerhöjden 2 STORSTUGAN skall inte ha gemensam lokalgata med bostäderna
till Hamngatan. Storstugan besöks av barn på cykel, moped och gående och bostädernas biltrafik
sammanfaller med besöken på Storstugan.

Norrbergsgatans reservgenomfart genom bostadsområdets lokalgata skall förses med bom och lås
som är tillgängligt för boende på Torggatan och Norrbergsgatan i nödsituation eller blockering av
gata, samt för Räddningstjänst och sophämtning.

SBF:s kommentar:
Biltrafiken till förskolan planeras ske via infarten från Hamngatan. Gående och cyklar har 
förutom denna infart fler vägar upp till Storstugan att välja mellan.
Synpunkten om bom vid Norrbergsgatan beaktas. Sopbilen ska få möjlighet att köra ner på 
Norrbergsgatan men inte persontrafik. För att hindra genomfart har staden för avsikt att sätta 
upp en bom som hindrar obehörig genomfartstrafik.

Planprocessen och förfarande
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Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och betydande intresse från kommuninnevånarna för
Norrbergsskolan, handläggs planen av kommunen utan hänsyn till resultat i folkomröstningen.
Kommunens kommentar är att förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig
Avvägning mellan olika intressen, vilket är en ensidig bedömning.

SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.

Skyddsrum
Rivning av befintliga skyddsrum får ej ske innan ersättningsskyddsrum byggts.

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser.

Teknisk försörjning
Anslutning till Käppala reningsverk utlovades av allianspartierna inför valet 2014 till år 2018.
Ett slutgiltigt beslut är inte taget ännu, inte ens hur ledningen skall dras är avgjort och det blir
mycket dyrt. Enligt Käppalaförbundet kan vi räkna med anslutning tidigast 2023.
Vi är tills vidare beroende av Blynäsverket, ett omodernt och dåligt placerat reningsverk som
släpper ut ofullständigt renat avloppsvatten, reningsgraden för kväve är 14%, 86 % direkt ut i Norra
Vaxholmsfjärden.
Med tanke på andra stora bostadsutsläpp kan vi få försämrad vattenkvalitet kring Vaxholm och
ökade luktproblem för boende i Blynäsområdet fram till anslutning till Käppala.

SBF:s kommentar:
Se svar om Blynäs reningsverk.

Värme och infrastruktur
Med tanke på fjärrvärmeverkets kapacitet bör värme produceras av sol- eller bergvärme på
Norrberget när så goda förutsättningar för detta finns.

SBF:s kommentar:
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets -och 
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande 
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det 
genom andra uppvärmningssätt.

20.Skarpö 1:405  
Jag noterade till min förskräckelse att väldigt få av de kloka synpunkter som lämnats i aktuellt samråd 
kring Norrberget, har besvarats (eller beaktats) annat än i allmänna ordalag. 

Har förståelse för att vi behöver blicka framåt och varsamt expandera Vaxholm, men snälla, låt ej 
denna iver få ta orimliga proportioner, på denna unika plats. 
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Med befintligt förslag till detaljplan, kommer Vaxholms unika siluett från sjösidan att raseras, ett 
klart brott mot riksintresset och oansvarigt jämtemot framtida generationer. 
Norrberget är i blickfånget för majoriteten av skärgårdens sjöfart in mot Stockholm. Vi kan ej tillåta 
så dominerande bebyggelse på denna känsliga mark. De nya höghusen på Skutvikshagen har gjort 
skada nog. 

Vänligen ta hänsyn till den kraftiga opposition som finns kring existerande plan och revidera förslaget 
till att begränsa ny bebyggelse till 2-våningshus i skärgårdstil, uteslutande byggda i trä.  Detta skulle 
vara vägen framåt som förenar Vaxholm istället för att slita sönder kommunen och dess invånare. Vi 
vill alla Vaxholms bästa och jag önskar vi kan hitta en väg framåt genom ett nedskalat projekt.  

Jag yrkar därmed på att existerande förlag till detaljplan revideras enligt ovan.  

SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de 
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, 
varken från vattnet eller inom denna del av staden. 

Efter granskning nr. 1 har höjderna i förslaget generellt setts över och närmast befintlig 
villabebyggelse har ett av husen sänkts en våning. Planerad bebyggelse detaljplanen ska ha 
träfasader.

21.Släggan 4
Förutsättningarna för detaljplanen har förändrats så mycket att vidare arbete med den borde 
avslutas och en helt ny tas fram. Detta svider naturligtvis eftersom mycket arbete har lagts på den.
Det är förståeligt att tanken på att bekosta en ny skola genom försäljningen av marken som den 
gamla står på är mycket attraktiv.
Tyvärr så medför den hårda exploatering av marken som man då vill tillåta att följderna för Vaxholm 
som samhälle inte accepteras av stora delar av medborgarna.
Engagemanget och resultatet från folkomröstningen visar det. Folkomröstningen som naturligtvis alla 
i kommunen fick rösta i berörde egentligen i huvudsak de som bor och verkar på Vaxön.
Samtal med flera Resaröbor visade att de inte visste vad det handlade om, och att de sällan besöker 
Vaxholms centrala delar.
Frågan i omröstningen kom också att bli om skolbyggnadens framtid, inte platsens framtid. Detta var 
politikernas beslut.
Ge frågan en ny behandling, med eller utan Norrbergsskolan.
Titta på och lös de problem som inte har en tillfredsställande lösning, såsom trafikflöden och 
parkeringar.
Problem som man kan förutse men inte tar hänsyn till försvinner inte av sig själva utan de får man 
sedan leva med.
Framtiden för förskolorna måste också få en bra lösning.
Minska antalet boende till en nivå som fungerar bra både för de som ska bo där och omgivningarna. 
Det är inget stort område som ska bebyggas så de nuvarande planerna medför en mycket tät 
stadsbildning.
Det ska stå där i hundra år så det är viktigt att det blir bra. Som man säjer, gör om, gör rätt.
Låt inte politisk prestige stå i vägen för att göra det rätta.
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SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.
Trafikutredningen har reviderats se även svar om trafiken. 
Den politiskt framtagna parkeringsnormen ska följas i området och 19 allmänna platser skapas. 
Vissa av dessa blir samnyttjade och tidsreglerade. 

22.Norrberget 19, Kasinot 3, Kasinot 9, Skepparen 19, Tallen 4
1. Allmänna synpunkter
Vi vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av
Norrberget.
För övrigt anser vi att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva
Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola
inom samma område. Den folkomröstning som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i
kommunen har sagt NEJ till den storskaliga exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör.
Vi yrkar på att detta förslag till detaljplan förkastas.

2 . Plan- och genomförandebeskrivning
Översiktsplan
sid (8)
”I det detaljplaneprogram som tas fram för Vaxön (Program för Vaxön – samrådshandling)
så anges området som ett av åtta utvecklingsområden på Vaxön med syftet att skapa 
bostäder/handel/kontor och förskola.”
”Program för detaljplanering för Vaxön” är på programstadiet och har alltså inte vunnit laga kraft. Att 
referera till ett dokument under arbete kan inte anses vara förenligt med god dokumentsed.
Någon samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön” har inte presenterats.

Från Boverket:
”Om kommunen inleder ett planarbete med program kan det nog vara så att det är lämpligt att 
redovisa utfallet av programmet i planprocessen.”
För att få en sammanhållen planprocess för Vaxön, inte bara olika detaljplaneförslag för skilda 
områden bör ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutföras.
Vi kräver att ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutförs och planarbete för Norrberget stoppas 
tills det finns en samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön” Detaljplan, 
fastighetsplan, förordnanden och måldokument
sid (9)
”I den bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 omnämns 
inte planområdet direkt. Däremot behandlas de intilliggande kvarteren Vildmannen, Terra Nova och 
Kasinot som skyddsvärda.”
I bevarandeplanen skrivs under kvarteret Kasinot:
”Ingen utökning av kvarteret är önskvärd med hänsyn till skolan, Storstugan och Norrbergsparkens 
allmänna betydelse.”
Det vill säga att Norrberget inte skall bebyggas med hänsyn till områdets stora betydelse som 
parkområde. Norrbergsskolan finns nu med på GULA LISTAN som skyddsvärd.

Kulturmiljö
sid(12)
”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön:
1. De låga fasadhöjderna.”

416



Granskningsutlåtande
2018-03-15

Änr 2015/56.214
40 av 100

Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte kan betraktas som småskaligt.
”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar av området som ligger närmast småstadsbebyggelse.
…
8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än 
Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.”

Kvarteret Norrberget i nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger detaljplanen möjlighet till 
en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3-våningshus fast man talar alltid om två våningar 
plus tak/vindsvåning). Radhus ligger på höjdkurvan 19-20 m.
Radhusen, genom sin höjd, kommer även att dominera över intilliggande bebyggelse på 
Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets 
högsta punkt som är 27 m över havet.
Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse?
Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än 
Norrbergets höjd?
Storstugan kommer få en fond av hus bakom sig. De förslagna byggnaderna höjd kommer att ligga i 
nivå med Storstugans högst taknivå. Här bör noteras att stor del av Storstugan har en väsentligt 
mycket lägre nockhöjd än de 16,5 m som bakomliggande hus kommer att få. Storstugan kommer 
genom förslaget att få bebyggelse närmare inpå sig än tidigare och kommer att mista sitt solitära 
läge. Storstugan kommer att genom förslaget att ingå i en stadsstruktur. Här uppstår en betydande 
skada av den historiska kulturmiljön och riksintressets värden.

SBF:s kommentar i samrådsredogörelsen:
”Husen närmast Storstugan har en nockhöjd som understiger Storstugans och sett från lägret som 
ligger lägre så kommer Storstugan nock fortfarande att finnas i fonden.”
Detta är inte fullt sanningsenligt då, som påtalats tidigare, är en väsentlig del av Storstugan har en 
väsentligt lägre höjd, ca 5 m, än vad som kommer att tillåtas enligt planen.
Vi yrkar på att tillåten nockhöjd på byggnaderna intill Storstugan skall minskas så att Storstugan som 
solitär kvarstår.

sid(13)
”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och kommer 
att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen…”
På vilket sätt kommer husen som kan vara 5 m högre än Norrbergets högsta punkt inte konkurrera 
med Norrbergets högsta punkt. Se ovan.
Från Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning:
”Ur antikvarisk synpunkt noteras att det går att minska de negativa konsekvenserna för 
kulturmiljöerna och riksintresset genom att i detaljplan styra bebyggelsens gestaltning.
Framförallt för att erhålla en hög kvalitet på bebyggelsen, både i helhet och i detalj samt material 
men också för att undvika vissa arkitektoniska uttryck som kan uppfattas som främmande, 
exempelvis asymmetriska tak och överstora takkupor.”
Det går inte från gestaltningsprogrammet härleda att kommunen har beaktat den antikvariska 
synpunkten.
Motivera varför den antikvariska synpunkten om asymmetriska tak och överstora takkupor inte har 
beaktats?
Att bebyggelsen får negativa konsekvenser för kulturmiljö och riksintresset är klarlagt. Den 
föreslagna bebyggelsen är inte anpassad, för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö 
inte tar oersättlig skada.
Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning
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sid (13)
I miljörapporten ” Inverkan på miljön, behovsbedömning av MKB, Norrberget” anges ett antal 
negativa och positiva effekter. De positiva effekterna utgörs nästan uteslutande av 
kompensationsåtgärder för att mildra de negativa effekterna.
Bedömningen av effekterna är enbart ett tyckande utan bakomliggande utredningar. Skulle
effekterna kvantifieras kan resultat lika gärna bli ett de negativa effekterna är större än
de positiva.
Därför är slutsatsen om nollalternativet obegriplig:
”Om planområdet Norrberget inte genomförs innebär det färre bostäder på Vaxön samt att 
framkomna positiva effekter uteblir.”

SBF:s kommentar:
En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planen kommer att påverka 
miljön. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ställningstagandet om en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver genomföras för en plan eller ej. Kommunen har 
bedömt att förslaget till detaljplan inte kan antas medföra betydande påverkan på miljön och 
att det därför inte krävs att en MKB upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Vad gäller bedömningen av nollalternativet utgår den från att de positiva effekter som 
exploateringen bedöms medföra uteblir, exempelvis förbättrad dagvattenhantering och ökad 
kvalitet på grönytor.

Dagvatten
sid(14)
Dagvattenutredning för Norrberget Dp 410 utförd av ÅF Infrastructure AB, är baserad på några 
fundamentalt felaktigt indata. Se vidare under dagvattenutredning. Detta innebär att det beräknade 
magasinvolymerna inte är att lita på.

SBF:s kommentar:
Dagvattenutredningen har reviderats och de felaktiga värdena korrigerats. 

Nya byggnader
sid(22)
”I område betecknat med S(P1) på plankartan möjliggörs uppförandet av en ny skola eller förskola 
med möjlighet till parkering och komplement till skola och verksamheter under mark. En förskola 
inom området planeras kunna rymma sex avdelningar för ca 120 barn.
En förskolebyggnad med detta antal elever, blir ca 1600 m2 BTA stor. Planen möjliggör förskolan i två 
våningar.”
Följande utsaga behöver förklaras bättre ”med möjlighet till parkering och komplement till skola och 
verksamheter under mark.”
Enligt parkeringsnormen ska förskolan på 1600 BTA ha sju platser för korttidsparkering och åtta 
platser för personalbilar.
Enligt trafikutredningen sidan skall personalparkeringen tillgodoses på kvartersmark. Skall denna 
parkering ordnas inom området betecknat med S(P1)?
Skall parkeringen vara ovan mark?
Skall parkeringen vara under mark?
Vilka verksamheter planeras annars vara under mark?
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SBF:s kommentar:
Användningen P1 har begränsats till endast tre kvarter. Se den reviderade trafikutredningen.
Parkeringsplatser till förskolan kommer att anordnas inom allmän platsmark. Om behovet av 
ytterligare någon parkering uppstår hindrar inte detaljplanens bestämmelser detta. 

Friluftsliv

sid(25)
”Området i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra Vaxholmsfjärden. I branten 
växer blandskog. Området har idag ett visst värde för rekreation genom att en strandpromenad 
slutar vid gränsen av planområdet och följs av en stig som slingrar sig genom busk- och 
skogsvegetation upp till höjden. I planförslaget förlängs strandpromenaden genom området. 
Förlängning kommer att ske fram till Skutvikshagen.”
”Ett stort område frigörs för det rörliga friluftslivet i form av strandpromenad i och med 
genomförandet av detaljplanen. ”
Att kalla ett område om ca 900 m2 för ett stort område för friluftsliv är inte annat än ett Motivera 
varför områdets storlek inte är kvantifierat i kvadratmeter.
”En minst 20 meter bred passage lämnas längs hela strandremsan mellan vattenområde och 
bostadsbebyggelse för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det rörliga friluftslivet. Med 
hänsyn till att en gångväg anläggs i passagen, samtidigt som området består av tät bebyggelse med 
tydliga avgränsningar mellan privat och allmänt, blir det tydligt att passagen är allmänt tillgänglig.”
Den 20 meter breda passagen i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra 
Vaxholmsfjärden.
Motivera utförligare hur denna brant skulle kunna skapa förutsättningar för det rörliga friluftslivet.
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)

SBF:s kommentar
Idag finns det ingen anordnad strandpromenad inom planområdet. Genom detaljplaneringen 
av området möjliggörs en strandpromenad i norra delen och området kommer att 
tillgängliggöras för en större målgrupp. Eventuell anslutning ner till Norra hamnen ses över 
men ligger utanför planområdet.

Sid (27)
”Bostadsbebyggelsen i Vaxholms stad är av tradition låg och endast i enstaka områden finns 
bebyggelse som är högre än 2 våningar. Bebyggelsestrukturen domineras kraftigt av villabebyggelse 
och antalet möjliga bostäder för en given yta blir därefter.
Ett tillskott på 200-250 bostäder i byggnader på upp till 4 våningar är ett historiskt tillskott i 
Vaxholms stad och ett betydande tillskott för hela länet.”
”…endast i enstaka områden finns bebyggelse som är högre än 2 våningar…”
I planbeskrivningen finns på ett flertal ställen angivet att den planerade bebyggelsen är väl anpassad 
till den existerande bebyggelsen.
Hur kan man då motivera att fyravåningshus är anpassade till en byggelse med flertalet hus som inte 
är högre än två våningar?

SBF:s kommentar:
Efter granskningen har höjderna i området setts över. I kvarteret vid korsningen 
Roddaregatan-Hamngatan närmast villabebyggelsen, har ett hus sänkts en våning för att bättre 
anpassas till omgivande villabebyggelse.
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Rekreativa konsekvenser
sid(28)
Den så kallade strandpromenaden går längs branten mot sjön. Längs gångvägen finns några 
rudimentära parkområden (som bredast ca 10 m) inplanerade. Då marken lutar kraftigt mot sjön, en 
höjdskillnad på flera meter på 10 meters bredd.
”Förslaget innebär att området får en bättre tillgänglighet genom att en strandpromenad ska 
anordnas i området.”
Enär planområdet inte sträcker sig ner till stranden utan har sin gräns mot bergsbranten kan det inte 
kallas strandpromenad om det anläggs en speciell gångväg som går uppe på berget.
Idag går det alldeles utmärkt att promenera längs planområdets ytterkant, förbi Norrbergsskolan 
sjösida för att sedan komma ner till Skutviken. Tal om bättre tillgänglighet i detta fall blir 
innehållslöst.
Från PBL ”När begreppen tillgänglig och användbar eller tillgänglighet och användbarhet används i 
reglerna menas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.”
SBF:s kommentar i Samrådsredogörelsen:
”Viss tillgänglighetsanpassning för funktionsvariationer kommer att genomföras längs med 
strandpromenaden och i lekparken.”
Vilka anpassningar kommer att göras?
Motivera varför enbart ”viss” anpassning kommer att göras.

SBF:s kommentar:
Ambitionen är att hela strandpromenaden och lekparken ska vara tillgänglighetsanpassad för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Vad som är tekniskt genomförbart 
framkommer först i projekteringsskedet.

Gator och trafik
Biltrafik
Sid(28)
Trafikutredningen
Från trafikutredningen sidan 2:
”Elvametersgatan har parkering på båda sidor om körbanan. Med slarvigt parkerade fordon i de 
längsgående parkeringsrutorna och plogvallar vintertid på båda sidor om körbanan kan den körbara 
ytan på 3,5 meter snabbt reduceras till under 2,5 meter. Enligt
VGU kräver brandbil (LU) 2,55 meter i bredd och kommer då alltså inte fram.
Niometersgatan har endast parkering på ena sidan av gatan vilket gör att brandbilen kan använda del 
av gångbanan vid utryckning vilket säkerställer framkomlighet även om det
finns plogvallar och det parkeras slarvigt. Elvametersgatan rekommenderas inte.
Alternativet är att minska gångbanorna från 1,75 till 1,5 meters bredd för att ge större utrymme till 
körbanan. Nackdelen är att fotgängarna får det sämre och möte med barnvagnar försvåras. Givet 
förskoleverksamheten i området är det inte lämpligt att gå ner i gångbanebredd. En 4 meter bred 
körbana inbjuder dessutom till simultan passage av bilar (alltså möte längs sträcka och inte i 
mötespunkter) och högre hastigheter vid låga flöden.
Elvametersgatan har sedan tagits bort.”
Planbeskrivningen anger att 11-metersvägar med parkeringsplatser på båda sidor finns kvar.
Länsstyrelsen skriver i sitt samrådssvar:

Trafiklösningar
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Utifrån den trafikutredning som gjorts kan Länsstyrelsen inte se om kommunen tagit hänsyn till de 
synpunkter som framkommit i utredningen gällande framkomlighet för räddningstjänsten och 
renhållningstjänst och förslag för att lösa det.”
SBF:s kommentar:
”Förslaget har anpassats efter rekommendationerna i trafikutredningen. Se ny situationsskiss i 
planbeskrivningen.”

Vad som framgår av planbeskrivningen och situationsskiss har kommunen inte fullt ut tagit hänsyn till 
denna punkt som framkommit i trafikutredningen. Det är ytterst en fråga om säkerhet vid brand och 
avsteg från rekommendationerna kan ge allvarliga följder.
Vad är motivet för kommunen att inte följa de rekommendationer som trafikutredningen anger och 
som även Länsstyrelsen har påpekat?

Från trafikutredningen sidan 5:
”ÅDT fördelar sig enligt Figur 1 Figur 1nedan. I antagandet om fördelningen antas att 
huvudströmmen (90 %) rör sig västerut längs Hamngatan med väg 274 som målpunkt på 
förmiddagen och kommer tillbaka på eftermiddagen via Lägergatan. De tre parkeringsgaragen antas 
också ha samma attraktionskraft, varför 2/3 av planområdets trafik antas åka in i området och 1/3 till 
garaget som angörs från Roddaregatan. På förmiddagen är utflödet högre och under eftermiddagen 
är inflödet högre, men i medeltal är det jämnt fördelat.”

Detta är orealistiska antaganden.

Det är synnerligen en olämpligt att förutsätta att trafiken till Norrberget skall ledas på Lägergatan för 
förbi Vaxö skola och en förskola. Lägergatan har under sommaren byggts om och försetts 
avsmalningar med övergångställ i trottoarnivå, väggupp. Trafikutredningen behandlar inte 
korsningen Kungsgatan – Lägergatan. På morgon är det en stor trafik, vänstersväng från Kungsgatan 
till Lägergatan, till Vaxö skola. På eftermiddagen skull ännu större trafik alstras i korsningen om 
trafikutredningens förslag blev verklighet.

Antagandet att 90% av trafiken från Norrberget skall gå väster ut via Hamngatan/ Eriksövägen är helt 
orealistisk. Hamngatan/Eriksövägen är hastighetsbegränsad till 30 och det kommer att finnas två 
timglashållplatser, en vid Norrbergsskolan och en vid Skutvikshagen. En normal funtad bilist väljer 
annan väg. Vad är kommunens motiv för att leda trafiken via Lägergatan?

Vilka andra alternativ har utretts och i så fall varför har alternativen förkastats jämfört med 
Lägergatan?

Vilka var de positiva effekterna respektive negativa effekterna att just välja Lägergatan jämför med 
de andra alternativen?

Om inte andra alternativ har utretts vad är då motiveringen att det inte gjorts?"
SBF:s kommentar i Samrådsredogörelsen är intetsägande då man endast refererar till 
trafikutredningen.

Från trafikutredningen sidan 15:
”Den rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från Norrbergsgatan och ut 
via antingen planområdets norra eller södra anslutning till Hamngatan. Den södra 
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anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är generösare varför sopbilen har lättare att 
köra ut den vägen.”

Det är inte en acceptabel lösning att Norrbergsgatan/Torggatan skall vara transportled för det nya 
områdets sopor. Det kan påtalas att vid flera tillfällen vintertid har sopbilen inte kört på 
Norrbergsgatan på grund av snöhinder. Inom planområdet får ordnas vändplaner med minsta 
diameter om 18 m där sopbilen och andra lastfordon kan vända.

SBF:s kommentar: 
Trafikutredningen har reviderats och enligt trafikutredningen finns det inga 
framkomlighetsproblem inom planområdet. Gatubredder och korsningspunkter har anpassats 
för utryckningsfordon och sopbil. Se svar om trafiken och den trafikutredningen.

Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för 
sopbilen eftersom att det saknas en fullgod vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att 
sopbilen idag kör via parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan. 
Detaljplaneförslaget bekräftar pågående markanvändning och undanröjer en otillåten 
användning av parkmark. Ett förbud för sopbilen att passera medför att en ny lösning för 
sophämtning längs Norrbergsgatan behöver tas fram. 

Från trafikutredningen sidan 17:
”Om den snedställda korttidsparkeringen är fullbelagd kan föräldrar också åka in på vägen längs 
förskolans långsida och vända vid vändplatsen närmast Norrbergsgatan. Även leveranser till 
förskolan kommer troligast att nyttja denna vändplats.”
Med en förskola om 120 platser är ett rimligt antagande att de anvisade parkeringsplatser, 10 
stycken, inte kommer att räcka till vid hämtning och lämning av barnen. Barnen kan inte bara släppas 
av utan måste följas med in till förskolan och kanske även kläs av respektive på. Under den tiden 
måste bilen vara parkerad. Påståendet att föräldrarna kan vända vid vändplatsen närmast 
Norrbergsgatan hjälper inte då bilen måste parkeras.
Vilka beräkningar har gjorts för att bestämma just 10 parkeringsplatser är tillräckligt för lämning och 
hämtning av barn ?

SBF:s kommentar: 
Det är parkeringsnormen som anger hur många parkeringsplatser som ska anordnas för 
personalparkering och hämtning/lämning.

Gång- och cykelvägar
sid(31) 
”Promenadstråket längs vattnet förbinds med gatorna i området via passager mellan kvarteren. För 
att ytterligare tillföra promenadstråket värden skulle spänger till utsiktsplatser kunna byggas.” Skall 
dessa spänger byggas inom planområdet? Om inte, tillåter PBL förslag som ligger utanför 
planområdet?

SBF:s kommentar: 
Texten i plan- och genomförandebeskrivningen har förtydligats.

Kollektivtrafik
sid (31)
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Fråga som kvarstår från förra samrådet och som inte fått något nöjaktigt svar. ”Genom att anlägga 
bostäder på de centrala delarna av Vaxön ökar möjligheterna till kollektivt resande.”
SBF:s kommentar i samrådshandlingen: ”Över hela regionen satsas det på att bygga bostäder i 
kollektivtrafiknära lägen för att öka sannolikheten att boende väljer kollektiva färdmedel. Detta 
kräver således att det finns kapacitet och turtäthet annars väljs bilen istället.”
Att det skall finnas kapacitet och turtäthet i kollektivtrafiken är en självklarhet. Trängseln på bussarna 
är idag redan stor, fler människor som reser kräver fler bussar och båtar. Men vilket sätt ökar det 
möjligheterna till kollektivt resande? På vilket sätt kan kommunen påverka kapaciteten och turtäten?

SBF:s kommentar: 
Alla kommunala frågor går inte att lösa i detaljplanen för ett begränsat område. Det pågår en 
utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för att förbättra 
kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm. Kommande befolkningsunderlag är 
nödvändigt för att Trafikförvaltningen ska bibehålla och satsa på kollektivtrafiken.

Parkering
sid(34)
”Detaljplan med beteckning n3 ger möjlighet att bebygga under med planterbart bjälklag med minst 
0,8 m jorddjup. Underjordiska garage uppförs under gårdar och skyddsrum får byggas.”
Ur plankartan framgår att endast kvarteret i nordvästra hörnet saknar beteckningen n3. Det vill säga 
av nio kvarter får åtta bebyggas med garage. Från gestaltningsprogrammet sidan 30 står följande: 
”PARKERING - Bilparkering sker huvudsakligen under jord, infarterna ligger i utkanten av stadsdelen.
Garagen ligger under gårdarna till tre av kvarteren.” I trafikutredningen talas det också om de tre 
garagen. Vad är motivet till tillåta fler garage än vad som är angivets i gestaltningsprogrammet och 
trafikutredningen? Planbeskrivningen ger inte heller klart besked hur parkering för personal i den 
tänkta förskolan skall ordnas. I garage eller ovan mark.

SBF:s kommentar: 
Plankartan har förtydligats avseende garage under kvarteren. Personalparkering för förskolan 
är tänkt att lösas ovan mark på allmän plats gata med samnyttjade och tidsreglerade 
parkeringsplatser.

Störningar och risker
Trygghet
Sid(35)
”En stor del bostäder anläggs i området samtidigt som allmänheten kommer ha fortsatt tillgång till 
utkiksplatserna på Norrberget så blir det mer rörelse i området. En större rörelse och en utbyggnad 
av gatljus ökar säkerhetsaspekten i området.”
Att påståendet enligt ovan skulle ge ökad trygghet rent tyckande och inte baserat på någon 
forskning. Snarare är det tvärtom med fler okända rörelser i området ger ökad otrygghet.
Hur motiverar kommunen sitt påstående? Vilka referenser finns?

SBF:s kommentar: 
Se polismyndigheten i Täbys yttrande.

Avfall
sid (36)
”Utöver dessa ska miljöstugor finnas i området där möjlighet till återvinning finns. Dessa ska rymmas 
inom kvartersmark som komplementbyggnader eller inom bostadshusen.”
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I samrådsredogörelsen skriver SBF i svar till Roslagsvatten följande: ”Miljöstugor är inte aktuella utan 
all sortering sker i kassuner längs gatorna.” Enligt planbeskrivningen skall det finnas miljöstugor och i 
ett besked till Roslagvatten skall det inte finnas miljöstugor.
Hur motiverar kommunen dessa två olika utsagor?

SBF:s kommentar: 
Det som angavs i svaret till Roslagsvatten gäller. Miljöstugor är inte aktuella utan all sortering 
sker i kassuner längs gatorna. I ett tidigt skede lämnades utrymme för miljöstugor på flera 
platser och i dialog med exploatören har en lösning valts. Avsnittet som berör detta i 
planbeskrivningen har uppdaterats.  

Snöröjning
sid(37)
”Det sammanhängande gatunätet ger goda förutsättningar att snöröja. Parkytorna kommer att 
användas som avstjälpningsyta for snö.”
Från dagvattenutredningen sidan 23: ”...områdena kring punkthusen C och D begränsade 
infiltrationsmöjligheter i och med att
det är berg som är underlag i marken. Marken kring punkthusen E har bättre infiltrationsmöjligheter 
eftersom markunderlaget där består av sandig morän som bedöms ha bättre infiltrationskapacitet.”

”…och med att markunderlaget är berg under större delar av marken kring punkthus C och D har 
vattnet svårt att infiltrera och renas på så sätt. Risken blir då att smältvattnet tar den kortaste vägen 
ner till recipienten och rinner nerför branten till Norra Vaxholmsfjärden orenat.”
Dagvattenutredningen föreslår att infiltrationsdiken skall anläggas vid E. I planbeskrivningen finns 
inte något av detta återgivet. I stället anges att parkytorna skall användas för snöupplag. Där flera av 
parkytorna är direkt olämpliga för snöupplag. Vad är kommunens motiv för att inte följa 
dagvattenutredningens rekommendationer.
Ytterligera en aspekt på snöupplagen. Från gestaltningsprogrammet sidan 25 finns följande bild på en 
lekplats längs promenadvägen.
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Att använda lekplats som snöupplag måste anses vara direkt olämpligt. Snön kommer dessutom att 
kvarligga länge då platsen har norrläge. Hur motiverar kommunen att använda lekplatsen som 
snöupplag?

SBF:s kommentar: 
Den reviderade dagvattenutredningen identifierar två platser inom detaljplaneområdet som är 
lämpliga för snöupplag baserat på möjlighet till infiltration. De utpekade platserna kommer 
enbart att användas vid behov. Tillämpligt avtal tecknas med kommunen. Om behov uppstår 
finns möjligheter att vidta åtgärder för att förbättra hanteringen av dagvattnet.

Konsekvenser av planens genomförande
sid (37)
”Fler boende ger även ett ökat behov och underlag för skola och förskolor i närområdet.” Den 
planerade förskolan har ungefär lika många platser som Lägerhöjdens förskola och Lillstugan har 
idag. Vaxö skola har elever inhysta i baracker. Hur har kommunen tänkta möta det ökade behovet av 
skola och förskola?
Sid (38)
”Detaljplanens genomförande gör att en högstadieskola samt två förskolor behöver rivas, i samband 
med att marken iordningställs för exploateringen. Skolorna är eftersatta i drift- och underhåll och 
bedöms i grunden behöva rivas.” Vilka undersökningar har gjorts av förskolorna som visar är de är 
eftersatta i drift-och underhåll? Var finns sådan dokumentation?

SBF:s kommentar: 
Se svar om förskolorna på Norrberget.

Avtal
Sid (39)
Markanvisningsavtal
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”Markanvisningsavtalet gör gällande att området ska planläggas i enlighet med det vinnande 
förslaget.” Det finns stor skillnad mellan det vinnande förslag som Besqab presenterade och det 
förslag som nu presenteras. 
Har avtalet brutits då området inte planläggs i enlighet med det vinnande förslaget?

SBF:s kommentar: 
Markanvisningsavtalet innebär att Besqab, under en viss tid har ensam rätt att förhandla med 
staden om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploateringen. Ett av kvarteren 
utgår och behålls av staden men avtalet hävs inte på grund av detta.

3. Plankarta 
I plankartan anges korsmarkerat enligt följande: 

I kvartersområdet S(P1), förskolan, finns ett korsmarkerat område. Enligt PBL kan 
bostadskomplement finnas till områden märkta B, bostad. 
Vad är motiveringen till att använda ”bostadskomplement” i ett kvartersområde märkt S?

SBF:s kommentar: 
Bestämmelsen (P1) har tagits bort från skoltomten och bostadskomplement bytts ut mot 
komplementbyggnad i bestämmelsen.

4. Planerade förskolan
Sidan 23 i Plan- och Genomförandebeskrivningen 
”I övrigt prickmarkeras berghällsområdet söder om befintliga förskolan Lägerhöjden, för att kunna 
bevaras för rekreation och lek, förslagsvis för förskolebarn.” 
Den prickmarkerade ytan mindre än 2000m2. 
I den nu aktuella Plan- och Genomförandebeskrivning har stycket om friytor för förskolebarnen tagits 
bort. Vad är motivet att inte beskriva friytan för den planerade förskolan i Plan- och 
Genomförandebeskrivning?

PBL anger:
”Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan per 
barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i 
förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan.
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är 
mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt
samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009).” 
Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande:
”I vägledningen lyfts bl.a. storlek på hur stor friyta som behövs utifrån beprövad praxis och aktuell 
forskning som vägledning för kommunala riktlinjer. Ett rimligt mått utifrån antalet barn anges som 40 
kvm friyta per barn i förskolan. Forskning visar även att den totala storleken på friytan helst bör 
överstiga 3000 kvm.”

I en ny större förskola skall barnen få mindre utomhusyta att röra sig på endast ca 20 m friyta per 
barn. Det är förvånande att kommunen tänker göra avsteg från rekommendationerna i PBL och att 
kommunen värderar de yngsta innevånarna så lågt.
SBF:s kommentar i samrådshandlingen: 
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”I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna 
ytor i tätbebyggda områden. Förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att 
riktlinjerna inte uppnås.”

Detta svar är ignorant då området inte bebyggt utan är under planering. Det vill säga att det 
medvetet planeras en försämring för förskolebarnen när det gäller lekmöjligheter.
Hur kan kommunen motivera denna försämring? 

SBF:s kommentar: 
Se svar om förskolorna på Norrberget.

Från plankarta:

Enligt planen skall personalparkeringen ordnas inom kvartersområdet S(P1). 
Skall parkeringen vara ovan mark?
Var inom området skall i så fall parkeringsytorna ordnas?
Skall parkeringen vara under mark? 
Om parkering ordnas under mark hur skall i så fall tillfart till garaget ske?
Den tidigare plankartan angav korsmarkerat område som att marken får förses med 
komplementbyggnad. Det vill säga bland annat garage. 
Är det avsikten att korsmarkerat område inom kvartersområdet S(P1) skall användas som 
garageinfart?

SBF:s kommentar:
Användningsbestämmelsen (P1) har tagits bort från förskoletomten. Parkeringen för förskolan 
ska ske genom samnyttjade parkeringar på de allmän plats gata. Den korsprickade marken har 
förtydligats och är inte tänkt som en garagenedfart utan endast för komplementbyggnader.

Den tillgängliga friytan är redan kraftigt under Boverkets rekommendationer. Om parkering anordnas 
inom kvartersområdet minskar friytan ytterligare. Detta oberoende om parkering ordnas ovan eller 
under mark.
PBL anger:
”Parkering kan ligga på gatumark eller ordnas på något annat sätt. I de fall friytan är knapp ska 
parkering prioriteras bort till förmån för friyta för lek och utevistelse.
Parkeringsplatser och angöringsplats för att hämta och lämna barn bör samordnas med trafikyta för 
leveranser och återvinning, så att gårdens lekbara friyta maximeras.” 
Hur tänker kommunen agera här?
Kommer parkeringsplatserna prioriteras bort till förmån för barnens friyta? 

Den nya förskolan planeras att vara i två våningar. Många förskollärare bedömer att det är en 
säkerhetsrisk att vid eventuell brand kunna klara utrymningen av små barn från ett övre plan. 
Har kommunen gjort någon riskbedömning avseende detta?

SBF:s kommentar: 
Se svar om förskolorna på Norrberget.
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5 . Dagvattenutredning
ÅF infrastruktur AB, har utfört en dagvattenutredning, Dagvattenutredning för Norrberget Dp 
4102017-11-20. 
Utredningen har analyserat dagsläget för att ha jämförelse med exploaterade läget.

Analysen av dagsläget är baserat på felaktigt underlag vilket medför att även jämförelsen med det 
exploaterade läget blir felaktigt. I det område som betecknas F har ett större område angivits vara 
asfalt. Detta område är grusplan med faktor 0,2.

Detta påverkar resultat för efterföljande beräkningar och i slutändan även den beräknade 
magasinsvolymen. Dagvattenutredningen innehåller även ett flertal felkalkyleringar. Det kan starkt 
ifrågasättas utredningens kvalitet och resultat.

Vi kräver att en ny dagvattenutredning görs med korrekta data. 
Av vilken anledning har kommunen inte granskat utredningen och påtalat felaktigheterna?

SBF:s kommentar: 
Dagvattenutredningen har reviderats och den asfalterade ytan har ersatts av en grusad yta. 
Kraven på hantering av flöden och föroreningar har höjts och nya bestämmelser har införts för 
att säkerställa att detaljplanen bidrar till att miljökvalitetsnormerna uppfylls. 
Dagvattenanläggningarna ska dimensioneras för att kunna magasinera 20 mm nederbörd.

6. Samrådsredogörelse 
I samrådsredogörelsen skall alla synpunkter besvaras och motiveras ifall de inte beaktas. I många fall 
har inkomna synpunkter besvarats på ett sätt som inte kan betraktas som ett svar. 

Ett exempel är trafikutrednings förslag att trafiken till Norrberget skall gå via Lägergatan. Flera har 
ifrågasatt lämpligheten av detta. Här konstaterar SBF i Generellt svar 6 bara: ”…på förmiddagen och 
kommer tillbaka på eftermiddagen via Lägergatan.” 

Detta kan varken betraktas som ett svar eller motivering till att synpunkten inte beaktats. 

SBF:s kommentar: 
För svar om Lägergatan se svar om trafiken.

I svar till synpunkter på friytans storlek för den planerade förskolan svarar SBF följande: 
”I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna 
ytor i tätbebyggda områden. Förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att 
riktlinjerna inte uppnås.” 

Detta svar är ignorant då området inte bebyggt utan är under planering 
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SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

Vi framförde följande synpunkt vilket överhuvudtaget inte beaktats. 

Följande synpunkt på sidan 9 som vi anfört till samrådet, 4 -27 sep, för förslag till detaljplan för 
Norrberget har inte beaktats i samrådsredogörelsen. 

Från trafikutredningen: 

”Den rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från Norrbergsgatan och ut 
via antingen planområdets norra eller södra anslutning till Hamngatan. Den södra 
anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är generösare varför sopbilen har lättare att 
köra ut den vägen.” 

Det är inte en acceptabel lösning att Norrbergsgatan/Torggatan skall vara transportled för det nya 
områdets sopor. Det kan påtalas att vid flera tillfällen vintertid har sopbilen inte kört på 
Norrbergsgatan på grund av snöhinder. Inom planområdet får ordnas vändplaner med minsta 
diameter om 18 m där sopbilen och andra lastfordon kan vända.” 

Ett mail om detta skickades till planarkitekt den 18 december 2017 där vi ville veta vilka skäl som gör 
att den inte är beaktad i samrådsredogörelsen. Dessutom vill vi veta om samrådsredogörelsen 
kommer att uppdateras så vår synpunkt blir allmänt tillgänglig. 

Något svar har inte erhållits. Försök att nå planarkitekten via telefon gjordes den 4 januari 2018. 
Telefonisten meddelade att planarkitekten skulle återkomma måndag den 8 januari. 

Förklara varför vår synpunkt inte beaktades i samrådsredogörelsen? 

Förklara varför vi inte erhållit något svar på vår mail-förfrågan? 

Förklara varför planarkitekten inte är tillgänglig under arbetstid för frågor under hela 
granskningstiden 7 december 2017 till 7 januari 2018?

SBF:s kommentar:
Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för 
sopbilen eftersom att det saknas en godkänd vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att 
sopbilen idag kör via parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan. 
Detaljplaneförslaget undanröjer en otillåten användning av parkmark och bekräftar pågående 
markanvändning genom att det skapas en möjlighet för sopbilen att passera. 

Om planarkitekten inte är närvarande finns planchefen eller annan kollega närvarande och kan 
besvara frågor i detaljplaneärendet. 

23.Konstapeln 8
Jag motsätter mig rivningen av de gemensamma byggnaderna på Norrberget. Speciellt vänder jag 
mig emot rivningen av förskolorna Lägerhöjden och Lillstugan. De är välfungerande förskolor, på 
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Lägerhöjden har jag själv arbetat och det var de bästa förskolelokaler jag arbetat i. Jag ifrågasätter att 
lokalerna skulle vara i så dåligt skick att de måste rivas. Det fanns inga stora problem med lokalerna 
när jag arbetade där och jag efterfrågar en opartisk besiktning som visar om dessa problem skulle ha 
uppstått senare. Husen är mindre än 40 år gamla och om det är så kort tid man bedömer att hus ska 
hålla blir inte många hus kvar i Vaxholm. 
Den nya förskola man vill bygga ska ta emot fler barn än nuvarande förskolor på mindre yta och vara 
byggd i två våningar. Gårdens friyta når inte upp till Boverkets rekommendationer om 40 
kvadratmeter per barn. Tvåvånings förskolor är olämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Pedagogerna vill 
ha stora förskolor, säger politikerna. Jag undrar vilka pedagoger, de på Lägerhöjden är inte 
tillfrågade. 
Det är ett stressmoment för små barn med så många kontakter. Fördelen som framhålls med stora 
förskolor är att man är fler vuxna som kan hjälpa varandra. I praktiken är det ytterligare ett 
stressmoment då den som ska gå över till en annan avdelning och förstärka lämnar sin egen 
avdelning med mindre personal. Trygghet är den absolut viktigaste faktorn för barnen i förskolan, för 
deras psykiska hälsa och för deras möjlighet att utvecklas och lära sig saker.
Jag ifrågasätter också att det skulle vara så omöjligt praktiskt och ekonomiskt att bygga om 
Norrbergsskolan. Jag säger bara Söderfjärdsskolan och regementet. Behoven finns, t.ex. för Vaxö 
skola och mycket mer.

SBF:s kommentar:
Boverkets rekommendationer är 40 m2 per barn. I den nya förskolan på Norrberget uppnås 
inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till såna ytor i tätbebyggda områden. Den 
tänkta förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera något för att riktlinjerna inte 
uppnås. Se svar om förskolorna på Norrberget.

24.Taltrasten 25, Nybyggaren 16, Björken 21
DP410 har hastats fram av de nu styrande i Vaxholm. Många parametrar är dåligt underbyggda, vissa 
parametrar har helt ignorerats. Helt friska och fungerande hus skall rivas på en central och viktig 
plats för Vaxholms karaktär som småstad i Skärgården.
Varför behöver Vaxholm växa? Frågar sig Staden i sina handlingar?
Behov av nya verksamhetslokaler:
Det finns gott om lokaler för verksamheter i befintlig byggnad, Norrbergsskolan, om man dessutom 
låter bli att riva 2 st väl fungerande förskolor, så minskar behovet av nybyggnad, dessutom besparas 
vår miljö. Baracker vid Vaxö Skola skulle snabbt kunna avvecklas.

Nödvändiga intäkter:
Vaxholm har en ekonomi i balans och en finansierad ny skola. Inget tyder på att en rivning av NBS 
och nybyggnation tillför Vaxholm en bättre ekonomi, i bästa fall kan det bli ett nollsumma spel, när 
kostnader för byggklar mark vid NBS, utbyggnad av Fjärrvärme, Avlopp, Gator, Förskolor, SÄBO 
etcetera, så kanske Vaxholms idag balanserade ekonomi kommer rejält i obalans. Vaxholmare får 
betala för att bli av med fin och värdefull mark centralt.

En levande och attraktiv stad.
Fler medborgare i Vaxholm bidrar inte till att staden blir attraktivare. Risk föreligger att förtätning av 
Vaxön tvärt emot förstör attraktiva miljöer och förfular Vaxholm.

Brist på bostäder i Stockholmsregionen:
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Förvisso är det så, men detta kan inte vara ett argument på att förstöra karaktären i en småstad på 
en Ö i Stockholms Skärgård. Vaxholms Stad kan växa på andra ställen än Vaxön. Dessutom är den Brf-
marknad som Staden siktar emot i rejäl gungning och tomtmarkers värde är i fall. Det värdet Staden 
har för marken är det ytterst oklart om någon exploatör vill betala framgent. Rivs NBS och Förskolor, 
Skyddsrum så finns stor risk att Norrberget kommer att vara ett öppet och fult sår på Vaxön under 
många långa år.
Med tanke på Vaxön och Vaxholms framtid som en attraktiv plats att bo och leva på, samt en plats 
dit Stockholmare och övriga turister vill besöka för lugn och en harmonisk rekreation så bör DP410 
läggas till handlingarna. 
I sep 2018 är det val även för Vaxholm, låt det nya Fullmäktige ta upp frågan om NBS, Norrberget och 
Vaxholms expansion. Allt för mycket kring NBS och Norrberget har smusslats under det synbara för 
medborgarna på ett oacceptabelt sätt.  
Det finns prognos att nybyggda Kronängsskolan kommer att nå taket för antal elever inom några år, 
att i det läget riva NBS verkar både oklokt och dumt. Lägg DP410 till handlingar, ta upp frågan 
politiskt och medborgerligt brett efter valet 2018, till dess torde även Brf-marknaden hunnit visa vart 
den är på väg.
DP410 är ett hastverk som aldrig kan leva upp till att vara underlag för Vaxön och Vaxholms bästa, riv 
DP410 direkt istället för att riva fungerande byggnader på Norrberget, det kommer framtiden att må 
bra av!

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Se svar om planprocessen.
Se svar om befolkningsökningen/Bebyggelsetakten i kommunen.

25.Vasen 18
Jag anser att hela planeringen för Norrberget ska göras om , i samråd denna gång med Vaxholms 
innevånare och på ett demokratiskt riktigt sätt .
Beslutet om skolrivning bör stoppas genast. En miljökonsekvensutredning för trafik, VVS och 
miljöbelastning i övrigt ska göras INNAN beslut om exploatering görs . Marken ska ej säljas ut innan 
detta är klart . Befintlig förskola är vansinnigt att riva . Norrbergsskolan kan säkerligen rustas till fler 
förskolor , äldreboende osv .

SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.
I behovsbedömningen görs bedömningen att en MKB inte behövs för Norrbergsplanen. 
Länsstyrelsen gör samma bedömning.

26.Badhuset 8
1. Bebyggelsen är för hög, vilket med maskeras med uttryck som ”två våningar med takvåning”. 
Området kommer att vara klart högre än själva berget. Hur skulle det annars gå till? Därigenom 
anpassas byggnaderna inte efter omkringliggande villaområden, vilket kommunen påstår. Storstugan 
kommer att döljas bakom bebyggelse.

SBF:s kommentar:
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Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, 
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är 
anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av 
befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Det som har skrivits är att 
bebyggelsen i stort ska bestå av 2-3 våningar + takvåning. Efter granskning nr. 1 har höjderna 
setts över generellt och sänkts en våning närmast befintlig villabebyggelse. Storstugan kommer 
fortsatt att ligga i blickfånget från Hamngatan och Lägret. Se även svar om riksintresset.

2. Strandpromenaden finns redan nere  vid vattnet i form av en längsgående brygga.

SBF:s kommentar:
En strandpromenad med viss tillgänglighetsanpassning kommer att anordnas i planområdets 
norra del. Målet är att denna strandpromenad ska göra området tillgängligt för en bredare 
målgrupp.

3. Barnstugorna får för snålt utomhusutrymme, särskilt som lekplatserna nämns som lämpliga för 
snölagring på vintern

SBF:s kommentar: 
Se svar om förskolorna på Norrberget.
Den reviderade dagvattenutredningen identifierar två platser inom detaljplaneområdet som är 
lämpliga för snöupplag baserat på möjlighet till infiltration. De utpekade platserna kommer 
enbart att användas vid behov. 

4. Möjligheterna för lämning och hämtning vid förskolorna beskrivs mycket orealistiskt. Förskolebarn 
släpps inte bara av bilen så att föräldern genast kan åka iväg. Lämnandet kan ta lång tid, liksom 
avhämtning. Det handlar inte om paket!

SBF:s kommentar:
Enligt gällande parkeringsnorm kommer parkeringsplatser anordnas för personalparkering och 
hämtning/lämning. Vissa av dessa blir tidsreglerade och samnyttjade.

5 Infarten man tänkt sig på eftermiddagen/kvällen via Lägergatan, som just byggts om och 
avsmalnats tycks mig totalt huvudlöst tänkt. Trafikkaos vid vänstersväng in på Lägergatan vid 
trafikljusen och när färja just ankommit eller ska avgå! Lägergatan går längs skolgården för Vaxö skola 
och dess baracker med dålig sikt, många hämtande bilar och springande låg- och mellanstadiebarn.
Tillgången till  kollektivtrafik.  Ett problem redan nu.
6. Byggtrafiken under byggnationstiden. Också via Lägergatan eller via Eriksövägen via 
Kolerakyrkogårdens svaga ställe?

SBF:s kommentar:
Se svar om trafiken samt reviderad trafikutredning. För redogörelse för trafiken under 
byggnationstiden se kapitel 7 i bullerutredningen.

7. Tidsutdräkt mellan planerad rivning av byggnader över skyddsrum och byggnation  av skyddsrum. 
Ett par år för bygglov och godkännande av planen efter överklaganden och sedan bygge av 
skyddsrum. 3,4,5 år? Något man kan åtgärda före byggnationen. Förkorta tiden för 
 grushögsperspektivet. Riv inte nu!
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SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) gällande 
ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar till att 
skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt antal 
skyddsrumsplatser.

8. Transport av sopor från området, utryckningsfordon till och från i brådska? Ingen bra lösning 
presenteras.

SBF:s kommentar:
Enligt trafikutredningen finns det inga framkomlighetsproblem inom området. Gatubredder 
och korsningspunkter har anpassats för utryckningsfordon och sopbil. 

9. Påståendet om att ökad rörelse av icke boende i området skulle ge ökad trygghet ifrågasätter jag.

SBF:s kommentar:
Se polismyndigheten i Täbys yttrande angående trygghet.

10. Ompröva! Förkasta detaljplanen!

SBF:s kommentar:
Synpunkten noteras.

27.Havstruten 13, Båten 5 (person 1)
Ur demokratisk synpunkt har ett definitivt yttrande redan avlämnats. Folkviljan trumfar såväl helhet 
som detaljer och visar att föreliggande plan för Norrberget aldrig borde ha lagts fram. Planförslaget 
har synats genom två separata samråd och en mellanliggande folkomröstning. Allt av betydelse har 
sagts. Redan programsamrådet hösten 2016 gav tillräckliga argument för att stoppa detaljplan 410. 
Att en krympande politisk majoritet ändå framhärdar i planprocessen är det verkliga problemet. 
Utöver det att medborgarna har blivit offer i en oärlig demokrati.

SBF:s kommentar:
Se svar om planprocessen.

Grundplan med grundfel
Störande och förstörande visioner och stadsbyggnadsideal (tjusigt formulerade) kan hämtas från 
översiktsplanen, Vaxholm 2030. Där sägs till exempel att 
”Vaxholm ska bidra till en växande Stockholmsregion genom att öka antalet bostäder, arbetsplatser 
och befolkning på främst Vaxön, Resarö och Rindö.
Där påstås också att
”En ökad skatteintäkt är i sig en viktig förutsättning för tillväxt och utbyggnad av kommunal service i 
form av förskola, skola, äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, underhåll och utbyggnad 
av gator, cykelbanor och vatten- och avlopp m.m.
Men att Vaxholm ska låta sig exploateras för att därigenom bidra till en snabbt växande 
Stockholmsregion är ingen självklar uppgift och inte heller ett ansvar för vår stad. Att en (i detta fall 
politiskt manipulerad) befolkningsökning automatiskt skulle ge ökad skatteintäkt (netto) är inte heller 
sant, vilket visas av Jonas Fjerrtorp m fl., Lund 2012. Det som översiktsplanen bland annat bortser 
ifrån är att Vaxholms naturmiljöer och infrastrukturer är hårt ansträngda, att en ny befolkning inte är 
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gratis, att Vaxön är fullbyggd för länge sedan och att ett skärgårdsområde är extra känsligt i många 
olika avseenden. 

SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och 
satsningar. Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga 
verksamhetslokaler, upprustningar av lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större 
satsningar i våra kärnverksamheter mm. Fler unga ger större elevunderlag vilket medför att vi 
enklare kan locka hit speciallärare för exempelvis språk, då vi har underlag och kan erbjuda 
heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare ekonomi i våra verksamheter. Och 
fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker, äter på restauranger och nyttjar 
andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014-04-17, dnr:14/2556. Ger tillväxt 
ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader, men staden bedömer att det 
genererar ett nettotillskott för Vaxholms del. Se svar om 
befolkningsökningen/bebyggelsetakten. 

Arkitektur och stadsbyggnad
Ett sådant högaktuellt avseende är hänsyn till Vaxholms kulturmiljö, historia och livsrum. De 
byggnationer som redan uppförts med översiktsplanen som ledstjärna speglar bristen på kommunal 
kompetens att styra byggprojekt efter Vaxholms karaktär och särart. Jag nämner här KullöTerrass, 
KronängsSkolan, SkutviksHagen och PålsundsStrand som exempel på missanpassade skapelser. Så 
även om Besqab kan förmodas vara nöjd med sina ritningar för Norrberget är det närmast obegripligt 
att en stadsarkitekt (har vi någon?) och en politisk majoritet vill tvinga fram ännu ett genomförande 
som brister i omtanke och helhetssyn; till råga på allt i strid mot medborgarnas behov och önskan.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.

Svar utan substans
Kommunledningen ger generella svar i sin samrådsredogörelse (2017-11-30, Änr 2015/56.214). 
Svaren antyder att kommunen ännu håller fast vid sina ursprungliga avsikter med Norrberget. Svaren 
visar dessutom och dessvärre att kommunledningen inte har förstått innebörden eller digniteten i de 
folkliga protesterna. Det räcker att läsa Generellt svar nr 1 och 2 för att inse detta. Ännu tydligare 
visar Generellt svar nr 3 att man på allvar tycks anse att framtagandet av en detaljplan och 
egenanalys av folkomröstningen är tillräckligt demokratiskt beteende. Med upplysning att det finns 
möjlighet att överklaga.
När kommunledningen svarar på (sina egna) frågor är det enbart för att försvara en detaljplan som 
man redan beslutat genomföra men som medborgarna händelsevis underkänner. Till exempel 
samrådsyttranden om naturmiljön, värmeförsörjning och trafik besvaras med bedömningar och 
fantasier om framtida hållbar utveckling. Kommunledningen verkar ha noll koll på konsekvenserna av 
att bygga bostäder med enda syftet att öka Vaxholms befolkning. Flertalet medborgarfrågor och 
synpunkter hänvisas bara tillbaka till de generella svaren eller ”noteras”.

SBF:s kommentar: 
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I yttrandet anges inga konkreta frågeställningar att svara på. Varje granskning respektive 
samråd har lett fram till förändringar utifrån inkomna synpunkter. Detaljplaneringen för 
Norrberget går vidare, men till exempel med förändringen att även ett särskilt boende ska 
rymmas. Att rymma ett särskilt boende på Norrberget blir både en bra lösning av ett 
angeläget behov av särskilda boendeplatser och också en minskning av antalet bostäder. 
Därigenom minskar behovet av parkering och antalet trafikrörelser från bostäderna, kring 
vilket det finns en oro som en del har yttrat sig om.

Överklaga rivningen går inte
Kommunledningen vet att känna sig säker när man pekar på möjligheten att överklaga. Att överklaga 
rivning av kommunala byggnader går nämligen inte alls. Lagstiftningen sätter stopp för det genom att 
inte medge talerätt för medborgare i ett rivningsärende. Vilket förhindrar den granskning som skulle 
kunna bidra till både mer demokratisk beredningsprocess och klokare beslut i sak.
Bristen på talerätt i rivningsärenden tilltalar naturligtvis en politisk majoritet som redan i vardagen 
har utplånat minoritetens och medborgarens möjlighet till medverkan. Men kvaliteten i besluten och 
förtroendet för politiken blir därefter. 

SBF:s kommentar:
Rivningslovet har följt gällande lagstiftning. Lovet överklagades till mark- och miljödomstolen, 
där det sedan avvisades. Lovet har nu vunnit laga kraft.

Ledarskap utan demokrati
Norrbergsprojektet sätter ytterligare ljus på det säregna politiska ledarskapet i vår kommun. Där man 
uppträder blind och döv inför medborgarnas behov och deras ihärdiga motreaktioner, samtidigt som 
planarbetet får mala på som i en toppstyrd, optimerad industriprocess. Där resultatet cementerats 
redan i visionen. Där samråd och folkomröstning utgör planerade förseningar och på sin höjd blir lite 
grus i maskineriet. Där det möjliga blir det önskvärda i stället för tvärtom. Där folk och demokrati 
stängs ute.

Ett politiskt ledarskap måste följa folket och kunna samarbeta. Starka, smalspåriga politiska ledare 
utan folklig interaktion är nonsens och vållar mest problem. Så skapas ett ”vi och de”. Och om till slut 
ingen lyssnar, vad säger det om oss själva? Om vår medkänsla, omtanke, handling? I Vaxholm ser vi 
ett politiskt ledarskap i fritt fall och den brinnande akuta frågan har blivit hur en besinningslös rivning 
av önskvärda, befintliga och värdefulla byggnader ska kunna förhindras. Sedan får kommunalvalet 
den 9 september göra resten.

Yrkande
Mitt tidigare yrkande kvarstår och jag upprepar min uppmaning till kommunen att omgående avbryta 
planarbetet för och rivningen av Norrberget. Jag vill att politiker och förvaltning, utöver för 
Norrbergsområdet, äntligen påbörjar planering utifrån Vaxholms verkliga behov och karaktär, med 
sund hushållning och under sann respekt för den politiska minoritetens och medborgarnas existens 
och uppfattningar. För detta behövs till att börja med en ny översiktsplan. Förmodligen en ny 
kommunledning.

SBF:s kommentar:
Översiktsplanen kommer att aktualitetsprövas och exploateringsprogrammet kommer att 
revideras under 2018. Dessa dokument är sedan viktiga underlag för framtida detaljplanering.
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28.Roddaren 23
De synpunkter jag lägger fram här är i stort sett samma som vid förra samrådet då endast några få 
justeringar har gjorts på förra förslaget. Jag vill igen tacka för att kommunen insåg att det förslag som 
finns i Bebyggelseutveckling Vaxön övergavs och att en riktig arkitekttävling anordnades. 
Ursprungligt förslag hade varit katastrof för större delen av Waxön. Lagt förslag är en väsentlig 
förbättring men har fortfarande brister enligt mig. 

Anmärkning 1: Mängden lägenheter är betydligt högre än vad ytan och läget klarar av att hantera. 
Med 250 lägenheter kommer området att bli överbefolkat. Naturen kommer helt att få ge vika och 
ingen hänsyn kommer att kunna tas till terräng eller träd. Vidare kommer trafik till och från området 
att skapa problem på de små och trånga gatorna i villakvarteren runt om. Min synpunkt är att 
mängden lägenheter ska halveras till ca 150 st vilket är en rimligare nivå. 

SBF:s kommentar:
Antalet lägenheter är inte spikat men detaljplanen möjliggör en BTA på 22800 kvm utan det 
särskilda boendet vilket enligt schablon skulle ge ca 228 lägenheter. Storleken på lägenheter 
avgör hur många lägenheter det blir. Efter granskning nr. 1 har trafikutredningen reviderats 
och gatorna har anpassats så att det inte ska finnas några framkomlighetsproblem eller 
kapacitetsproblem i området. Se även svar om trafiken och den reviderade trafikutredningen.

Anmärkning 2: Den mycket vackra parken med gamla och uppväxta träd utmed Hamngatan och 
Roddaregatan men även på Norrbergsskolans skolgård samt slipade berghällar inom samma område 
behöver bevaras. I förslaget verkar det som om endast ett träd kommer att bevaras och samtliga 
hällar sprängas bort. Med större hänsyn till befintliga träd och hällar samt grönytor kan området 
göras betydligt gästvänligare för de som bor där men framför allt för andra Waxholmare. Detta 
påpekas även i den antikvariska utredningen. 

SBF:s kommentar:
Två befintliga träd får skydd i detaljplanen. Ambitionen är att spara befintliga träd där det är 
möjligt. Berghällen vid Hamngatan sparas inom parkmarken.

Anmärkning 3: Antalet parkeringsplatser är för få. Det finns nu ca en per lägenhet, 248 P-platser mot 
250 lägenheter, vilket kommer att göra att boende inom området kommer att parkera på gator och 
platser i områden runt Norrberget. Det är befängt att tro att en familj som flyttar ut till Waxholm inte 
kommer att ha minst en bil per hushåll, ofta troligen t o m 2 bilar. 

SBF:s kommentar:
Planförslaget har utgått från stadens politiskt beslutade parkeringsnorm. Parkeringsnormen 
ska klaras för området.

Anmärkning 4: Den bebyggelse som föreslås kommer att till stor del förändra hur Vaxholm upplevs i 
sina centrala delar från land samt från sjösidan från farlederna som leder in till Stockholm. Dessa 
områden skyddas av två riksintressen vilka båda anges i DP410. Nu är dessa intressen redan rejält 
tilltufsade av Kullö Terrass samt Skutvikshagens höghus. Med den skada som Kullö Terrass och 
Skutvikshagen har gjort är vikten att bevara Vaxholms unika miljö ännu högre vilket nu faller på 
planerna för Norrberget. Det finns många exempel på hur man kan bygga nytt i en gammal stad och 
faktiskt förstärka karaktären snarare än förstöra den. Om kommunen själv inte har idéer om detta 
kan ni titta på de privata initiativ som byggt i stan senaste åren, t ex Kaptensgatan eller Hamngatan 
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43. Jag väljer även att kopiera in åsikter jag fått av andra synpunkter som skickas in till er i frågan, se 
nedan. 

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar 
om riksintresset.

Kulturmiljö sid(12) 
”Åtgärder för att anpassa den planerade bebyggelsen till riksintresset för kulturmiljön: 
1. De låga fasadhöjderna.” 
Byggnaderna är upp till 16,5 m höga vilket inte kan betraktas som småskaligt. 
”2. Mindre byggnadsvolymer på de delar av området som ligger närmast småstadsbebyggelse. … 
8. Den nya bebyggelsens bedömda siluett, sett från Norra Vaxholmsfjärden, upplevs inte högre än 
Norrbergets höjd och harmoniserar med stadens formspråk.” 
Kvarteret Norrberget i nordöstra hörnet som skall planeras för radhus ger detaljplanen möjlighet till 
en nockhöjd om 12,5 m.( Det är alltså fråga om 3-våningshus fast man talar alltid om två våningar 
plus tak/vindsvåning). Radhus ligger på höjdkurvan 19-20 m. Radhusen, genom sin höjd, kommer 
även att dominera över intilliggande bebyggelse på Norrbergsgatan. Detta innebär att husen kommer 
att sticka upp cirka 5 m högre än Norrbergets högsta punkt som är 27 m över havet. 
Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill existerande småhusbebyggelse? 
Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd inte skulle upplevas som högre än 
Norrbergets höjd? 

SBF:s kommentar: 
Redan idag finns det någon närliggande villa som överstiger Norrbergets bergstopp. På 
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom 
Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig bakom 
Norrbergstoppen. 

Storstugan kommer få en fond av hus bakom sig. De förslagna byggnaderna höjd kommer att ligga i 
nivå med Storstugans högst taknivå. Här bör noteras att stor del av Storstugan har en väsentligt 
mycket lägre nockhöjd än de 16,5 m som bakomliggande hus kommer att få. Storstugan kommer 
genom förslaget att få bebyggelse närmare inpå sig än tidigare och kommer att mista sitt solitära 
läge. Storstugan kommer att genom förslaget att ingå i en stadsstruktur. Här uppstår en betydande 
skada av den historiska kulturmiljön och riksintressets värden. 
sid(13) ”Den nya bebyggelsen kommer inte att konkurrera i höjd med Norrbergets högsta punkt och 
kommer att anpassas tämligen noga till den befintliga stadsstrukturen…” 
På vilket sätt kommer husen som kan vara 5 m högre än Norrbergets högsta punkt inte konkurrera 
med Norrbergets högsta punkt. Se ovan. 

Från Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning: 
”Ur antikvarisk synpunkt noteras att det går att minska de negativa konsekvenserna för 
kulturmiljöerna och riksintresset genom att i detaljplan styra bebyggelsens gestaltning. Framförallt 
för att erhålla en hög kvalitet på bebyggelsen, både i helhet och i detalj samt material men också för 
att undvika vissa arkitektoniska uttryck som kan uppfattas som främmande, exempelvis 
asymmetriska tak och överstora takkupor.” 
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Det går inte från gestaltningsprogrammet härleda att kommunen har beaktat den antikvariska 
synpunkten. 

Motivera varför den antikvariska synpunkten om asymmetriska tak och överstora takkupor inte har 
beaktats? 

Att bebyggelsen får negativa konsekvenser för kulturmiljö och riksintresset är klarlagt. Den 
föreslagna bebyggelsen är inte anpassad, för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö 
inte tar oersättlig skada.

SBF:s kommentar:
Efter granskning nr. 1 har höjdsättningen generellt setts över och lägre höjder har satts i 
bebyggelsen närmast befintlig villabebyggelse. Utöver det har ytterligare en siktlinje från 
Storstugan säkrats upp i kv. Storgården. Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl 
utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och 
taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms 
stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är 
inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar om riksintresset.

29.Skepparen 19 ( person 1) och Styrmannen 2
Vårt tidigare yrkande kvarstår med uppmaning till politikerna i Vaxholm att omgående avbryta 
planarbetet för Norrberget och rivningen av Norrbergsskolan samt de två förskolorna där.  Vi kräver 
nu att politiker och förvaltning äntligen påbörjar planering utifrån Vaxholms verkliga behov och 
karaktär!.   

Vi kräver också att Folkomröstningens resultat respekteras - ett resultat som tydligt visar folkviljan i 
Vaxholm!  En vilja som ni politiker nonchalerar!  Därför kräver vi nu att all storskalig exploatering av 
Norrberget stoppas och att Norrbergsskolan samt de två förskolorna där bevaras!

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se svar om planprocessen.

30.Båten 5 (person 2)
Jag förstår inte hur man tänker, eller – tänker man över huvud taget?
En majoritet röstade NEJ till rivningen av Norrbergsskolan. Ändå säger de styrande politikerna att 
skolan ska drivas!!! Var är demokratin? 

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. 
Se svar om planprocessen.

Här följer några intryck från dagens Vaxholm:
Vaxö skola har inga slöjdlokaler. Nu får eleverna ha slöjd i Storstugan. Av utrymmesskäl (eller?) har 
alla elever textilslöjd. Det skulle från början bara gälla höstterminen, men enligt det senaste som jag 
har hört, kommer man att fortsätta med bara textilslöjd även i vår. Normalt har man textilslöjd ena 
terminen och trä- och metallslöjd den andra. Det kan inte stämma med kursplanen.

438



Granskningsutlåtande
2018-03-15

Änr 2015/56.214
62 av 100

SBF:s kommentar:
Staden arbetar för närvarande med att bygga en ny slöjdsal vid Vaxö skola.

Montessoriskolan är, från och med höstterminens start, hopträngd i skolhuset i Johannesberg, 
eftersom byggnaden Lillstugan ska rivas. (Eller förhoppningsvis skulle rivas. Ärendet ströks från 
dagordningen, när stadsbyggnadsnämnden skulle ha möte före jul.)
För mig ger ovanstående händelser en bild av en kommunledning som inte på något vis förstår sin 
uppgift. 
Slöjd i Storstugan, när det finns (fanns) fullt utrustade slöjdlokaler, både textil samt trä- och metall.
Montessoriskolan i trång byggnad, när lokaler finns i Norrbergsskolan …
Vart ska alla förskolebarn ta vägen om både förskolorna Lillstugan och Lägerhöjden ska rivas? Ska de 
få flytta in i baracker, som kommunen får betala en skaplig hyra för?

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

Fler argument för att stoppa rivning och nybyggnation på Norrberget:
De politiker som driver frågan om rivning och nybyggnation, påstår att man måste göra det för att 
säkra kommunens ekonomi. Nybyggnation och fler invånare medför många kostnader som inte förs 
fram: bl a fler skolor, äldreboenden, utveckling av vägnätet, nya skyddsrum (i stället för dem som nu 
finns under Norrbergsskolan). 2012 konstaterade forskare i Lund detta, Jonas Fjerrtorp m fl. Nu 
verkar det dessutom som om bostadsmarknaden börjar bli mättad….

SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag och möjliggör underhåll och satsningar. 
Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, 
upprustningar av lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större satsningar i våra 
kärnverksamheter mm. Fler unga gör att vi enklare kan locka hit speciallärare för t ex språk, då 
vi har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter. Och fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker, 
äter på restauranger och nyttjar andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014-
04-17, dnr:14/2556. Ger tillväxt ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader, 
men staden bedömer att det genererar ett nettotillskott för Vaxholms del.

Miljön på Norrberget ger stora möjligheter för kommunens invånare. Som fd. lärare på Lillstugan 
kunde jag låta eleverna uppleva naturens möjligheter. Bara att gå upp på själva Norrberget och titta 
ut över skärgården. Inte ett dugg svårt att få dem att inse värdet av att bevara miljön. En 
lägerbålsplats erbjöd möjligheten att samlas runt elden för gemensamma resonemang, sångstunder 
mm. Vårt arbete gjorde att vi fick studiebesök från Japan.
En rivning av byggnader kostar. Miljön påverkas mycket negativt.
Ökad biltrafik. Redan nu är trafiken kraftig till och från Vaxholm. Visserligen pratar de beslutande 
politikerna om att antal bilar per invånare kommer att minska, men med fler invånare minskar inte 
antal bilar på Vaxholmsvägen.

SBF:s kommentar:
Norrbergstoppen ingår inte i planområdet och där finns inga tankar på bebyggelse.
Se svar om trafiken och den reviderade trafikutredningen.
Se även svar om planprocessen.
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Att leda en kommun handlar inte bara om att sälja mark, så att företag kan bygga hus på en vacker 
plats och tjäna pengar vid försäljning. I kommunledningens ansvar ligger även skolan. Visst har man 
låtit bygga en ny fräsch skola. Det är bra. Det viktiga med en skola är det som sker ”inuti” den. 
Och – vad får vi kommuninnevånare för bild av demokratin i Vaxholms kommun? Kan våra unga få en 
god förebild? Jag vill kunna vara stolt över vår kommun. 
Yrkande Jag yrkar att detta förslag till detaljplan förkastas

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se svar om planprocessen. 

31.Skepparen 18
Allmänna synpunkter
Undertecknad anser att avsaknaden av ett genomarbetat och antaget planprogram utgör hinder
för ett antagande av det föreliggande planförslaget. För en exploatering av denna storlek i en
känslig stadsmiljö bör enligt PBL/Boverket ett planprogram upprättas och genomgå en sedvanlig
samrådsprocess och sedan helst omfattas av ett godkännandebeslut i kommunstyrelsen. Så har
enligt min uppfattning inte skett, utan planarbetet har de facto bedrivits utan gällande planprogram.
I nu föreliggande reviderade version av förslag till detaljplan för Norrberget har planens innehåll
delvis förändrats, bl a genom att avsätta ett bostadskvarter för särskilt boende och bibliotek.
Lämpligheten av att placera dessa inom detaljplaneområdet har inte utretts tillräckligt och har inte
heller stöd i det icke slutförda programarbetet.

SBF:s kommentar: 
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande. 
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet 
berör Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett 
planarbete behöver inledas med ett program. Se även svar om planprocessen.

Likaså saknas en utredning om befintliga byggnaders status och användbarhet för olika ändamål;
något som efterlysts i många av de samrådsyttranden som ingivits gällande det preliminära
planförslaget. 

SBF:s kommentar: 
Norrbergsskolan byggdes 1953 och skolan svarar idag inte upp mot de moderna kraven på en 
skolmiljö, anpassad till dagens pedagogik och energinormer. Idag ställs andra krav på 
lärmiljöerna i skolan, bland annat att kunna variera gruppernas storlek och forma miljöer för 
olika typer av arbete, något som det saknas möjligheter till i Norrbergsskolan. I den nya 
Kronängsskolan skapas en öppen miljö med stora och små rum samt öppna ytor i anslutning till 
varandra. De glasade väggytorna dem emellan ger insyn och genomsyn. Fördelarna med 
Kronängsskolan och dess placering är att det skapas en modern skolmiljö med en samlad plats 
för skola, idrott och kultur. Norrbergsskolans planlösning saknar den öppenhet som ur såväl 
pedagogiskt som ur säkerhetsmässigt perspektiv förväntas för modern undervisning. Det andra 
skälet till att skolan ska rivas är på grund av skicket på de tekniska installationer som finns i 
Norrbergsskolan. Sammantaget bedömer staden det inte långsiktigt hållbart att behålla 
Norrbergsskolan.

Se även svar om förskolor på Norrberget.
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Att nu forcera planarbetet fram till ett snabbt antagande anser jag vara en djupt odemokratisk
planprocess. Detta också med tanke på det kommande kommunalvalet hösten 2018, där ett
maktskifte till förmån för att bevara Norrbergsområdet för allmänna ändamål är möjligt, kanske till
och med troligt. Resultatet i den rådgivande folkomröstningen om Norrberget den 10:e september
2017 talar sitt tydliga språk. Den styrande majoriteten har valt att inte beakta denna.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se även svar om den planprocessen.

Detaljplanens utformning
Jag instämmer i övrigt i det yttrande som ingivits av Svante Sundelin (som jag tagit del av)
beträffande brister i detaljplaneförslaget.
Därutöver vill jag påpeka det mycket tveksamma i att angöringsgatorna här har lagts ut som
kvartersgator. I och med att planförslaget enligt genomförandebeskrivningen ska genomföras i
kvartersindelade etapper och i bostadsrättsform uppstår en komplicerad situation. För varje
kvarter/etapp bildas då en bostadsrättsförening med egen styrelse och ekonomisk plan. För
kvartersgatorna behövs då en gemensamhetsanläggning med de olika bostadsrättsföreningarna som
medlemmar. Detta medför sannolikt en mycket tungrodd förvaltning där gatuunderhåll, belysning,
snöröjning, parkeringsregler mm ska upphandlas eller utformas gemensamt. Och där allmänhetens
rätt att fritt passera eller uppehålla sig på gatorna i värsta fall kan komma att begränsas.

SBF:s kommentar: 
De smala kvartersgatorna är en viktig del i områdets karaktär och en del av anpassningen till 
Vaxön många smala stadsgator. Att bygga ut det kommunala gatunätet är förknippat med 
kostnader och i det här fallet har staden valt att lägga gatorna inne i området som kvartersväg 
för att inte belasta skattekollektivet. Detaljplanen styr inte fastighetsbildningen och kan inte 
med lagstöd styra upplåtelseform. Vaxholms stad förutsätter att bostadsrättsföreningarna 
sköter sina åtaganden.

Slutsats
Jag anser därför att Stadsbyggnadsförvaltningen bör föreslå att planarbetet avbryts, så att
befintliga byggnaders status och användbarhet kan utredas på ett seriöst sätt under första halvåret
2018. Likaså bör behovet av lokaler för befintliga och planerade kommunala verksamheter
kartläggas samtidigt – nuvarande detaljplan är som skräddarsydd för att möta sådana behov, och
befintliga byggnader kan enligt min bedömning anpassas till många av dessa.
Lämpligen avvaktas också resultatet av valet i september innan beslut om fortsatt planarbete (eller
inte) fattas.

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.
Se svar om den planprocessen.

32.Kornknarren 4
Ur demokratisk synpunkt har definitiva synpunkter redan avlämnats. Folkviljan trumfar såväl helhet 
som detaljer och visar att föreliggande plan för Norrberget aldrig borde ha lagts fram. Planförslaget 
har synats genom två separata samråd och en mellanliggande folkomröstning. Allt av betydelse har 
framförts. Programsamrådet hösten 2016 gav tillräckliga argument för att stoppa detaljplan 410. Att 
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en krympande politisk majoritet ändå framhärdar i planprocessen är det verkliga problemet. Utöver 
det att medborgarna har blivit offer för ett oärligt demokratiskt handläggningssätt.

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.
Se svar om den planprocessen.

Grundplan med grundfel
Störande och förstörande visioner och stadsbyggnadsideal (tjusigt formulerade) kan hämtas från 
översiktsplanen, Vaxholm 2030. Där sägs till exempel att 

”Vaxholm ska bidra till en växande Stockholmsregion genom att öka antalet bostäder, arbetsplatser 
och befolkning på främst Vaxön, Resarö och Rindö.
Där påstås också att

”En ökad skatteintäkt är i sig en viktig förutsättning för tillväxt och utbyggnad av kommunal service i 
form av förskola, skola, äldreomsorg, stöd till personer med särskilda behov, underhåll och utbyggnad 
av gator, cykelbanor och vatten- och avlopp m.m.
Översiktsplanen är garnerad med formuleringar som ”stora kulturhistoriska värden”, ”riksintresse för 
kulturmiljön”, ”unika värden i form av småstadskaraktär”, ”omistliga naturvärden”, med mera i 
samma stil. Genom en vinklad avvägning och bedömning skjuter kommunledningen senare dessa 
väsentliga samhällsintressen åt sidan och lämnar planområdet öppet för försäljning. Men att 
Vaxholm så lättsinnigt ska låta sig exploateras för att därigenom bidra till en snabbt växande 
Stockholmsregion är ingen självklar uppgift och inte heller ett ansvar för vår stad. Att en (i detta fall 
politiskt manipulerad) befolkningsökning automatiskt skulle ge ökad skatteintäkt (netto) är inte heller 
sant, vilket visas av Jonas Fjerrtorp m fl, Lund 2012. Översiktsplanen missar även att Vaxholms 
naturmiljöer och infrastrukturer är hårt ansträngda, att en ny befolkning inte är gratis, att Vaxön är 
fullt utbyggd för länge sedan och att skärgården är extra känslig i så många olika avseenden. 

SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag som möjliggör exempelvis underhåll och 
satsningar. Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga 
verksamhetslokaler, upprustningar av lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större 
satsningar i våra kärnverksamheter mm. Fler unga ger större elevunderlag vilket medför att vi 
enklare kan locka hit speciallärare för exempelvis språk, då vi har underlag och kan erbjuda 
heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare ekonomi i våra verksamheter. Och 
fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker, äter på restauranger och nyttjar 
andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014-04-17, dnr:14/2556. Ger tillväxt 
ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader, men staden bedömer att det 
genererar ett nettotillskott för Vaxholms del. Se svar om 
befolkningsökningen/bebyggelsetakten.

Planprogram utan avslut
Granskningshandlingen refererar till planprogramförslag (2015-04-01) för Vaxön där Lägerhöjden 
anges som ett utvecklingsområde tillsammans med sju ytterligare områden. Planprogramförslaget 
sägs ska vara grund för kommande detaljplaner. Det lämnades ut på samråd (7 april-1 juni 2015) men 
har aldrig formellt beslutats. Om ett planprogram som fortfarande hänger i luften duger som grund 
till en fortsatt planprocess är tveksamt. Kanske måste planprogrammet på något sätt vara bekräftat 
och godkänt innan någon ny detaljplan för Lägerhöjden ens kan påbörjas? 
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SBF:s kommentar: 
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande. 
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet 
berör Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett 
planarbete behöver inledas med ett program.

Arkitektur utan stadsbyggnad
Hänsyn till Vaxholms kulturmiljö, historia och livsrum är högaktuellt. De byggnationer som redan 
uppförts med översiktsplanen som ledstjärna speglar bristen på kommunal kompetens att styra ett 
byggprojekt efter Vaxholms karaktär och särart. Jag nämner här KullöTerrass, KronängsSkolan, 
SkutviksHagen och PålsundsStrand som exempel på missanpassade skapelser. Även om Besqab kan 
förmodas vara nöjd med sina ritningar för Norrberget är det närmast obegripligt att en stadsarkitekt 
(har vi någon?) och en politisk majoritet vill tvinga fram ännu ett genomförande som brister i 
omtanke och helhetssyn; till råga på allt i strid mot medborgarnas behov och önskan.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.

Svar utan substans
Kommunledningen ger inledningsvis ett antal generella svar (nr. 1-8) i sin samrådsredogörelse (2017-
11-30, Änr 2015/56.214). Svaren, liksom nu även granskningshandlingen, antyder att kommunen 
fortfarande envisas med att förstöra Norrberget. De visar dessutom och dessvärre att 
kommunledningen inte har förstått innebörden eller digniteten i de folkliga protesterna. Det räcker 
att läsa Generellt svar nr 1 och 2 för att inse detta. Ännu tydligare visar Generellt svar nr 3 att man på 
allvar tycks anse att framtagandet av en detaljplan och en egenanalys av folkomröstningen är 
tillräckligt demokratiskt beteende.
När kommunledningen svarar på (sina egna) frågor är det enbart för att försvara en detaljplan som 
man redan beslutat genomdriva, men som medborgarna händelsevis underkänner. Till exempel 
besvaras samrådsyttranden om naturmiljö, fjärrvärme, miljökvalitetsnormer och trafik med lösa 
bedömningar och fantasier om framtida hållbar utveckling. Kommunledningen verkar ha noll koll på 
konsekvenserna av att koncentrerat bygga hundratals bostäder med enda syftet att öka Vaxholms 
befolkning. Tunga medborgarfrågor och synpunkter hänvisas tillbaka till de generella svaren eller 
”noteras”.

SBF:s kommentar: 
I yttrandet anges inga konkreta frågeställningar att svara på. Varje granskning respektive 
samråd har lett fram till förändringar utifrån inkomna synpunkter. Detaljplaneringen för 
Norrberget går vidare, men till exempel med förändringen att även ett särskilt boende ska 
rymmas. Att rymma ett särskilt boende på Norrberget blir både en bra lösning på ett angeläget 
behov av särskilda boendeplatser och också en minskning av antalet bostäder. Därigenom 
minskar behovet av parkering och antalet trafikrörelser från bostäderna, kring vilket det finns 
en oro som flera har yttrat sig om.

Överklaga rivningen går inte
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Kommunledningen vet att känna sig säker när man pekar på möjligheten att överklaga. Att överklaga 
rivning av kommunala byggnader går nämligen inte alls. Lagstiftningen sätter stopp för det genom att 
inte medge talerätt för medborgare i ett rivningsärende. Vilket förhindrar den granskning som skulle 
kunna bidra till både mer demokratisk ärendeberedning och klokare beslut i sak.
Bristen på talerätt i rivningsärenden tilltalar naturligtvis en politisk majoritet som redan i vardagen 
har utplånat minoritetens och medborgarens möjlighet till medverkan. Men kvaliteten i besluten och 
förtroendet för politiken blir därefter. 

SBF:s kommentar:
Rivningslovet har följt gällande lagstiftning. Lovet överklagades till mark- och miljödomstolen, 
där det sedan avvisades. Lovet har nu vunnit laga kraft.

Ledarskap utan demokrati
Norrbergsprojektet sätter ytterligare ljus på det säregna omoderna politiska ledarskapet i vår 
kommun. Där man uppträder blind och döv inför medborgarnas behov och deras ihärdiga 
motreaktioner, samtidigt som planarbetet får mala på som i en toppstyrd, optimerad industriprocess. 
Där resultatet cementerats redan i visionen. Där samråd och folkomröstning utgör planerade 
förseningar och på sin höjd blir lite grus i maskineriet. Där det möjliga blir det önskvärda i stället för 
tvärtom. Där folk och demokrati stängs ute.
Ett värdigt politiskt ledarskap måste följa folket och kunna samarbeta. Starka, självhävdande politiska 
ledare utan folklig interaktion är nonsens och vållar mest problem. Så skapas ett ”vi och de” och ett 
ömsesidigt förakt. Och om till slut ingen lyssnar, vad säger det om oss själva? Om vår medkänsla, 
omtanke, handling? I Vaxholm ser vi ett politiskt ledarskap i fritt fall och den brinnande akuta frågan 
har blivit hur en besinningslös rivning av önskvärda, funktionsdugliga och värdefulla byggnader ska 
kunna förhindras. Sedan får kommunalvalet den 9 september göra resten.

Yrkande
Mitt tidigare yrkande kvarstår med uppmaning till kommunen att omgående avbryta planarbetet för 
och rivningen av Norrberget. Jag vill att politiker och förvaltning, utöver för Norrbergsområdet, 
äntligen påbörjar planering utifrån Vaxholms verkliga behov och karaktär. Med en sund hushållning 
och under sann respekt för den politiska minoritetens och medborgarnas existens och uppfattningar. 
För detta behövs till att börja med en ny översiktsplan. Förmodligen en ny kommunledning.

SBF:s kommentar:
Översiktsplanen kommer att aktualitetsprövas och exploateringsprogrammet kommer att 
revideras under 2018. Dessa dokument är sedan viktiga underlag för framtida detaljplanering.

33.Rindö 3:216
Härmed överklagar jag förslaget till Detaljplan för Norrberget DP 410

Då det är många som kommer att skriva detaljerade genomgångar över det som brister i förslaget till 
detaljplan vill jag framföra mina korta synpunkter Den stora omvandling som detaljplanen föreslår är 
inte förenligt med Vaxholms stads kulturmiljö.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen är väl utformad och har stor variation vad gäller färgsättning, 
fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och höjd är 
anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt efterlikning av 
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befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar om 
riksintresset.

Det finns alltför många obesvarade frågor i planen vad gäller trafik, miljö och logistik vid 
genomförande av planen.

SBF:s kommentar:
Detaljplanen har reviderats efter granskning 1. Trafikutredningen har reviderats med nya 
körspårsanalyser och konstaterar att det inte finns några kapacitetsproblem för området. Se 
även svar om trafiken. Dagvattenhanteringen har styrts hårdare med högre krav gällande 
fördröjning och rening. Den reviderade dagvattenutredningen syftar till att området ska 
förbättra dagvattenhanteringen i området jämfört med dagsläget.

Remisstiden för planen är för kort och dessutom förlagd till jul och nyårshelgerna. Ett dåligt 
bemötande mot Vaxholms invånare.
Vi har ett val inom nio månader ,då frågan om Norrberget är så stor borde den bli en fråga i valet. 
Inte minst efter resultatet av folkomröstningen.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Remisstiden förlängdes med en vecka för att ta hänsyn till ledigheterna vid jul. Ambitionen är 
att anta detaljplan 410 under våren 2018.

34.Kasinot 2  (3 personer)
Det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, Lillstugan och 
Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola inom samma område. Den folkomröstning 
som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i kommunen har sagt nej till den storskaliga 
exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör.

Jag yrkar på att förslag till detaljplan för Norrberget DP41O förkastas.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras men beaktas inte. Ambitionen är att anta detaljplan 410 under våren 
2018.

I det detaljplaneprogram som tas fram för Vaxön (Program för Vaxön samrådshandling) så anges det 
att syftet är skapa bostäder/ handel / kontor och förskola i det aktuella området. Jag saknar en 
presentation av samrådsredogörelse från "Program för detaljplanering för Vaxön".

Boverket anser det lämpligt att redovisning görs.]ag vill att "Program för detaljplanering för Vaxön" 
slutförs och redovisas samt att planarbete för Norrberget stoppas tills det finns en 
samrådsredogörelse från "Program för detaljplanering för Vaxön"

SBF:s kommentar:
Planprogrammet kommer inte att antas innan detaljplanen för Norrberget går upp för 
antagande. Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. 
Planprogrammet berör hela Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i 
lagen på att ett planarbete behöver inledas med ett program.
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Den bevarandeplan som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 1979 behandlade de till 
Norrberget intilliggande områden Vildmannen, Terra Nova och Kasinot som skyddsvärda. 
Bevarandeplanen säger "Ingen utökning av kvarteret är önskvärd med hänsyn till skolan, Storstugan 
och Norrbergsparkens allmänna betydelse." Det betyder för mig att Norrberget inte skall bebyggas 
med hänsyn till områdets stora betydelse som parkområde och dessutom står Norrbergskolan på 
gula listan som ytterligare förstärker skyddsvärdet.

SBF:s kommentar:
Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i 
kommunfullmäktige att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya 
ställningstaganden. Se även svar om riksintresset. 

Gällande riksintresse för kulturmiljö. Byggnaderna är inte att anses som småskaliga när de planeras 
att vara upp till 16,5 m höga och med en byggnadsvolym som inte ens med god vilja smälter ini den 
närmaste småstadsbebyggelse. Hur motiveras det att så höga hus som 12,5 m tillåts byggas intill 
existerande småhusbebyggelse? Hur motiveras att hus som kan vara 5 m högre än Norrbergets höjd 
inte skulle upplevas som högre än Norrbergets höjd? Den föreslagna bebyggelsen är inte anpassad, 
för många och för höga hus, för att Vaxholms kulturmiljö inte tar oersättlig skada.
I planbeskrivningen finns på ett flertal ställen angivet att den planerade bebyggelsen är väl anpassad 
till den existerande bebyggelsen.

Bostadsbebyggelsen i Vaxholms stad är av tradition låg och endast i enstaka områden finns 
bebyggelse som är högre än 2 våningar. Bebyggelsestrukturen domineras kraftigt av villabebyggelse 
och antalet möjliga bostäder för en given yta blir därefter. Ett tillskott på 200-250 bostäder i 
byggnader på upp till 4 våningar är ett historiskt tillskott i Vaxholms stad och ett betydande tillskott 
för hela länet." . . .endast i enstaka områden finns bebyggelse som är högre än 2 våningar. . .” Jag vill 
ha motiveringen till hur ett fyravåningshus är anpassad till en bebyggelse där flertalet hus inte är 
högre än två våningar?

SBF:s kommentar:
Redan idag finns det närliggande villor som överstiger Norrbergets bergstopp. På 
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom 
Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig bakom 
Norrbergstoppen. Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor 
variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas 
karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är 
en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. 
Bebyggelsen närmast omgivande villabebyggelse är anpassad med lägre höjder och i kvarteret 
vid korsningen Roddaregatan-Hamngatan har del av huset sänkts en våning. Se även svar om 
riksintresse.

I trafikutredningen anges "rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från 
Norrbergsgatan och ut via antingen planområdets norra eller södra anslutning till Hamngatan. Den 
södra anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är generösare varför sopbilen har 
lättare att köra ut den vägen". Att N orrbergsgatan / Torggatan ska vara transportled för områdets 
sopor är en befängd tanke. Under vinterhalvåret sker det vid upprepade tillfällen att sopbilen inte 
kan köra på Norrbergsgatan på grund av halka och snö hinder. Ordna med vändplan i planområdet 
där sopbilen och andra lastfordon kan vända.
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SBF:s kommentar:
Idag används förlängningen av Norrbergsgatan inom planområdet som transportled för 
sopbilen eftersom att det saknas en fullgod vändplan på Norrbergsgatan. Det innebär att 
sopbilen idag kör via parkmark vilket är planstridigt enligt gällande detaljplan. 
Detaljplaneförslaget bekräftar pågående markanvändning och undanröjer en otillåten 
användning av parkmark. Ett förbud för sopbilen att passera medför att fastighetsägare längs 
med Norrbergsgatan blir tvungna att köra ner sina tunnor till korsningen mot Torggatan för att 
tömning av sopor ska vara möjlig.

Ni skriver att detaljplanens genomförande gör att en högstadieskola samt två förskolor behöver rivas, 
i samband med att marken iordningställs för exploateringen. Skolorna är eftersatta i drift- och 
underhåll och bedöms i grunden behöva rivas. Jag vill veta vilka undersökningar som gjorts av 
förskolorna som visar är de är eftersatta i drift-och underhåll och vart, finns dessa dokument?

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

35.Repslagaren 23
Undertecknad kommunmedborgare har tagit del av samrådshandlingarna i rubricerade planärende 
och har följande synpunkter: 

Folkomröstning 
I september 2017 genomfördes äntligen en folkomröstning i kommunen. Ändå har kommunen inte 
avbrutit detaljplaneprocessen och arbetet med exploateringen av Norrberget fortskrider trots att 
majoriteten av medborgarna sagt nej till denna storskaliga exploatering. 

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Ambitionen är att anta detaljplan 410 under våren 2018. Se svar om 
planprocessen.

Varför finns samråd i Vaxholm? 
Vi medborgare ställer oss frågande vilken hänsyn kommunen överhuvudtaget tar till medborgarnas 
synpunkter. Under hela processen av samråd, både offentliga och via skriftliga yttranden, och som 
alla var mycket kritiska till denna storskaliga bebyggelse av Norrberget, har ingen konkret skrivning 
från kommunens sida trots alla väl underbyggda argument från engagerade medborgare. SBF anger i 
sin redogörelse på sin höjd ”Noteras” när medborgarna har synpunkter i skriftliga yttranden. Det är 
som vi medborgare inte existerar i kommunens ageranden. 

Till det offentliga samrådsmötet 28 september 2016 kom det över 100 kommunmedborgare och där 
samtliga (!) närvarande medborgare var ytterst kritiska till kommunens förslag, men på Vaxholms 
kommuns hemsida skriver kommunen: ”Kvällen avslutades med en längre frågestund med stort 
engagemang från publiken. Frågorna rörde detaljplanen och den pågående markanvisningstävlingen 
men också kommunens utveckling i stort när det gäller bostadsbyggandet.” Det viktigaste är 
naturligtvis inte formen eller debatten – utan självklart innehållet i medborgarsamtalet. Det fanns 
ingen av de närvarande kommuninvånarna på samrådsmötet som var positiv till kommunens förslag 
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till detaljplan – den informationen utelämnades helt i kommunens samrådsredogörelse på hemsidan. 
21 september 2017 hölls samrådsmöte Nr.2 och det kommer ca 75 personer till mötet. Alla 
närvarande var också denna gång kritiska till kommunens nya förslag till detaljplan som 
stadsbyggnadskontoret presenterade. Stadsbyggnadschef Susanne Edén bekräftade under mötet att 
något regelrätt samrådsprotokoll inte skulle skrivas – bara en sammanfattande samrådsredogörelse – 
och vi vaxholmare har lärt oss att det spelar ingen roll vad som sägs vare sig under det offentliga 
samrådet eller via skriftliga yttranden. Kommunen kör vidare ändå. 
I samrådsredogörelsen 20171130 finns SBF:s kommentar: I denna samrådsredogörelse 2 försöker vi 
bemöta alla yttranden så gått det går. I övrigt hänvisas till generellt svar nr. 3. Varför har inte SBF 
alltid försökt att bemöta yttranden? 

Jag anser att kommunen bryter mot PBL kap 5 § 12, där står att ett samråd ska syfta till att få fram 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan. PBL ger 
medborgarna en demokratisk rättighet, en rättighet som tydligen inte gäller i Vaxholm. 
Vad händer med medborgarinflytandet och tilltron till den demokratiska processen när kommunen 
inte tar till sig några alls synpunkter, fast det lämnas in så många kloka och engagerade yttranden. 
”I det detaljplaneprogram som tas fram för Vaxön (Program för Vaxön – samrådshandling) så anges 
området som ett av åtta utvecklingsområden på Vaxön med syftet att skapa bostäder/handel/kontor 
och förskola.” 

”Program för detaljplanering för Vaxön” är på programstadiet och har alltså inte vunnit laga kraft. Att 
referera till ett dokument under arbete kan inte anses vara förenligt med god dokumentsed. Någon 
samrådsredogörelse från ”Program för detaljplanering för Vaxön” har inte presenterats. 
Från Boverket: ”Om kommunen inleder ett planarbete med program kan det nog vara så att det är 
lämpligt att redovisa utfallet av programmet i planprocessen.” 
För att få en sammanhållen planprocess för Vaxön, inte bara olika detaljplaneförslag för skilda 
områden bör ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutföras. 

Jag anser att hela samrådsprocessen gällande Dp410 bör underkännas pga just bristande samråd. 
Och jag kräver att ”Program för detaljplanering för Vaxön” slutförs och planarbete för Norrberget 
stoppas tills det finns en samrådsredogörelse även från ”Program för detaljplanering för Vaxön”. 

SBF:s kommentar:
Varje granskning respektive samråd har lett fram till förändringar utifrån inkomna 
synpunkter. Detaljplaneringen för Norrberget går vidare, men till exempel med förändringen 
att även ett särskilt boende ska rymmas. Att rymma ett särskilt boende på Norrberget blir 
både en bra lösning av ett angeläget behov av särskilda boendeplatser och också en 
minskning av antalet bostäder. Därigenom minskar behovet av parkering och antalet 
trafikrörelser från bostäderna, kring vilket det finns en oro som flera har yttrat sig om.

Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande. 
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet 
berör Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett 
planarbete behöver inledas med ett program. 

Kulturmiljö och strandskydd 
Det nya detaljplaneförslaget avser en omfattande exploatering som skiljer sig avsevärt från den 
småskaliga bebyggelse som i övrigt karakteriserar östra Vaxön. 
I den gjorda kulturmiljöutredningen skrivs: 
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”En storskalig exploatering med stora och höga byggnadsvolymer riskerar att bli främmande och 
skapa en bebyggelse som inte inordnar sig i kulturmiljön. Denna typ av bebyggelse bör undvikas.” 
”Vi anser att en ny bebyggelse bör anpassas tämligen noga till den befintliga 
stadsstrukturen och att den nya bebyggelsen bör utformas så att den förstärker småstadsmiljöns 
kärnvärden och samtidigt inordnas i staden” 

Eftersom byggnaderna i området enligt planen kommer att rivas kan inte strandskyddsområdet anses 
vara ianspråktaget. Det finns andra områden i Vaxholm som kan bebyggas och därför saknas 
tillräckligt starka skäl att strandskyddet inte ska gälla. Jag menar att det strandskyddade området ska 
få behålla sitt skydd, och inte bara en smal remsa vid bergskanten för en strandpromenad. 
”En minst 20 meter bred passage lämnas längs hela strandremsan mellan vattenområde och 
bostadsbebyggelse för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det rörliga friluftslivet. Med 
hänsyn till att en gångväg anläggs i passagen, samtidigt som området består av tät bebyggelse med 
tydliga avgränsningar mellan privat och allmänt, blir det tydligt att passagen är allmänt tillgänglig.” 
Den 20 meter breda passagen i norr utgörs av naturmark som sluttar brant ned mot Norra 
Vaxholmsfjärden. Jag vill att SBF ska motivera utförligare hur denna brant skulle kunna skapa 
förutsättningar för det rörliga friluftslivet. 

”Bostadsbebyggelsen i Vaxholms stad är av tradition låg och endast i enstaka områden finns 
bebyggelse som är högre än 2 våningar. Bebyggelsestrukturen domineras kraftigt av villabebyggelse 
och antalet möjliga bostäder för en given yta blir därefter. 
Ett tillskott på 200-250 bostäder i byggnader på upp till 4 våningar är ett historiskt tillskott i 
Vaxholms stad och ett betydande tillskott för hela länet.” 
”…endast i enstaka områden finns bebyggelse som är högre än 2 våningar…” 

I planbeskrivningen finns på ett flertal ställen angivet att den planerade bebyggelsen är väl anpassad 
till den existerande bebyggelsen. Hur kan man då motivera att fyravåningshus är anpassade till en 
byggelse med flertalet hus som inte är högre än två våningar? 

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. I kvarteret 
vid korsningen Roddaregatan-Hamngatan närmast villabebyggelsen har ett hus sänkts en 
våning. En siktlinje från Storstugan fram till vattnet har säkerställts i detaljplanen.

Befintlig markanvändning ligger till grund för bedömningen av om ett område är ianspråktaget. 
Bedömningen är även att intresset att ta Norrberget i anspråk anses väga tyngre än 
strandskyddsintresset för det område som planläggs som kvartersmark. Delar av det område 
som idag betraktas som allmänt tillgängligt hyser dessutom låga värden för friluftsliv och/eller 
växt- och djurliv. Det handlar framförallt om parkeringsplatsen, asfalterade ytor, 
förskoletomten samt skolbyggnaden. Upphävandet av strandskyddet omfattar inte det den 
norra delen av planområdet som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna 
säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Passagen 
är anpassad till de lokala förutsättningarna, bebyggelsetätheten och landskapets karaktär.

Skolor och förskolan 
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Det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, Lillstugan och 
Lägerhöjdens förskola. Kommunen har redan ett stort antal inhyrda skolbaracker, ett flertal bara ett 
hundratal meter från Norrbergsskolan. Således har kommunen fortfarande bruk för både Lillstugan, 
Lägerhöjdens förskola och delar av Norrbergsskolan som skola. Snart är det inflyttning av 100 nya 
bostadsrätter i Skutvikshagen. Då kommer trycket på förskola och skola att öka ytterligare. Den nya 
förskolan, som enligt planerna ska byggas på samma plats som Lägerhöjdens förskola, har fler 
avdelningar på samma yta. 

I den nu aktuella Plan- och Genomförandebeskrivning har stycket om friytor för förskolebarnen tagits 
bort. Vad är motivet att inte beskriva friytan för den planerade förskolan i Plan- och 
Genomförandebeskrivning? 

PBL anger: ”Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på 
friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per 
barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan. 
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är 
mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt 
som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009).” 
Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande: 
”I vägledningen lyfts bl.a. storlek på hur stor friyta som behövs utifrån beprövad praxis och aktuell 

forskning som vägledning för kommunala 
riktlinjer. Ett rimligt mått utifrån antalet barn 
anges som 40 kvm friyta per barn i förskolan. 
Forskning visar även att den totala storleken 
på friytan helst bör överstiga 3000 kvm.” 
I en ny större förskola skall barnen få mindre 
utomhusyta att röra sig på endast ca 20m 
friyta per barn. Det är förvånande att 
kommunen tänker göra avsteg från 
rekommendationerna i PBL och att 
kommunen värderar de yngsta innevånarna 
så lågt. 

SBF:s kommentar i samrådshandlingen: 
”I den nya förskolan på Norrberget uppnås inte dessa rekommendationer. Det är svårt att få till 
sådana ytor i tätbebyggda områden. Förskolan angränsar dock mot park vilket kan kompensera 
något för att riktlinjerna inte uppnås.” 
Detta svar är ignorant då området inte bebyggt utan är under planering. Det vill säga att det 
medvetet planeras en försämring för förskolebarnen när det gäller lekmöjligheter. 
Hur kan kommunen motivera denna försämring? 

Så här beskrivs den aktuella förskolan Lägerhöjden på kommunens hemsida. 
Den kuperade gården inbjuder till lek och utforskande. Omgivningarna erbjuder fin naturmiljö. 
Förskolan har plats för ca 62 barn. Barnen är idag organiserade i fyra grupper. En med de yngsta 
barnen 1-2 år och tre avdelningar med barn 2,5-5 år.  Öppettiderna kan regleras vid behov inom 
ramen 6.30-17.30. Förskolan Lägerhöjden har eget tillagningskök, där maten lagas på plats med stor 
andel ekologiska råvaror. 

Förskolan har miljöcertifieringen Grön Flagg genom organisationen Håll Sverige Rent. 
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Kommunen har för avsikt att riva förskolan så snart som möjligt. Frågan om rivningslov finns på 
Stadsbyggnadsnämndens möte 2018-01-24. Ersättningsbaracker är redan upphandlade. Detta görs 
flera år innan detaljplan Dp410 vunnit laga kraft. Genomför kommunen rivningen redan nu som de 
avser, får vi se en grushög på Norrberget under flera år framöver. 
Varför ska vi medborgare acceptera stora försämringar inom barnomsorgen både när det gäller miljö, 
yta och utelek? Varför hushåller inte kommunen med sina resurser. Varför betala dyra 
ersättningsbaracker när skolorna kan användas tills alla beslut om ny byggnation vunnit laga kraft? 

Yrkande 
Sammanfattningsvis hävdar undertecknad att folkomröstningens utfall ska respekteras och att 
denna storskaliga exploatering inom ett område som är utpekat som riksintresset inte genomförs. 
Jag anser att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, Lillstugan 
och Lägerhöjdens förskola för att bygga en ny förskola inom samma område. 
Jag yrkar på att detta förslag till detaljplan förkastas.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras.
Se svar om förskolorna på Norrberget

36.Minören 2
Alla led är planprocessen för Norrberget omvittnat illa skött av Vaxholms kommun. I två (!) samråd 
har ett mycket stort antal fel och brister framförts. I samrådsredogörelsen kommenteras många av 
dem endast med en lakonisk schablonkommentar: ”Synpunkten noteras”. Det duger inte. 

Många kritiska synpunkter i samrådet har alltså inte fått några svar, än mindre behandlats eller 
använts som utgångspunkt för förändringar. Allvarligast är att det helt saknas en motivering till varför 
kommunen vägrar ta hänsyn till de 2 453 medborgare i Vaxholm som röstade NEJ till detaljplanen för 
Norrberget i folkomröstningen 2017 – det mest omfattande samråd kommunen någonsin kan få. En 
tydlig majoritet av de röstande vill INTE att detaljplanen för Norrberget genomförs. 

I bjärt kontrast till Boverkets rekommendation att inleda samråd INNAN förslag till detaljplan fått 
färdig form så att medborgarna har en möjlighet att påverka, går den politiska majoriteten i Vaxholm 
halsstarrigt vidare med sitt impopulära planförslag, den massiva medborgarkritiken till trots. Enligt 
kommunens egen sammanställning från den senaste samrådsomgången har inte en enda 
medborgare uttryckt gillande för planen. 
Granskningshandlingen refererar till planprogramförslaget för Vaxön från 2015, där Lägerhöjden 
anges vara ett ”utvecklingsområde” tillsammans med ytterligare sju andra områden. 
Planprogramförslaget sägs vara grunden för kommande detaljplaner. Det lämnades ut på samråd 
våren 2015 – men har inte antagits. Detaljplanen för Norrberget har sålunda inte bara förkastats av 
en majoritet Vaxholmsbor, den vilar också rent formellt på lösan sand. 

Av Boverkets riktlinjer för samråd framgår vidare att alla som berörs av samrådsprocessen ska 
underrättas när förslaget till detaljplan går vidare till granskning. Så har inte skett i det här fallet. 
(Och så här definierar Boverket vilka dessa är: ”Bland de som anses ha ett väsentligt intresse av 
förslaget ingår de som har lämnat synpunkter under samrådet.”) I handlingarna inför granskningen 
hävdas att den smärre förändring som gjorts av planen mellan det första och det andra samrådet 
tagits fram i samråd med den politiska oppositionen i Vaxholm. Det är gravt vilseledande. Så här 
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skriver Socialdemokraterna, Västerpartiet och Waxholmspartiet själva i ett öppet brev publicerat 
bland annat i kampanjtidningen Viktigast i Vaxholm: 
”Det nya förslaget från majoriteten är identiskt med Besqabs förslag – den enda skillnaden är att en 
mindre del av Besqabs byggnader har fått nya funktioner. Oppositionspartierna har under de samtal 
som förts med majoriteten konsekvent krävt att arbetet med att ta fram en ny detaljplan för 
Norrberget måste stoppas, samt att det måste utredas hur Norrbergsskolan och övriga byggnader på 
kort och lång sikt kan användas för att tillgodose kommunala behov. 
Under samtalens gång blev det tydligt att majoriteten inte var beredd att avbryta detaljplanearbetet 
och bevara Norrbergsskolan, varför samtalen inte kunde leda till någon förhandling.” 

Samrådshandlingarna saknades för övrigt på Vaxholms bibliotek. Överenskommelsen med Besqab – 
som enligt Boverkets rekommendationer ska finnas med i underlagen – fanns inte heller med i 
samrådshandlingarna. 
I övrigt är allt redan sagt i frågan om exploateringsplanerna för Norrberget. Skamligt nog har den 
politiska majoriteten i Vaxholm hållit för ögon och öron. 

Mitt tidigare yrkande står fast 
Jag vill att folkomröstningens Nej till rivningen av Norrbergsskolan och exploateringen av 
Norrberget respekteras och följs. 
Jag vill att planerna på exploateringen av Norrberget avbryts omgående. 
Jag vill att kommunen upprättar en bevarandeplan – där Norrbergets status inom Riksintresset 
skyddas.

SBF:s kommentar:
Detaljplanen har hittills varit ute på två samråd och en granskning där allmänheten och 
remissinstanser har haft möjlighet och tycka till om planen. Ett flertal förändringar har införts 
med hänsyn till yttrandena från samråden och den första granskningen. De senaste 
förändringarna som införts är främst kopplade till tydligare lösningar för omhändertagande av 
dagvatten, sänkning av våningstal för bättre anpassning till närliggande bebyggelse och att 
trafiklösningar har setts över. 
Se även svar om den planprocessen.

Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande. 
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet 
berör Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett 
planarbete behöver inledas med ett program.

Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i 
kommunfullmäktige att ta fram ett kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya 
ställningstaganden. 
Se även svar om riksintresset och gestaltning. 

Samrådshandlingarna fanns uppsatta på biblioteket under granskningstiden. Köp- och 
genomförandeavtalet med Besqab har beskrivits i stora drag i plan- och 
genomförandebeskrivningen.
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37.Skepparen 19 ( person 2)
Detta senaste förslag till detaljplan är fortsatt kompromisser och avsteg från de värden, som uttrycks 
i tidigare kulturmiljödokument, och som Vaxholms invånare omfattar. Vaxholms invånares orubbliga 
kärlek till och stora uppskattning av sin miljö är unik i sitt slag! En värdegrund att beakta och bygga 
vidare på.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. 
Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i 
kommunfullmäktige att ta fram ett kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya 
ställningstaganden. Se även svar om riksintresset.

Ur Exploateringsprogram för Vaxholm citeras följande:
Vaxholms stads unika värden i form av småstadskaraktär och de omistliga naturvärdena ska beaktas 
och vara utgångspunkt för bostadsplaneringen." (sid. 8 av 46 i Granskningshandling 2017-11-30)
Bland kompromissernas och avstegens mångfald från citerade dokument väljer jag ut följande:

Norrberget är sjöfartens inseglingsmärke till Vaxholm och, liksom vårdkasarnas placering en del av 
stadens historia. Detta utraderas vid omfattande bostadsbyggande.

I förslaget tags fortfarande inte tillräcklig hänsyn till Vaxöns del av Vaxholms militära historia. De 
föreslagna byggnaderna kommer att inkräkta synbarligen och även konkret på Storstugan och
dess omgivning och på Lägret. Vad beträffar Lägret, både som militärhistoriskt uttryck och 
välbehövligt grönområde i centrala Vaxholm finns risk för att ytterligare delar av parken kommer att
tas i anspråk för bebyggelse m.m. Lägret som grön lunga ökar i behov och värde för en stad, som 
växer. De föreslagna bostadsbyggnaderna på Norrbergets högsta höjd kommer att dominera över 
befintlig, småskalig bebyggelse runt om Norrberget:
Husen längs Hamngatan, Lägergatan, Hagvägen, husen längs Norrbergsgatan, Badhusgatan, 
Trädgårdsgatan, Skolgatan, Fiskaregatan, Carl Anderssonsgata, Torggatan. Likaså från Norra 
Vaxholmsfjärden och från Norrafarleden - inseglingsleden.

SBF:s kommentar:
Exploateringsprogrammet ska ses över.

Redan idag finns det närliggande villor som överstiger Norrbergets bergstopp. På 
Norrbergstoppen växer även träd på ca 5-10 meter vilket gör att bebyggelsen döljs bakom 
Norbergstoppen + träd. Sett från vattnet gör vinkeln att bebyggelsen också gömmer sig bakom 
Norrbergstoppen. Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor 
variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas 
karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är 
en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. 
Bebyggelsen närmast omgivande villabebyggelse är anpassad med lägre höjder och i kvarteret 
vid korsningen Roddaregatan-Hamngatan har del av huset sänkts en våning. Ytterligare en 
siktlinje från Storstugan ner mot vattnet har säkrats upp i detaljplanen. Se även svar om 
riksintresse och gestaltning.
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Skyddsrummen - problemen under jord.
Det är otydligt och oklart i förslaget till detaljplan, Dp 410, hur många skyddsrum som erfordras 
enligt MSB, nu och i framtiden, hur många skyddsrum avses att byggas, hur utrymmet under jord 
skall disponeras både för erforderligt antal skyddsrum och
garageutrymmen. Ett utförligt klarläggande behövs.

SBF:s kommentar:
Vaxholms stad kommunicerar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) 
gällande ersättning av de äldre befintliga skyddsrummen som avses rivas. Detaljplanen syftar 
till att skapa garage under några av kvartersgårdarna vilket möjliggör ersättning av erforderligt 
antal skyddsrumsplatser.

38.Koltrasten 11
De synpunkter som vi lämnade till Samrådsredogörelse 1 kvarstår fortfarande. Mycket lite hänsyn har 
tagits till alla kritiska synpunkter som inkom vid första samrådet och till resultatet av 
folkomröstningen.
Vi anser fortfarande att marken på Norrberget behöver bevaras i kommunens ägo för allmänna 
ändamål. Kommunens mark på Vaxön är begränsad, men behoven av mark för olika verksamheter 
som kommunen måste tillhandahålla är stora och kommer att öka. 
Framtida bostadsbebyggelse bör förläggas utanför Vaxön. 

SBF:s kommentar:
Ambitionen är att anta detaljplan 410 under våren 2018. Se svar om planprocessen.

Om en ny förskola ska byggas (dock ej på Lägerhöjden) bör barnen prioriteras så att de får det 
utrymme för utevistelse som Boverket anser behövs för barnens fysiska och psykiska hälsa och 
utveckling. Förtätning av bebyggelse är inget godtagbart skäl till att barns behov inte ska tillgodoses. 
Boverket anser inte att närhet till park kompenserar för begränsning i förskolegårdens yta.
Förskola i två våningar försvårar utrymning av förskolebarnen på övervåningen vid eldsvåda.

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

Att leda tillkommande trafik via Lägergatan förbi Vaxö skola är mycket olämpligt. Dessutom kommer 
trafiken på Kungsgatan att helt stoppas upp när bilarna från Stockholmshållet ska korsa bilarna som 
kommer från färjan.
Vi anser inte att belastningen på infrastrukturen i Vaxholm bör öka i den omfattning som 
detaljplaneförslaget innebär innan infrastrukturen har byggts ut. 

Vi anser att en helt ny detaljplan bör tas fram som tar hänsyn till inkomna synpunkter under 
samrådet och till resultatet av folkomröstningen.

SBF:s kommentar: 
Efter granskning nr. 1 har trafikutredningen reviderats och gatorna har anpassats så att det 
inte ska finnas några framkomlighetsproblem eller kapacitetsproblem i området. Se även svar 
om trafiken och den reviderade trafikutredningen. Se även svar om planprocessen.
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39.Rindö 2:138
Det är uppseendeväckande att processen med DP410 fortlöper som om folkomröstningen om 
Norrberget eller samrådsprocessen inte ägt rum. Ett stort deltagande och ett tydligt resultat i 
folkomröstningen, samt ett stort antal inlämnade synpunkter i plansamrådet, borde fått processen 
att stanna upp och ge tid för eftertanke och diskussion.

SBF:s kommentar:
Ambitionen är att anta detaljplan 410 under våren 2018. Se svar om planprocessen.

Att bebygga Norrberget med cirka 250 bostadsrätter enligt aktuellt förslag är fel väg att gå. Vaxholms 
småskalighet hotas, samtidigt som trafik- och miljöfrågor riskerar att kraftigt försämras. Den 
föreslagna detaljplanen tar inte tillräcklig hänsyn till den lokala trafikökningen som skulle uppstå vid 
en genomförande av DP410. Inte heller tar DP410 tillräcklig hänsyn till Blynäsverkets begränsade 
kapacitet och undermålig rening redan vid dagens belastning. 

SBF:s kommentar:
Efter granskning nr. 1 har trafikutredningen reviderats och gatorna har anpassats så att det 
inte ska finnas några framkomlighetsproblem eller kapacitetsproblem i området. För svar om 
trafiken på Lägergatan se svar om trafiken. Se även den reviderade trafikutredningen.

Dagvattenutredningen har reviderats och högre krav ställs nu på fördröjning och rening. 
Jämfört med befintlig bebyggelse kommer förslaget att förbättra fördröjning och rening av 
dagvatten och på så vis bidra till en renare Vaxholmsfjärd. 

Norrbergsskolan behövs för kommunala ändamål. Det är kommunens skyldighet att undersöka olika 
alternativa användningar, och inte bara fortsätta på majoritetens linje att riva skolan och bygga 250 
bostadsrätter. En detaljplan av denna skala får inte ensidigt hastas fram. 

SBF:s kommentar:
Detaljplaneförslaget förutsätter en rivning av Norrbergsskolan. Däremot kommer ett av 
kvarteren närmast Hamngatan att fortsätta i kommunal regi och innehålla ett särskilt boende. 

Samrådsredogörelsen gällande DP410 (2017-11-30, Änr 2015/56.214) är inte korrekt utfärdat då 
kommunledningen ger endast generella svar. Svaren antyder att kommunen ännu håller fast vid sina 
ursprungliga avsikter med Norrberget. Svaren visar dessutom och dessvärre att 
kommunledningen inte har förstått innebörden eller digniteten i de folkliga protesterna. Det räcker 
att läsa Generellt svar nr 1 och 2 för att inse detta. Ännu tydligare visar Generellt svar nr 3 att man på 
allvar tycks anse att framtagandet av en detaljplan och egenanalys av folkomröstningen är tillräckligt 
demokratiskt beteende. Med upplysning att det finns möjlighet att överklaga.
När kommunledningen svarar på (sina egna) frågor är det enbart för att försvara en detaljplan som 
man redan beslutat genomföra men som medborgarna händelsevis underkänner. Till exempel 
samrådsyttranden om naturmiljön, värmeförsörjning och trafik besvaras med bedömningar och 
fantasier om framtida hållbar utveckling. Kommunledningen verkar ha noll koll på konsekvenserna av 
att bygga bostäder med enda syftet att öka Vaxholms befolkning. Flertalet medborgarfrågor och 
synpunkter hänvisas bara tillbaka till de generella svaren eller ”noteras”.

Jag begär en bekräftelse på att mitt yttrande blivit inlämnat samt vilket diarienummer handlingen 
fått. 
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SBF:s kommentar:
Många frågor som uppkom i samrådet delades av många och istället för att skriva samma svar 
överallt hänvisades till dessa svar. 

40.Lönnen 7 (person 1)
Undertecknad, boende inom Samfällighetsföreningen Blynäs Radhus (SBR), har med oro följt frågan 
om en anslutning av Blynäs avloppsreningsverk till Käppala. Som grund för denna oro ligger en ökad 
belastning på Blynäsverket genom anslutning av flera nya bostadsområden och därvid inte minst den 
planerade bebyggelsen på Norrberget.

Belastningen på Blynäsverket börjar enligt uppgifter från bl. a Roslagsvatten närma sig gränsen för 
vad som är tillåtet (8000 pe (personekvivalenter) maximal genomsnittlig veckobelastning enl. 
gällande drifttillstånd. 2014 erhöll Blynäsverket tillstånd att efter viss utbyggnad släppa ut 
motsvarande 13000 pe. Detta tillstånd har i avvaktan på en förväntad anslutning till Käppala ej tagits 
i anspråk och kapaciteten vid Blynäsverket börjar närma sig ett tak som dagens reningsverk ej klarar 
av ("kapaciteten slår i taket inom kort") 

Inför valet 2014 gick 3 av allianspartierna (M, L och C) under parollen "Vi levererar!" ut med ett 
valmanifest som bl. a förkunnade att "utsläppen från vårt avlopp halveras genom anslutningen till 
Käppala reningsverk 2018. Vaxholms viktigaste miljöinvestering någonsin." Denna miljöinvestering 
har drabbats av en betydande leveransförsening och i nuläget har Käppalaförbundets förvaltning fått 
i uppdrag att i dialog med samtliga parter försöka hitta en lösning avseende hur stort bidrag Vaxholm 
och Österåker skall betala för att ansluta sig till förbundet. Vissa av förbundets medlemmar menar 
också att de två nya kommunerna  (Vaxholm och Österåker är ännu inte anslutna som medlemmar i 
Käppalaförbundet) borde betala en högre avgift än vad som föreslagits. Förhandlingar om detta 
kommer att startas under våren 2018 och förväntas vara avslutade till sommaren.  Ett besked om 
anslutning kommer därför tidigast att kunna meddelas under sommaren eller hösten 2018. I 
dagsläget pekar information från Käppala och Roslagsvatten på tidigast 2020 eller t o m 2023 som en 
mer trolig tidpunkt för driftsättning av den bergtunnel som planeras för att överföra  avloppsvatten 
från Vaxholm och Österåker till Käppala. Om den nu överhuvudtaget blir av. Totalkostnaden tycks ha 
vuxit betänkligt jämfört med de mer blygsamma kostnaderna för den tidigare föreslagna 
ledningsdragningen via Bogesund (Sjövägsalternativet) och vägen till Käppala förefaller  även i övrigt 
inte helt rak.

Läget tycks mig f n vara ganska osäkert och den byggboom som drabbat Vaxholm, senast med Östra 
Kullön, Skutvikshagen, Pålsundsstrand samt den planerade exploateringen av Norrberget m fl. ökar 
oron för en överbelastning av avloppssystemets reningskapacitet med tråkiga konsekvenser för såväl 
recipientens (Norra Vaxholmsfjärden) redan i dag mindre goda miljöstatus som boende i Blynäs med 
omnejd med en ökad risk för återkommande luktstörningar från Blynäsverket (en rapporterad 
avsaknad av klagomål rörande luktstörningar torde i icke ringa mån bero på en resignation och viss 
tillvänjning snarare än en faktisk frånvaro). En utebliven anslutning till Käppala kräver vad jag kan 
förstå också en utbyggnad av Blynäsverket med ökad risk för såväl lukt- som andra störningar. Inte 
minst bör därvid även påpekas att delar av bostadsbeståndet i Blynäs ligger inom rekommenderade 
säkerhetsavstånd från verket.

Mot bakgrund av ovanstående förefaller mig en återhållsamhet i byggplanerna gällande såväl 
Norrberget som ev. andra storskaliga expansioner av bostadsbeståndet i Vaxholm vara både 
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önskvärd och välbetänkt tills dess frågan om framtida omhändertagande av avloppsvattnet fått en 
tillfredsställande, långsiktig och uthållig lösning. 

PS Till nämnda skulle jag gärna vilja foga till Norrbergsprojektet relaterade synpunkter på boendemiljö, 
grönytefaktorer, skärgårdsidyll, trafiksäkerhet, parkeringsfrågor, bilköer, avgasemissioner, skyddsrum, 
strandskydd, barackpolitik, lokalbehov mm.
Av utrymmesskäl begränsar jag mig likväl för stunden till den mer närliggande frågan om Blynäsverkets och 
Norra Vaxholmsfjärdens framtid.

SBF:s kommentar:
Se svar om Blynäs reningsverk för en redogörelse från Roslagsvatten om Käppala, den framtida 
planeringen kring Blynäs reningsverk och dess kapacitet.

41.Lönnen 7 (person 2)
Angående det nya detaljplaneförslaget för exploatering av Norrberget Vaxholm.
Det är fortfarande många osäkra faktorer i förslaget som man inte tagit hänsyn till:
-Hur kommer trafiksituationen att bli med en stor ökning av bilar? Hur mycket kommer buller och 
avgaser att öka och hur kommer invånarna att påverkas?
-Kommer reningsverket att ha tillräcklig kapacitet? Det är redan nu luktproblem. Hur kommer man 
att ta hand om dagvattnet? Vaxholmsfjärden är redan hårt drabbad och anslutning till Käppala är 
ännu inte beslutad.
-Vad händer med skyddsrummen? Måste det byggas nya och vad kostar det i så fall?
-Varför tar man inte hänsyn till strandskyddet?
-Det saknas grönytor (och parkeringsplatser) och gatorna verkar vara väldigt trånga.
-Att riva fungerande byggnader och bygga nytt är från miljösynpunkt ett dåligt alternativ och 
förbrukar stora resurser.
-Det bästa vore att tänka om och göra en ny detaljplan med eftertanke!

SBF:s kommentar:
För svar kring trafiksituationen hänvisar vi till den uppdaterade trafikutredningen vars analyser 
har anpassats till de förändringar som införts i detaljplanen sedan den första granskningen. Se 
även svar om trafiken.

Se svar om Blynäs reningsverk för en redogörelse direkt från Roslagsvatten angående 
reningsverkets kapacitet och luktproblematik.

Kommunen kommunicerar med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gällande 
ersättning av de befintliga skyddsrummen som avses rivas. Det pågår förhandling om hur 
kostnaden ska fördelas.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att området i stort kan ses ianspråktaget och har, 
som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det område i kommunen där tillkommande 
bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även strandnära områden blir aktuella för ny 
exploatering. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de särskilda skälen i 7 kap. 18 c § 
1 och 5 miljöbalken kan tillämpas inom planområdet, d.v.s. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.
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Exploateringen innebär att grönytor kommer att minska samtidigt kommer nya gröna ytor att 
skapas med högre kvalitet. 
Gatubredden följer allmänna rekommendationer enligt trafikutredningen. Trånga gator är en 
del av Vaxholms karaktär och går att finna i andra delar av stadskärnan. 

Rivningen av Norrbergsskolan och förskolorna sker för att skapa nya värden i området. 
Exploatering och byggande av ca 250 bostäder samt särskilt boende anses väga tyngre än 
byggnadernas värde. Den sammanvägda bedömningen är att de positiva effekterna av 
exploateringen väger tyngre än de negativa.

42.Minören 2, Ytterby 4:726
Allmänna synpunkter
Vi vänder oss emot kommunens intentioner med den storskaliga exploateringen av Norrberget.
För övrigt anser vi att det är ett stort slöseri med kommunens resurser att riva Norrbergsskolan, 
Lillstugan och Lägerhöjdens förskola för att sedan bygga en ny förskola inom samma område.
Den folkomröstning som genomfördes 10 september 2017 visar att invånarna i kommunen har sagt 
NEJ till den storskaliga exploatering som förslaget till detaljplan möjliggör.
Vi yrkar på att detta förslag till detaljplan förkastas.

Upphävande av strandskydd
I detaljplanen har man upphävt strandskyddet för planering av ny bebyggelse. Norrberget är idag en 
av få ”lungor” som finns på centrala Vaxön. Det är en plats som idag är uppskattad, både av turister 
och Vaxholmsbor, för sin vackra utsikt över det norra inloppet till Vaxön.

SBF:s kommentar:
Stora delar av området där strandskyddet upphävs är ianspråktaget och Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning och har, som anges i planhandlingarna ansett att Vaxön är det 
område i kommunen där tillkommande bebyggelse främst bör ske, vilket kan innebära att även 
strandnära områden blir aktuella för ny exploatering. Ambitionen är även att parkmarken i den 
norra delen av planområdet ska tillgängliggöras samt att nyskapade gröna ytor ska innehålla en 
högre kvalitet än befintlig vegetation.

Skyddsrum
De befintliga skyddsrummen som idag finns på Norrberget (inrymda bl.a. i Norrbergsskolans lokaler) 
planeras att rivas. Enligt msb (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) måste skyddsrummen 
ersättas inom 2 år efter rivning. Ersättning av dessa skyddsrum innebär en onödig skattebelastning 
för oss Vaxholmsbor.

SBF:s kommentar:
Kommunen kommunicerar med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gällande 
ersättning av de befintliga skyddsrummen som avses rivas. Skyddsrummen måste rivas för att 
möjliggöra exploateringen. Det pågår förhandling om hur kostnaden ska fördelas.

Lägergatan ombyggd 2017
Lägergatan har under sommaren byggts om och försetts avsmalningar med övergångställe i 
trottoarnivå och väg gupp för att minska trafiken förbi Vaxö skola och förskolan Freja. Ska lägergatan 
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återigen byggas om? Jag ser detta som oseriöst – det är ett stort slöseri med skattemedel för oss 
Vaxholmsbor.

SBF:s kommentar:
De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Lägergatan som har genomförts kommer inte att tas 
bort. Se även svar om trafiken.

Trafik
Bussarna är ofta fulla och i rusningstrafiken är det inte ovanligt med passagerare som måste stå upp. 
Ibland är man tvungen att lämna föräldrar med barnvagn kvar vid hållplatserna då det inte går att 
tränga in mer än maximalt 3 barnvagnar. Det är därför inte konstigt att många väljer den egna bilen 
till och från jobbet trots den intensiva trafiken på väg 274.

SBF:s kommentar:
Det pågår en utredning tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholm och Trafikverket för 
att förbättra kollektivtrafiken och öka framkomligheten i Vaxholm. 

Otillräcklig rening av vatten
Här finns två orosmoln:
1. Att dagvatten orenat kommer att rinna rakt ner i Norra Vaxholmsfjärden.
En del av regnvatten och snömassor kommer troligen att landa på hårda ytor såsom asfalt och berg 
och hinner inte infiltreras/renas innan det når vattnet.
2. Blynäsviken klarar inte dagens avloppsvatten.
Endast ca 20 % av kvävet i dagens avloppsvatten förmår reningsverket i Blynäs att ta hand om idag. 
När ytterligare ett stort bostadsområde ska kopplas till det befintliga avloppssystemet är risken 
betydande att situationen kommer att förvärras än mer.
Att bada vid Norrberget kommer inte längre att vara ett alternativ.

Östersjön är redan ett utsatt innanhav och stor hänsyn behöver tas till den marina miljön även från 
Vaxholms kommun.

SBF:s kommentar:
Dagvatten ska renas och fördröjas inom egen fastighet innan det kopplas på det befintliga 
dagvattennätet. Genom planbestämmelser regleras dagvattenhanteringen så att vatten inte 
rinner orenat ut i Norra Vaxholmsfjärden. 
Se svar om Blynäs reningsverk för en redogörelse av kapacitet, rening och framtida planering.

Norrbergsskolan
Skolan var så sent som i juni 2017 i bruk. Kommunen är bland annat i behov av lokaler för 
äldreboende och särskilt boende. Dessa behov kan tillgodoses i Norrbergsskolans lokaler efter 
ombyggnad. Detta är mycket mindre kostsamt än att bygga nytt. Med andra ord – ger en lägre 
kommunalskatt för oss Vaxholmsbor.

Förskolorna Lägerhöjden och Lillstugan
Båda dessa förskolor är i bra skick och barn och föräldrar trivs. Att riva två fungerande förskolor för 
att sedan bygga en ny på samma plats, men med mindre lekyta per barn, framstår som helt 
vansinnigt. Dessutom ska förskolorna ersättas av paviljonger under många år till en kostnad av ca 1 
miljon/år och barack. Det blir en stor kostnad som ger oss en mycket högre kommunalskatt än vi 
behöver ha i Vaxholm.
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Nybyggnation kontra bygga om
Det gör stor positiv skillnad för miljön om man kan bygga om istället för att bygga nytt. Vaxholm har 
här möjlighet att visa att det går att ta hänsyn till både den känsliga skärgårdsmiljön och att bidra till 
varsamhet med jordens tillgångar.¨

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget

Småstadsidyllen ett minne blott?
Om bebyggelse sker på Norrberget så som planerats kommer upplevelsen av att vara i en småskalig 
skärgårdsidyll för alltid vara borta. Vaxholm kommer förlora sin unika särart och framstå alltmer som 
Lidingö, Hammarby sjöstad och Stockholms kajer som nu bebyggs med dyra bostadsrätter men utan 
Storstadens bekvämligheter. Vad ska då locka boende och turister till vår stad?

Förorenat vatten? Bilköer? Trängsel på bussar/båtar? Hög skatt på grund av dåliga kommunala 
beslut?
Innan rivning av Norrbergsskolan sker bör alla infrastrukturfrågor vara lösta.

SBF:s kommentar:
För att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i området har ett gestaltningsprogram tagits 
fram. Gestaltningsprogrammet blir en bilaga till köp- och genomförandeavtalet och ska följas 
av exploatören. I gestaltningsprogrammet beskrivs vilka gestaltningsprinciper som ska 
användas för bebyggelsen, gårdar och gator etc. samt hur dessa knyter an till den befintliga 
bebyggelsen. I gestaltningsprogrammet går det bl.a. att läsa att den nya bebyggelsen utgår 
från grundläggande kvaliteter som finns i dagens Vaxholm. Stadsplanen ansluter med gatunät 
och gångstråk så att den äldre stadens gränser flyttas ut. Det nya integreras som en sömlös del 
av det gamla. Bebyggelsen tar också upp drag från dagens Vaxholm.

Vi Vaxholmsbor har rätt att få veta hur det ska bli med frågor om
• Biltrafik
• Kollektivtrafik
• Vägar
• Övergångsställen
• Vatten och avlopp
• Miljöaspekten

SBF:s kommentar:
Se svar ovan.

43.Terra Nova 2
Biltrafiken
I den trafikutredning som hänvisas i detaljplanen har en prognos över den ökade trafiken till och från 
Norrberget gjorts. Konsekvenserna för oss sakägare i det direkta närområdet kommer bli stora med 
de prognosticerade trafikvolymerna.
Trafikutredningen anger att trafikflödet på morgonen kommer styras västerut via Eriksövägen ut till 
väg 274 och på eftermiddagen kommer trafikflödet gå via Lägergatan, här har man räknat upp 
trafikflödet med 85%. 
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Redan idag blir det köer när man ska svänga in på Lägergatan, särskilt när det sammanfaller med 
färjetrafiken. Vi yrkar på att en analys med förslag till åtgärder görs över hur det påverkar korsningen 
Kungsgatan – Lägergatan.

Trafikutredningen anger under punkt 4.4 att man räknar med att 90% av Norrbergets totalt alstrade 
trafik på eftermiddagarna kommer gå via Lägergatan. Man skriver på sid 10 bl.a. ” Det blir dock en 
viss fördröjning på Lägergatan med dessa flöden”, Dvs köer. Detta kommer direkt påverka oss 
boende på Lägergatan både i form av tillgänglighetsproblem, ökad luftförorening men framför allt i 
form av ökat trafikbuller.

Vår fastighet Terra Nova 2 ligger i korsningen Lägergatan – Hamngatan. Här är det stopplikt i en 
uppförsbacke. Det innebär att en trafikökning med 90% på eftermiddagarna där alla bilar ska stanna, 
gasa och starta direkt kommer påverka vårt boende negativt.

I den Trafikbullerutredning som bilagts detaljplaneförslaget saknas helt kommentarer under punkt 
6.5 kring påverkan på befintlig bebyggelse på Lägergatan och då vår fastighet i synnerhet med tanke 
på det utsatta läge den har i korsningen.

I samrådsredogörelse 2 bemöter ni vårt yrkande om en särskild konsekvensbeskrivning och analys 
med att citat sid 41” SBF:s kommentar:  Någon särskild analys av och konsekvensbeskrivning för detta 
har inte tagits fram.” 

Det är inte rimligt att man lyfter fram att trafikflödena kommer gå via en mindre gata med befintlig 
bebyggelse och småskola utan att en risk och konsekvensanalys görs. Vi yrkar igen på att en särskild 
Risk och konsekvensanalys med förslag på åtgärder görs.

Placeringen av den södra korsningen Planområdet-Hagvägen-Hamngatan innebär en betydande 
olägenhet för oss. När bilarna svänger ut från Norrberget ner till vänster på Hamngatan sveper 
strålkastarna över vår fasad och lyser rakt in i vårt kök och vardagsrum. Redan idag blir vi bländade 
och störda av detta när det är trafik som kör ut från området när det är mörkt. Det här kommer bli 
ett betydande störningsmoment för oss med den ökade trafikvolym som kommer bli om planerna 
fullföljs. 

Vi kan inte se att man i detaljplanen har tagit hänsyn till detta trots att vi som sakägare inkommit 
med synpunkter vid tidigare samråd. Inte heller har det bemötts i samrådsredogörelsen utan 
hänvisning sker till citat ”SBF:s kommentar:  Någon särskild analys av och konsekvensbeskrivning för 
detta har inte tagits fram. Se även generellt svar nr. 4.” 

Vi kan inte se sammanhanget mellan den olägenhet det innebär för oss som sakägare med den 
ökande trafikens ljuspåverkan inomhus hos oss i vår fastighet och hänvisningen till det generella 
svaret nr 4, som handlar om ”Hur påverkar exploateringen förståelsen av riksintresset för 
kulturmiljövården”.
Inte heller ser vi under generell punkt nr 7 att man beaktat detta.

Vi yrkar på att en särskild analys och konsekvensbeskrivning av placeringen av södra korsningen 
Planområdet-Hagvägen-Hamngatan med förslag på åtgärd görs. 
Vi yrkar på att en översyn och en ny placering av korsningen görs för att minska den ökande trafikens 
ljuspåverkan inomhus i vår fastighet.
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SBF:s kommentar:
Ljuspåverkan från svängande bilar är svårt att undvika redan idag i det utsatta läget. 
Planförslaget förändrar inte utfartens läge nämnvärt. Däremot ökar antalet fordonsrörelser ut 
från området. Synpunkterna har framförts till tekniska enheten på Vaxholms stad som 
undersöker möjliga lösningar för att eventuellt skärma bländande ljus från bilar. 
För svar om trafiken på Lägergatan se svar om trafiken och den reviderade trafikutredningen.

Storstugan och småskalighet
Trots de justeringar som gjorts i detaljplanen anser vi inte att tillräcklig hänsyn tagits till småskalighet 
vare sig vad det gäller antalet hus eller fasad och nockhöjder. 

Även om de förslagna nockhöjderna inte överskrider Storstugans högsta punkt tas inte hänsyn till att 
nockhöjden på Storstugan inte är lika hög på hela byggnaden. Bebyggelsen bakom kommer därför 
trona upp sig bakom Storstugan fönsterkupor och helt ta bort Storstugans solitära placering.

Vi yrkar på att man i detaljplanen sänker nockhöjden för husen bakom storstugan.

SBF:s kommentar:
Höjderna i förslaget har setts över generellt och sänkts med en våning närmast omgivande 
villabebyggelse i korsningen Roddaregatan-Hamngatan. I kvarteret Storgården närmast bakom 
Storstugan överstiger inga nockhöjder storstugans nock. En siktlinje från Storstugan fram till 
vattnet har säkrats upp i detaljplanen.

Länsstyrelsen skriver följande om planförslagets påverkan på Storstugan:
”Storstugan i parkens norra kant kommer att upplevas annorlunda genom att bebyggelse 
kryper relativt tätt inpå. Genom planförslaget får Lägret troligen en något mer sluten, 
stadsmässigt parkrumskaraktär. Länsstyrelsen bedömer dock att Lägret och Storstugan har en 
begränsad roll som militärhistoriska uttryck i riksintresset, och att en visuell påverkan därmed 
kan accepteras ur riksintressesynpunkt. Länsstyrelsen understryker dock betydelsen av att 
närliggande bebyggelse anpassas i form och färg för att mildra intrycket från exploateringen. 
Det är även viktigt att den arkitektoniska kvaliteten säkerställs i planen.”

44.Skutviken 1
Med tanke på resultatet från folkomröstningen i september är det mycket märkligt att 
kommunledningen  fortsätter att planera för en omfattande rivning av nuvarande byggnation och 
nybyggnad av hundratals bostäder. 

Av dom som röstade och bor på Vaxön var det närmare 65 % som ville bevara skolbyggnaderna. Kan 
det bli tydligare?

Innan folkomröstningen till slut genomfördes ansågs kommunledningen tondöv. 
Med facit i hand efter folkomröstningen får man konstatera att den är stendöv!
Den markanvisningstävling som kommunen bjöd in till baserades på att man skulle bygga runt 300 
bostäder på en given yta och redan där tappade man möjligheten att tillföra miljön något positivt. 
Samtliga förslag hade alldeles för många, höga och hopträngda byggnader.
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Jag har tidigare anmält synpunkter på både mängden och höjden som gör att solljuset inte når ner till 
marken,  men någon skuggutredning verkar man inte vilja göra. I Stockholm har man sedan 1931 följt 
en byggnadsstadga som anger att avståndet mellan hus måste vara minst detsamma som höjden på 
husen och med krav på solbelysning på fasaden.

SBF:s kommentar:
Efter granskning 1 har bebyggelsen närmast befintlig villa bebyggelse sänkts med en våning 
och en siktlinje från Storstugan norrut mot vattnet har säkrats upp i planen. 
BBR:s krav på solljus gäller den föreslagna nya bebyggelsen. Det finns även gott om släpp 
mellan byggnaderna för att öka ljusinsläpp.

En annan synpunkt är brandrisken. Svenska städer har en historia av att brinna ner med jämna 
mellanrum och redan på 1500-talet bestämde man i Stockholm att samtliga trähus innanför 
stadsmuren skulle rivas och ersättas med stenhus. 
Men på malmarna fortsatte bränderna och så småningom hade de flesta gator breddats och nya 
stenhus byggts.

I gestaltningsprogrammet för DP 410 anger man att husen ska ha träfasader, vilket ökar brandrisken 
och framförallt spridningsrisken. Vid den stora branden på Hamngatan i Vaxholm 1995 var det främst 
genom en grävmaskin som man kunde stoppa spridningen, man rev ner ett helt hus. Att bygga ihop 
så många hus så tätt och med träfasader innebär alltså en stor risk, inte nödvändigtvis för 
människorna, men för byggnaderna.

Att Vaxholm sedan tidigare har en så omfattande trähusbebyggelse beror ju på att man krävde att 
dom lätt skulle kunna brännas ner för att försvara Stockholm vid ett hotande anfall.

Summan av mina synpunkter, nu och tidigare, är att man ska stoppa DP 410 innan den kostat alla 
inblandade mer pengar och i första hand invänta valresultatet i höstens kommunalval.

Det saknas varken idéer eller möjligheter att utveckla befintliga skolbyggnader till att fylla en rad 
behov inom nuvarande detaljplaner och skulle man i framtiden behöva en ny detaljplan vore det 
bättre att den fick utarbetas i en logisk och demokratisk ordning.

SBF:s kommentar: 
Med ny teknik finns nya möjligheter att till och med bygga höghus i trä och ändå klara 
brandkraven. Bebyggelsen på Norrberget ska ha träfasader för att anknyta till befintlig 
bebyggelse i Vaxholm.

45.Gräsanden 13
Jag har tidigare yttrat mig över översiktsplanen och tidigare samrådsskeden av planeringen av 
Norrberget (se bilaga). Jag kan inte finna att synpunkterna har bemötts eller beaktats.

Det finns en övertro på nyttan av befolkningsökning i kommunens plandokument. Jag har hänvisat till 
expertis på SKL (se bilaga) som hävdar att befolkningsökning inte är en given ekonomisk 
framgångsfaktor.  
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SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag och möjliggör underhåll och satsningar. 
Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, 
upprustningar av lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större satsningar i våra 
kärnverksamheter mm. Fler unga gör att vi enklare kan locka hit speciallärare för t ex språk, då 
vi har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter. Och fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker, 
äter på restauranger och nyttjar andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014-
04-17, dnr:14/2556. Ger tillväxt ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader, 
men staden bedömer att det genererar ett nettotillskott för Vaxholms del.

Planförslaget präglas av bristande respekt för stadsmiljö och kulturmiljö samt för den småskalighet 
och variation som gör Vaxholm unikt. Storskalig utbyggnad och täta gatumiljöer är oförenliga med en 
skärgårdsstad kännetecknad av blandad bebyggelse och mycket grönska.

SBF:s kommentar:
De smala kvartersgatorna är en viktig del i områdets karaktär och en del av anpassningen till 
Vaxön många smala stadsgator. I gatten mellan husen kommer träd att planteras för att 
området ska upplevas grönt och lummigt.

Trafikkonsekvenserna av ökad bebyggelse och ökad befolkning är grovt underskattade. Under en 
period med rekordförsäljning av nya bilar har Vaxholm reducerat parkeringsnormerna. Detta innebär 
att nybebyggelse leder till ökad konkurrens om gatuutrymme för parkering. Platser för 
sommarparkering försvinner. Detta får konsekvenser för besöksnäringen som är oerhört viktig för 
Vaxholms näringsliv.

SBF:s kommentar:
Efter granskning nr. 1 har trafikutredningen reviderats och gatorna har anpassats så att det 
inte ska finnas några framkomlighetsproblem eller kapacitetsproblem i området. För svar om 
trafiken på Lägergatan se svar om trafiken och den reviderade trafikutredningen. 
Stadsbyggnadsförvaltning delar åsikten att besöksnäringen är viktig för Vaxholms näringsliv. 
Planförslaget möjliggör 19 allmänna parkeringsplatser som är tänkt att samnyttjas med 
förskolan och vara tidsbegränsade. Även på Kronängsskolan finns besöksparkering.

I Vaxholms stads vision framhålls att Vaxholm stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Vid 
förra höstens rådgivande folkomröstning röstade en klar majoritet (55% av alla röstande; 60-66% av 
distrikt som inkluderar Vaxön) mot förslaget till omfattande och tät nybebyggelse av bostäder på 
Norrberget.

Min slutsats är därför alltjämt att föreliggande förslag bör dras tillbaka och omarbetas till en 
utveckling av Norrberget som värnar Vaxholms skärgårdskaraktär och småskalighet (till skillnad från 
de senaste årens bebyggelse i Skutviken och på östra Kullön) och som inte ytterligare förvärrar 
trafiksituationen.  

SBF:s kommentar:
Se svar ovan.
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46.Framnäs 5
Jag vill lämna några synpunkter på planerna för byggnation på Norrberget. 
Jag bott i Vaxholm c:a 45 år och är inte på något sätt motståndare till att det sker förändringar och 
att det även i framtiden kommer att ske förändringar och modernisering av samhället men vad jag 
önskar är att förändringarna sker i demokratiska former samt även med hänsyn till befintlig 
bebyggelse.

Mina synpunkter handlar specifikt om trafiksituationen på Vaxön.
Redan idag är det en enorm trafik till och från Vaxön, särskilt mellan ca kl. 07-10 och 15-19. Det 
tillkommer inom nära framtid c:a 100 lägenheter (några har redan flyttat in) i Skutvikshagen. Det ska 
tillkomma ca 300 lägenheter på Norrberget (visserligen inte i närtid men kanske inom 5 år). 
Dessutom byggs det idag ett stort antal nya lägenheter på Rindö. 
Med tanke på att Vaxön, med undantag för bilfärjan till/från Rindö, är en ”ändhållplats/vändpunkt" 
så framgår det inte i detaljplanen hur man tänkt att alla fordon ska få plats dels att komma till och 
från ön utan att total trafikinfarkt uppstår dels plats att parkera alla fordon. 
Jo jag förstår att inte alla kommer att pendla till arbetsplatser utanför Vaxön men säkerligen är det 
ändå många människor och fordon som ska komma till och från samt få plats på Vaxön.
Detaljplanen, tycker jag, tar alldeles för lätt på den tänkta trafiksituationen. Kanske finns det en mer 
utarbetad plan för trafiklösningar som jag inte tagit del av? I så fall vill jag ta del av den.
För övrigt så förstår jag inte varför den föreslagna bebyggelsen ska ske med huskroppar som inte 
stämmer överens med befintlig bebyggelse.

SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats och förslaget har anpassats så att inga framkomlighets eller 
kapacitetsproblem ska finnas inom planområdet. Detaljplanen kan inte styra det som ligger 
utanför planområdet. Se även svar om trafiken. 

Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.

47.Norrskär 16
Efter folkomröstningen så har arbetet med att fortsätta med detaljplaneringen av Norrberget 
fortsatt, utan att man från alliansens håll har tagit till sig NEJ-resultatet av folkomröstningen. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.
Se svar om planprocessen.

Det är inte vettigt att hårdexploatera den mark som finns kvar. Det byggs tätt och högt för att maxa 
vinsten för byggföretaget.

Vi vill se en välplanerad helhet då det gäller exploatering av den vackra skärgårdsmiljö som finns i 
Vaxholm. Förstör inte den vackra siluett som Vaxholm utgör från sjösidan. Vid byggandet av Östra 
Kullö, Pålsundsstrand och Skutviken så har ingen som helst hänsyn tagits till hur strandlinjen ser ut. 
Vaxön är en skärgårdsö, en småstad och inte en förort!
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SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen på Norrberget bedöms vara väl utformad och har stor 
variation vad gäller färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas 
karaktär, skala och höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är 
en exakt efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.

Vi vill se en välplanerad helhet då det gäller finansieringen av vad planerade exploateringar för med 
sig, i form av ökad behov av service.

SBF:s kommentar:
En ökad befolkning innebär ett ökat skatteunderlag och möjliggör underhåll och satsningar. 
Det kan handla om genomförande av olika renoveringar av befintliga verksamhetslokaler, 
upprustningar av lekparker, möjliggöra gång- och cykelvägar, större satsningar i våra 
kärnverksamheter mm. Fler unga gör att vi enklare kan locka hit speciallärare för t ex språk, då 
vi har underlag och kan erbjuda heltidstjänster. Vi kan fylla upp i klasser och få en starkare 
ekonomi i våra verksamheter. Och fler invånare som förhoppningsvis handlar i våra butiker, 
äter på restauranger och nyttjar andra lokala företagare. Enligt en promemoria från SKL 2014-
04-17, dnr:14/2556. Ger tillväxt ökade skattemedel. Naturligtvis tillkommer det kostnader, 
men staden bedömer att det genererar ett nettotillskott för Vaxholms del. Se även svar om 
befolkningsökningen/bebyggelsetakten.

El, fjärrvärme och VA
Kraftledningen räcker inte till för hur många hushåll som helst och behöver uppgraderas.

Blir det riktigt kallt så räcker den fjärrvärme som finns idag inte riktigt till. Då finns det dieselaggregat 
att ta till som förstärkning. Inte miljövänligt, bullrigt och smutsigt.

Vatten- och avloppsledningar är gamla, lappade och slitna. Ledningssystemet är i behov av underhåll.

Det finns idag ingen som kan ange ett datum eller år för anslutning till Käppala. 

SBF:s kommentar:
Detaljplanen kan inte styra val av uppvärmning. E.ON. håller på med både kapacitets -och 
stabilitetshöjande åtgärder i Vaxholm just nu och känner sig därför trygga med kommande 
tillväxt. Om kapaciteten inte är tillräcklig för fjärrvärme är det exploatörens uppgift att lösa det 
genom andra uppvärmningssätt. 

Bebyggelsen i Norrberget kräver en utbyggnad av vatten- och avlopp inom planområdet. I 
samband med det görs en översyn av det befintliga nätet och erforderliga åtgärder vidtas vid 
behov.

För svar om Käppala se svar om Blynäs reningsverk.

Infrastruktur
Det är redan idag svårt med parkering i Vaxholm. Med en befolkningsökning kommer antalet bilar att 
öka och därmed också trafiken både inom Vaxholm och ut från Vaxholm. Till det kommer också 
luftföroreningar och buller med försämrad boendemiljö som följd.
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SBF:s kommentar:
Trafikutredningen har reviderats och förtydligats med parkeringsplatser, körspår, gatubredd, 
och in- och utfarter i området. Parkeringen i området är tänkt att lösas i garage och på längs 
kvartersvägarna i området. Den för Vaxholms stad beslutade parkeringsnormen om 9 p-platser 
på 1000 BTA ska klaras. Den allmänna gatan upp i området och till förskolan planeras för 19 
parkeringsplatser. Vissa av dessa blir tidsreglerade och samnyttjade. Kronängsskolan bidrag 
även till att ersätta besöksparkeringen på Norrbergsskolan. Se även svar om trafiken och den 
reviderade trafikutredningen.

Skola, förskola, bibliotek, särskilt boende mm
Den nya Kronängsskolan är nästan fullt utnyttjad redan från start. Vid en befolkningsökning kommer 
skolan snart att vara för liten och det kommer att behövas bygga en till ny skola.

Att riva Norrbergsskolan är ett resursslöseri då byggnaden kan användas till något utav de 
kommunala ändamål som det behövs lokaler till idag.

Använd riktiga lokaler i stället för de baracker som idag är lösningen för både skola, förskola och 
flyktingboende.

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

Både kommunkontoret och biblioteket behöver utöka sina lokaler.

SBF:s kommentar:
Kommunkontorets eventuella lokalbrist är inget som varit en del i projektet för Norrberget. 
Förutsättningarna för ett bibliotek i Norrberget har utretts och slutsatsen blev att ett bibliotek 
inte får plats i samma kvarter som det särskilda boendet. 

Det saknas platser för både särskilt boende och äldreboende (typ Kanonen).

SBF:s kommentar:
Planförslaget förutsätter en rivning av Norrbergsskolan för att ge plats åt den nya bebyggelsen. 
Ny bebyggelse innehåller förutom bostäder ett särskilt boende som kommer att finnas kvar i 
kommunal regi.

Vårdcentral
Vårdcentralen i Vaxholm räcker idag inte till för oss som redan bor i Vaxholm.

SBF:s kommentar: 
Vårdcentralen i Vaxholm är inget som varit en del i projektet för Norrberget. 

48.Rindö 2:252
Stadsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag från de styrande politiska partierna i Vaxholm, M, C, L 
och Mp, upprättat ett förslag till detaljplan för att bebygga Norrbergsområdet med  200-300 
exklusiva bostadsrättslägenheter, en 6 avd. förskola samt restaurang m.m.
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Detaljplaneförslaget innehåller nästan inga andra detaljer än ett gulmarkerat område, där 
Norrbergsskolan och förskolorna  i Lillstugan och Lägerhöjden nu finns. Av plankartan framgår, att 
det gulmarkerade området får bebyggas med bostäder, förskola och restaurang. Vidare framgår att 
byggnaderna får ha en högsta nockhöjd på 37m, d.v.s. ca 20m över nuvarande marknivå.
Av planbeskrivningen framgår att förutsättningen för byggnationen är att samtliga befintliga 
byggnader inom det gulmarkerade området måste rivas. Inom området finns också ett skyddsrum för 
300-400 personer, som också måste avvecklas.

Parkering skall inrymmas inom området för de boende med 9 bilar per 1000 m² bostadsyta och 
ytterligare något tiotal platser för de behov som genereras av handel och förskola. Dessutom skall 
prövas om området också kan inrymma en allmän parkering för 50 bilar. Med ca 25000 m² 
bostadsyta för 200-300 lägenheter blir det ett krav på parkering för drygt 300 bilar.

SBF:s kommentar:
Med gällande parkeringsnorm ska minst 202 parkeringar anordnas inom kvartersmark vilket 
inkluderar boendeparkering och besöksparkering. Därutöver tillkommer parkeringsplatser 
inom allmän platsmark och parkeringsplatser kopplade till det särskilda boendet. Totalt 
kommer området att rymma ca 250 parkeringsplatser.

Sammantaget beskriver planhandlingarna en total förvandling av det nuvarande området från den 
luftigt bebyggda kulturmiljön på en av Vaxholms vackraste platser, som nu används för 
medborgarnas gemensamma nytta, till en mycket tät och hög stadsbebyggelse endast till privat nytta 
för det fåtal människor, främst från andra delar av regionen, som har råd att köpa bostad här.

Förvandlingen innebär också, att en väsentlig del av Vaxholms centrala kulturmiljö, som sträcker 
sig från hamnen och ända upp till Roddargatan, och som ingår i området för Vaxholms 
bevarandeplan från 1979 samt täcks av två riksintresseområden för kulturmiljövården, kommer att 
förödas.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur. Se även svar 
om riksintresse och gestaltning.

I planbeskrivningen konstateras helt riktigt: "Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och det 
betydande intresset för allmänheten handläggs planen med utökat förfarande." Det innebär att 
planprocessen skall ske enligt den modell som har den striktaste regleringen i Plan och Bygglagen. 
Den är utformad för att tillgodose allmänhetens intresse av att få god information om och 
möjligheter att lämna synpunkter, som dokumenteras och registreras, på föreslagna förändringar av 
den fysiska miljön.

Det handlar här, om det viktigaste detaljplanearbetet som skett i Vaxholm, sedan kommunen blev 
egen kommun igen 1983 efter skilsmässan från Åkersberga.

Det är då ytterst anmärkningsvärt, att kommunens majoritet valt att bedriva planprocessen på ett 
sätt, som riskerar att totalt negligera den engagerade allmänhetens möjligheter att påverka 
slutresultatet, och som så uppenbart strider mot PBL:s intentioner.
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SBF:s kommentar:
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. I samrådskedet framkom det önskemål från 
medborgare och länsstyrelsen att detaljplanen skulle ställas ut på samråd igen och beslut om 
nytt samråd fattades. Efter granskningen har yttranden från medborgare och remissinstanser 
medfört vad som betraktas som väsentliga förändringar i detaljplanen vilket inneburit att ett 
beslut om att ställa ut på ny granskning fattats. Detta innebär att detaljplanen hittills haft två 
samråd och kommer att ha två granskningsskeden. Under denna tid har det funnits goda 
möjligheter för allmänheten att påverka slutresultatet. Det är svårt att tillgodose allas 
önskemål men flera förändringar har genomförts i detaljplanen under processens gång.

I stället för att i PBL:s anda driva planarbetet i kommunens regi med samråd om planprogram, 
samråd om planförslag och samråd om granskningsförslag fram till ett planförslag som föreläggs 
kommunfullmäktige,  rundar man hela den demokratiska processen. Det görs,  genom att 
kommunen, utan att ha haft samråd om ett planprogram och innan samrådet om planförslaget 
genomförts, startar en markanvisningstävling, där byggexploatörer inbjuds att tävla om hur området 
skall bebyggas och om vilket pris man vill betala för marken, och där kommunen förespeglar dem att 
skapa en slutgiltig plan, som anpassas till vinnande exploatörs förslag.

Om kommunstyrelsen i mars 2017, som planerat, utser en vinnare i markanvisningstävlingen, blir det 
sedan en väldig förlust av prestige och förtroende för kommunen och kanske  t.o.m. en fråga om 
ekonomisk ersättning, om kommunen därefter inte skulle lägga fram en plan, som anpassats till 
vinnarens förslag, för granskning och sedan vidare för antagande i kommunfullmäktige.

Vad kommer då allmänhetens synpunkter, som nu lämnas in på samrådsförslaget, att ha haft för 
möjligheter att påverka granskningsförslaget, och vad kan i nästa läge samrådet om 
granskningsförslaget få för annan betydelse än att den som yttrar sig har rätt att överklaga? Efter 
samrådet om granskningsförslaget får ju endast marginella ändringar göras innan förslaget skall 
lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande. I annat fall måste processen tas om från början 
igen.

SBF:s kommentar:
Med hänsyn till yttrandena från granskningen behöver ett flertal ändringar av planförslaget 
införas, bland annat måste lösningarna för omhändertagande av dagvatten förtydligas och 
trafiklösningar ses över. Ändringarna har betraktats som väsentliga vilket har lett till att 
kommunstyrelsen fattat beslut om att en ny granskning ska genomföras

Så långt om kommunens skamliga försök att kringgå ett demokratiskt  planförfarande för ett område 
med så betydelsefull påverkan  på upplevelsen av de centrala delarna av Vaxholms stad. Nu vidare till 
några ytterligare synpunkter på det föreliggande planförslaget.

Till skillnad från hur man normalt behandlar ett planärende av så genomgripande betydelse för 
omgivningen, har det här planförslaget inte föregåtts av ett planprogram, som kommunicerats med 
medborgarna. I ett sådant planprogram är det vanligt, att idéerna för området, illustreras med 
perspektivskisser över hur det skulle kunna ta sig ut, efter att planen genomförts, för att på så sätt ge 
allmänheten en antydan om vilken förändring för området man tänker sig.

Här har kommunens majoritet varit synnerligen noga med att undvika varje sådan illustration under 
den långa tiden från 2008, när man första gången började diskutera möjligheten att exploatera 
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området med bostäder. Det närmaste ett planprogram man kommit var  i dokumentet "Program för 
detaljplanering för Vaxön", från 2015-04-01.  Där finns endast beskrivet i ord, vad man planerar att 
göra med området. Dock skriver man om området Lägerhöjden i detta översiktliga program: 
"Planarbetet bör inledas med förstudie och framtagande av en skiss kring struktur och gestaltning 
av området."

En sådan förstudie kunde ha varit ett detaljplaneprogram för området, men det har inte gjorts. Inte 
heller har "Program för detaljplanering för Vaxön" förts vidare till något formellt beslut efter en föga 
uppmärksammad samrådsrunda våren 2015. Det saknas således helt ett seriöst program för det 
detaljplaneförslag som nu presenterats för samråd!

SBF:s kommentar: 
Planprogrammet kommer inte att antas innan Norrbergsplanen går upp för antagande. 
Planprogrammet behöver revideras innan det går upp för godkännande. Planprogrammet 
berör hela Vaxön och inte bara kopplat till Norrberget. Det finns inget krav i lagen på att ett 
planarbete behöver inledas med ett program.

Den naturliga slutsatsen av detta förfarande är, att man till varje pris vill försöka undvika att ge 
medborgarna en bild av vilken förändring av området som planeras. Denna metod fullföljs nu med 
ett detaljplaneförslag, som innehåller mycket få detaljer, som kan hjälpa medborgarna att bilda sig 
en uppfattning om vad man väntas lämna synpunkter på. Och ett förslag som förstås helt saknar 
skisser av områdets tänkta gestaltning.

Det enda väsentliga man får veta är att den i planbeskrivningen redovisade byggnationen får ske 
inom det gulmarkerade området och att byggnaderna kan få vara upp till 20m höga. Inga ledtrådar 
om var i området bostäderna, 6 avd. förskola, restaurang eller 300+ parkeringsplatser kommer att 
förläggas. Egentligen ingenting, som man i sak kan lägga synpunkter på. Jag delar yttrandet av en 
person på samrådsmötet i Söderfjärdsskolan, där ingen enda framförde några positiva synpunkter på 
det föreslagna projektet: " Vad förväntar sig egentligen kommunledningen att vi skall ge 
synpunkter på?"

De som eventuellt är för exploateringen av Norrberget måste ha väldigt svårt att hitta något i 
planförslaget, som är möjligt att lämna synpunkter på. Den enda rimliga synpunkt som kan ges på 
förslaget är, den som alla vi som är emot exploateringen av Norrberget, vill framföra:

Markanvisningstävlingen måste avbrytas och planförslaget skrotas!
Om en planändring överhuvud taget behövs för Norrberget bör den utgå från helt andra 
bevekelsegrunder än, att kommunen skall få så stora exploateringsinkomster som möjligt från 
området:

SBF:s kommentar:
I granskningsskedet fanns ett gestaltningsprogram utställt som redovisar flertal skisser på 
områdets framtida gestaltning. Gestaltningsprogrammet ska läsas tillsammans med plankartan 
och tillhörande plandokument och innehåller bland annat skisser på arkitektoniskt anslag, 
gaturum, proportionering och materialval. Gestaltningsprogrammet ska ingå i köp- och 
genomförandeavtalet.

En sådan planändring bör i stället ta utgångspunkt i en resursanvändningsutredning som:
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 ser den nuvarande belägna förskoleverksamheten som en tillgång för kommunen i stället för 
att under oviss tid förvisas till baracklösningar under exploateringen.

SBF:s kommentar:
Se svar om förskolorna på Norrberget.

 Ser Norrbergsskolans byggnad som en stor tillgång för lokalisering av mångahanda 
allmännyttiga verksamheter i vår växande kommun. T.ex. som permanent lokal för förskolan 
Båten som sedan flera år tillbaka hänvisats till tillfälliga baracker vid Söderfjärdsskolan. T.ex. 
som lokaler för ett större och i egenägda lokaler placerat stadsbibliotek. T.ex. som 
utomordentliga lokaler för det livaktiga föreningslivet i Vaxholm. T.ex. som repetitions- och 
evenemangslokaler för Vaxholms många kulturaktiviteter. M.M.

 ser möjligheter att varsamt komplettera området med byggnader för angelägna 
bostadsbehov som hyresbostäder för äldre med stora omsorgsbehov som i Lägerbacken eller 
andra former av boende för  personer med stora vårdbehov.

SBF:s kommentar:
Detaljplanen planlägger för en förskola och ett särskilt boende. I bottenvåningarna finns 
möjlighet till centrumverksamhet. Förutsättningarna för ett bibliotek i Norrberget har utretts 
och slutsatsen blev att ett bibliotek inte får plats i samma kvarter som det särskilda boendet.

Slutligen är det väl värt att beakta hur exploateringsplanerna för Norrberget rimmar med synpunkter 
som utgår från de värden för kulturmiljön, som området har idag, och som framförs i följande 
dokument::

Länsstyrelsens yttrande 2015-06-09 över exploateringsplanerna för  Norrberget i "Program för 
detaljplanering för Vaxön".

Kulturmiljöutredning Norrberget Vaxholm 2016-02-08

SBF:s kommentar:
Se svar ovan och om riksintresse och gestaltning.

49.Lägerhöjden 4
Vaxholm, denna lilla en gång anspråkslösa stad med sin skärgårdsnatur och sina minnen från snart 
fyrahundra år, har under de senaste decennierna utsatts för så stora ingrepp att det nu inte finns 
mycket kvar av den ursprungliga naturen som tillsammans med bebyggelsen bildade stadens själ och 
egenart.

Norrberget som nu hotas av utplåning genom en storskalig exploatering är stadens hjärta och den 
sista synliga förbindelsen med den natur som fanns här redan före människans ankomst och
vår tideräknings början.

Vi som lever här idag har ett ansvar inför eftervärlden att bevara den lilla återstod som finns kvar av 
detta naturarv. Den historielöshet, brist på känsla för stadens egenart och det profittänkande som 
den nuvarande kommunledningen uppvisar hotar nu att skövla denna unika kulturmiljö, 
vårdkaseberget' i forna tider.
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De sju sjuvåningshusen med bostadsrätter som nu reser sig över Nya Kyrkogården och 
Kolerakyrkogården är sorgliga, tyvärr långt framöver bestående exempel på hur man inte får förstöra
en ömtålig kyrkogårdsmiljö avsedd för kontemplation och minnen av de bortgångna. Detta får inte 
upprepas! Konsulten Wilund avslutar sin karakterisering av kulturmiljön på Norrberget (2016) 
sålunda: "Norrbergets obebyggda höjdrygg är den enda konstanten som under alla tider varit ett 
grönområde och en utsiktspunkt.” Denna länk till det förflutna tänker man nu utplåna.

SBF:s kommentar:
Den tillkommande bebyggelsen bedöms vara väl utformad och har stor variation vad gäller 
färgsättning, fönsterplacering, balkonger och taklandskap. Byggnadernas karaktär, skala och 
höjd är anpassad till karaktären i Vaxholms stadskärna, även om den inte är en exakt 
efterlikning av befintlig bebyggelse, utan även är inspirerad av samtida arkitektur.
Norrbergstoppen ingår inte i planområdet och kommer således finnas kvar. Se även svar om 
riksintresse och gestaltning.

Hade de styrande under dessa år som all denna planering skett ovanför medborgarnas huvuden, 
istället sett till att anställa en kvalificerad stadsarkitekt, hade man inte avböjt Länsstyrelsens 
erbjudande om en aktualiserad Bevarandeplan, hade man inte avskaffat Kulturnämnden och hade 
man inbjudit stadens medborgare till opinionsmöten, informella samråd och diskussioner om stadens 
utveckling, så hade vi inte befunnit oss i dagens situation av fullständig brist på inflytande och 
demokrati, utan möjlighet att påverka för staden, invånarna och framtiden viktiga frågor eller behövt 
uppleva de motsättningar, protester och maktlöshet som råder se an alltför länge.

SBF:s kommentar:
Bevarandeplanen från 1979 ska ses över och den 3 april 2017 togs ett beslut i 
kommunfullmäktige att ta fram ett kulturmiljöprogram utifrån tidigare och eventuellt nya 
ställningstaganden. Se även svar om riksintresse och gestaltning.

Det som för mig initialt kändes mest angeläget var riksintresset, bevarandet av kulturmiljön och 
skärgårdsnaturen, det som var Vaxholms särprägel. Det är fortfarande huvudfrågan, men har alltmer 
vidgats till att också omfatta välfärdsfrågorna. Den framtidsplanering som borde prioriteras och 
dryftas tillsammans med oss medborgare, skattebetalarna. Sådant som handlar om befolkningsantal 
och dess konsekvenser, äldreomsorg, sjukvård, behovet av särskilda boenden, bristen på skollokaler 
och hyreslägenheter och förskolor(inte baracker) vårdcentralens kapacitet m.m.

Men om alla dessa frågor råder tystnad, endast bostadsrätter finns på agendan. Norrbergsskolans 
byggnader som nu hotas av rivning liksom två förskolor, vacker belägna i anslutning till
Lägerbackens seniorboende, är den självklara platsen för ett utökat äldreboende med plats för 
matservering och gemenskap. Väntelistorna är redan orimligt långa. Många gamla och sjuka förvisas 
idag till andra kommuner. Skulle Norrberget bebyggas med 300 nya bostadsrätter försvinner den 
enda kommunägda marken i stadskärnan där man kan förena äldreboenden, förskolor och 
allmännytta i en ursprunglig naturmiljö.

SBF:s kommentar:
Detaljplanen för Norrberget inrymmer en större förskola och ett särskilt boende förutom de 
lägenheter som planeras. Förskoletomten och det särskilda boendet kommer behållas i 
kommunal ägo.
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I Vaxholms Bevarandeplan från 1979 omnämns Norrberget som Norrbergsparken. Varför idag 
förstöra ett uråldrigt utsikts-berg som ingår i riksintresset och är älskat av alla Vaxholmsbor, när man 
istället kan välja att bygga mycket bättre utanför Vaxön? Alternativa platser har aldrig ens övervägts! 
Utrymmet på Norrberget är dessutom så begränsat att det antal bostadsrätter som planeras kommer 
att resultera i en så kompakt anhopning av huskroppar att de skulle bli en mycket avvikande och dålig 
livsmiljö.

SBF:s kommentar: 
De smala kvartersgatorna är en viktig del i områdets karaktär och en del av anpassningen till 
Vaxön många smala stadsgator. Upplåtelseform är egentligen ingen planfråga. Däremot så 
innehöll det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen bostadsrätter. 

En av fördelarna med att bygga centralt på Vaxön är att bebyggelsen placeras nära befintlig 
infrastruktur och kollektivtrafik. 

Det finns mycket mer lämpade platser för bostäder i stadens omgivningar, utanför Vaxön. Nära 
vatten och natur, inte ihop-trängda på en alldeles för liten yta som man nu avser och med en 
outhärdlig trafikmiljö i stadskärnan som följd. Ingen av de beslutande låtsas heller om det rivnings- 
och byggkaos som både miljön och i synnerhet de kring Norrberget boende, skolbarn och gamla, 
måste utsättas för och tvingas leva med under ett stort antal år framöver. Planteras istället fler 
vackra träd på Norrberget och skapa inbjudande gröna miljöer! Beslutet att riva Norrbergsskolan för 
att bygga bostadsrätter var kortsiktigt och ogenomtänkt! Det är helt enkelt ingen bra idé!

Vaxholms kommun har hittills ignorerat alla våra samrådsyttranden även dem från Stockholms 
byggnadsantikvarier, Stockholms Läns Museum och Länsstyrelsen m.fl. Inte vid något tillfälle har 
Vaxholms betydelse som riksintresse med sin unika kultur- och naturmiljö nämnts! Allt detta som 
idag hotas av den exploatering av Vaxön som pågår. Även folkomröstningen som ägde rum den 10
September avvisades efter en månads tystnad. Men redan dessförinnan hade man i maj fattat 
beslutet om rivning av skolan...

Vi Vaxholmsbor som bildat Vaxholms Vänner och Föreningen Bevara Norrberget anser att 
kommunledningen sviker sitt samhälls- och miljöansvar och vilseleder sina väljare när man
prioriterar byggandet av 300 bostadsrätter[med ännu fler bilar) istället för att satsa på vård, skola, 
äldreomsorg och bevarandet av Vaxholms kultur och natur.

Den lilla rest av skärgårdsnatur som idag finns kvar är omistlig för djur- och fågellivet och för oss som 
bor och lever här. Att Vaxön redan sedan länge är en liten fullbebyggd ö med alltför mycket trafik 
borde ju vara skäl nog att lämna naturen ifred! Goda beslut är demokratiskt fattade beslut som 
medborgarna varit delaktiga i!

Folkomröstningen i september 2017 visade tydligt att invånarna i Vaxholm sade NEJ till den 
storskaliga exploateringen av Norrberget. Förslaget till detaljplan bör därför ej genomföras.

SBF:s kommentar:
Synpunkterna noteras. Se svar ovan. Se även svar om planprocessen.

473



Granskningsutlåtande
2018-03-15

Änr 2015/56.214
97 av 100

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 på plankartan efter granskning 1:

 Grundkartan har uppdaterats. 
 Bestämmelsen ”B2” har tagits bort i två kvarter. Bestämmelsen ”B2” har ersatts av ”B1” och 

”B1” har ersatts av ”B”.
 Höjdsättningen i förslaget har setts över och förtydligats.
 Ytor för huskroppar har lagts in i kvarteret med särskilt boende.
 Höjderna inom kvarteret för det särskilda boendet har justerats.
 En till siktlinje norr om Storstugan mot vattnet har säkrats upp i detaljplanen.
 Kombinerad ring- och plusmark har lagts till i kvarteret för särskilt boende.
 Gränshierarkin har setts över och förtydligats.
 Bestämmelsen ”(P1)” har tagits bort i samtliga kvarter, bestämmelsen P1 finns dock kvar i de 

kvarter där garage planeras. 
 Bestämmelsen ”f1” har lagts till i PARK i planområdets västra del.
 Bestämmelsen”f3” har lagts till i samtliga gatt mellan husen samt i prickmarken på sidorna 

vid övriga hus utan gatt.
 Bestämmelsen ”f7” har lagts in för kvarteret med SÄBO. 
 Bestämmelsen ”b1” har ändrats till lydelsen: Fördröjningsmagasin får anläggas. 

Bestämmelsen har även flyttats till ”GATA” och ”TORG”.
 Bestämmelsen ”b1” inom Kvartersväg har ändrats till ”b2” med lydelsen:  : 

Fördröjningsmagasin får anläggas med en volym på 760 m3.
 Bestämmelsen ”n2” för trädet inom kvartersmark har ändrats justerats till ”n1”.
 Bestämmelsen ”n3” har lagts till med lydelsen: Minst 80% av marken ska vara tillgänglig för 

infiltration av dagvatten. Bestämmelsen har lagts till inom prick- och plusmark där möjlighet 
till infiltration finns. 

 Bestämmelsen ”n4" har lagts till på parkmark för att begränsa andel mark som inte får 
hårdgöras.

 Bestämmelsen ”n5" har lagts till med lydelsen: Minst 80% av marken får inte hårdgöras.
 Bestämmelsen ”n6" har lagts till med lydelsen: Minst 50% av marken får inte hårdgöras.
 Bestämmelsen har lagts till inom prickmark där möjlighet till infiltration är begränsad. 
 Bestämmelsen ”dike” har lagts till på två platser med lydelsen: Infiltrationsdike får anläggas.
 Positionen för pumpstationen ”E1””har justerats.
 Strandskyddskartan (1) har uppdaterats. 
 Den särskilda kartan (2) som markerar beräkningsgrundande fasader har justerats.
 Prickmarken och plusmarken har förtydligats. 
 Byggrätterna har setts över generellt och ökat till 5200 i området för särskilt boende
 Bestämmelsen ”h” har tagits bort.  
 Bestämmelsen ”TORG” har ersatt en bit ”PARK” och kvartersmark i planområdets östra del 

för att möjliggöra genomfart för sopbil.
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 Bestämmelsen ”Körbar förbindelse får inte anordnas” i planområdets västra del har 
redigerats. Bestämmelsen har tagits bort i kvarteret för det särskilda boendet samt i 
planområdets östra del.

 Ett ”u”-område har lagts till på förskoletomten för att ge möjlighet till dragning av 
fjärrvärmeledningar.

 Under administrativa bestämmelser har det angetts att kommunen är huvudman för allmän 
plats.

 I övrigt har redaktionella ändringar i plankartan gjorts.

Förändringar i plan- och genomförandebeskrivningen efter granskning 1:

 De bestämmelser som ändrats ovan har beskrivits i planbeskrivningen.
 En mer utförlig beskrivning av vad som ingår i de avtal som är kopplade till genomförandet av 

planen har lagts in under rubriken avtal.
 Avsnittet om dagvatten har uppdaterats och förtydligats i enlighet med uppdaterad 

dagvattenutredning.
 Genomförandedelen har förtydligats om fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, 

utökad lovplikt.
 En konsekvensbeskrivning har lagt till och avtalsdelen har förtydligats.
 I övrigt har redaktionella ändringar i plan- och genomförandebeskrivningen gjorts.

Utredningar och dokument som tagits fram efter granskning 1:

 Gestaltningsprogram har uppdaterats
 Trafikutredningen har uppdaterats
 Bullerutredningen har uppdaterats
 Dagvattenutredningen har uppdaterats

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G) eller 
samrådsskedet (S) 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

Kasinot 1 S1, S2

Kasinot 2 S1, S2, G1

Kasinot 3 S1, S2, G1

Kasinot 8 S1, S2

Lägerhöjden 4 S2, G1

Norrberget 22 S1, S2, G1

Fastighet Skede

Roddaren 1 S1, S2

Roddaren 25 S1

Skutviken 1 S1, S2, G1

Terra nova 2 S1, S2, G1

Vildmannen 5 S1, S2

Vildmannen 8 S1
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Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G) eller 
samrådsskedet (S) 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

Alfågeln 3 S2

Badhuset 8 S2, G1

Björken 21 S2, G1

Båten 5 S2, G1

Domaren 14 S2

Engarn 1:14 S2

Fiskläget 10 S2, G1

Framnäs 5 S1, S2, G1

Gräsanden 13 S1, S2, G1

Havstruten 13 S2, G1

Kasinot 9 S1, G1

Koltrasten 11 S2

Konstapeln 8 S2, G1

Kornknarren 1 S1

Kornknarren 4 S1,S2, G1

Kullön 1:21 S2

Lönnen 7 S2, G1

Minören 1 S2

Minören 2 S1, S2, G1

Norrberget 9 S1

Norrberget 12 S1

Norrberget 13 S1

Norrberget 16 S1

Norrberget 19 S1, G1

Norrberget 24 S1, G1

Norrberget 25 S1

Norrskär 13 S1

Norrskär 16 S2, G1

Fastighet Skede

Nybyggaren 16 G1

Repslagaren 23 S1, S2, G1

Rindö  3:216 S2, G1

Rindö 2:138 S2, G1

Rindö 2:252 S1, G1

Rindö 3:18 S2

Roddaren 17 S1

Roddaren 18 S1, S2

Roddaren 23 S1, S2, G1

Skarpö 1:115 S1

Skarpö 1:116 S1

Skarpö 1:15 S1

Skarpö 1:226 S1

Skarpö 1:229 S1

Skarpö 1:253 S1

Skarpö 1:371 S1

Skarpö 1:398 S1

Skarpö 1:405 S1, S2, G1

Skarpö 1:60 S1

Skarpö 1:61 S1

Skarpö 1:80 S2

Skepparen 18 S1, S2, G1

Skepparen 19 S1, S2, G1

Skogvaktaren 5 S1

Släggan 4 G1

Smeden 1 S2

Styrmannen 2 S1, S2, G1

Tallen 4 G1

Fastighet Skede

Tallen 12 S2
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Taltrasten 20 S2

Taltrasten 25 S1, S2, G1

Terra nova 11 S2

Trädgårdsmästaren 17 S2

Trädgårdsmästaren 4 S2

Vasen 18 S2, G1

Fastighet Skede

Vega 7 S2

Vega 13 S1

Vildmannen 2 S2

Ytterby 4:489 S2

Ytterby 4:726 S2, G1

Ytterby 4:722 S1

Östra Ekudden 4 S1

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 15 mars 2018

Farnaz Wigh
Planarkitekt

Isabelle Eriksson
Kommunekolog 

Gunnar Lunnergård 
Planarkitekt
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 45 Svar på revisionsrapport om granskning av intäktsprocessen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har uppdragit KPMG att genomföra en granskning av 
kommunens rutiner för intäkter. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2017. 

Syftet med granskningen är att överskådligt belysa kommunens väsentliga intäktsflöden. Syftet är vidare 
att översiktligt bedöma om rutiner som ligger till grund för beräkning av intäkterna likväl som den 
interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och inbetalningar av intäkter är tillräcklig.

Granskningen har skett genom studier av relevanta dokument, intervjuer med tjänstemän från 
ekonomienheten samt substansgranskning av intäktsprocesser. 

Efter genomförd granskning bedömer revisionen att stadens rutiner för intäkter i huvudsak är tillräckliga 
och att den interna kontrollen därmed i huvudsak är tillräcklig.

Förvaltningen håller med revisionens bedömning om att stadens rutiner och interna kontroll av 
intäktsprocessen är tillräcklig. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-04-18/§ 21
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av intäktsprocessen, 2018-04-04
Granskning av intäktsprocessen, 2017-11-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Revisionen, 

Koray Kahruman KLK
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 21 Svar på revisionsrapport om granskning av intäktsprocessen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten godkänns. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har uppdragit KPMG att genomföra en granskning av 
kommunens rutiner för intäkter. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2017. 

Syftet med granskningen är att överskådligt belysa kommunens väsentliga intäktsflöden. Syftet är vidare 
att översiktligt bedöma om rutiner som ligger till grund för beräkning av intäkterna likväl som den 
interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och inbetalningar av intäkter är tillräcklig.

Granskningen har skett genom studier av relevanta dokument, intervjuer med tjänstemän från 
ekonomienheten samt substansgranskning av intäktsprocesser. 

Efter genomförd granskning bedömer revisionen att stadens rutiner för intäkter i huvudsak är tillräckliga 
och att den interna kontrollen därmed i huvudsak är tillräcklig.

Förvaltningen håller med revisionens bedömning om att stadens rutiner och interna kontroll av 
intäktsprocessen är tillräcklig. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av intäktsprocessen, 2018-04-04

Granskning av intäktsprocessen, 2017-11-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Revisionen, 

Koray Kahruman KLK
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på revisionsrapport avseende granskning av intäktsprocessen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens var på revisionsrapporten godkänns. 

Sammanfattning
Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har uppdragit KPMG att genomföra en granskning av 
kommunens rutiner för intäkter. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2017. 

Syftet med granskningen är att överskådligt belysa kommunens väsentliga intäktsflöden. Syftet är vidare 
att översiktligt bedöma om rutiner som ligger till grund för beräkning av intäkterna likväl som den 
interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och inbetalningar av intäkter är tillräcklig.

Granskningen har skett genom studier av relevanta dokument, intervjuer med tjänstemän från 
ekonomienheten samt substansgranskning av intäktsprocesser. 

Efter genomförd granskning bedömer revisionen att stadens rutiner för intäkter i huvudsak är tillräckliga 
och att den interna kontrollen därmed i huvudsak är tillräcklig.

Förvaltningen håller med revisionens bedömning om att stadens rutiner och interna kontroll av 
intäktsprocessen är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning
Efter genomförd granskning bedömer revisionen att stadens rutiner för intäkter i huvudsak är tillräckliga 
och att den interna kontrollen därmed i huvudsak är tillräcklig. 

Revisionen lämnar följande rekommendationer i syfte att utveckla den interna kontrollen: 

1) Kommunstyrelsen och nämnderna bör ta fram enhetliga blanketter och mallar som ska användas i 
samband med faktureringsunderlag och intäktsredovisning. I nuläget finns skillnader mellan de olika 
förvaltningarna. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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2) Respektive styrelse/nämnd bör på ett övergripande plan upprätta en dokumentation över de intäkter 
som är aktuella samt kortfattat beskriva de rutiner/processer som gäller för att staden ska kunna 
tillgodoräkna sig respektive intäkt. 

3) Stadsbyggnadsnämnden bör överväga om ett verksamhetssystem ska införskaffas vad gäller 
bokningen av lokaler, idrottsanläggningar, etc. som såväl privatpersoner som föreningar kan nyttja. 

4) Kommunstyrelsen bör tillse att en kontakt- eller rapporteringsrutin alltid upprättas mellan ekonomi- 
och upphandlingsenheten och respektive förvaltning som säkerställer att kontroll/genomgång skett av 
de fakturajournaler som tas ut ur Raindance. Det är även viktigt att den s.k. tvåhandsprincipen tillämpas 
då faktureringsunderlag skapas. Detta är viktigt bl.a. i de fall s.k. nedsättning av avgifter förekommer. 
Det ska även säkerställas att en årlig uppdatering av inkomstuppgifter sker i de fall inkomsten är 
styrande för hur stor den avgift blir som faktureras. Detta för att säkerställa korrektheten. 

5) Kommunstyrelsen bör tillse att en återkoppling/uppföljning sker mellan ekonomi- och 
upphandlingsenheten och respektive förvaltning vad gäller de manuella faktureringar som görs. I 
nuläget saknas återkoppling/uppföljning. Vad gäller tvåhandsprincipen m.m. hänvisas till 
rekommendationen ovan. 

6) Respektive styrelse/nämnd bör dokumentera de överväganden som görs i de fall staden avstår från 
att ansöka om aktuella externa bidrag. 

Bedömning
Förvaltningens bedömning:

Förvaltningen håller med revisionens bedömning om att stadens rutiner och interna kontroll av 
intäktsprocessen är tillräcklig. 

Svar på revisionens rekommendationer:

1) Rekommendationen kommer att genomföras under 2018. Ekonomienheten kommer att ta fram 
en enhetlig blankett som ska användas i samband med faktureringsunderlag.

2) Förvaltningarna har fungerande rutiner över de intäkter som är aktuella. En stor del av 
kommunens intäkter kommer in löpande och avstämningar görs bland annat i samband med 
bokslut. Rekommendationen kommer att kommuniceras med förvaltningarna och genomföras 
vid behov.  

3) Fel nämnd tas upp i denna text och förvaltningen utgår från att nämnden för teknik, fritid och 
kultur åsyftas. Införskaffningen av ett system för bokning av lokaler är en fråga som nämnden 
för teknik, fritid och kultur arbetar med att implementera under 2018 för att möta det behov 
som tas upp. 

4) Ekonomienheten kommer enligt rekommendation att tillsammans med förvaltningarna upprätta 
en rapporteringsrutin för kontroll av fakturajournaler under 2018. Övriga rekommendationer 
under samma punkt har tillkommit efter att förvaltningen har faktagranskat utkastet till 
revisionsrapporten. Ekonomienheten kommer att föra en dialog med revisorn om vad 
rekommendationen innebär och eventuellt följa rekommendationen efter det. 

5) Förvaltningen bedömer att befintliga rutiner för manuella faktureringar fungerar bra och är 
tillräckliga. 
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6) Externa bidrag kan vara riktade statsbidrag, EU-bidrag och en mängd andra bidrag. 
Administrationen kring hanteringen av externa bidrag är många gånger omfattande. Att löpande 
dokumentera överväganden i de fall förvaltningen avstår att söka ett bidrag skulle innebära 
ytterligare administrativa kostnader. Förvaltningarna gör professionella bedömningar och söker 
dem bidrag som är fördelaktiga utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av intäktsprocessen, 2018-04-04

Granskning av intäktsprocessen, 2017-11-28

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Revisionen, 

Koray Kahruman KLK
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1 Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i Vaxholms stad fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för 
intäkter. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2017. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att stadens rutiner för intäkter i huvudsak är 
tillräckliga och att den interna kontrollen därmed i huvudsak är tillräcklig. 

Vi lämnar följande rekommendationer i syfte att utveckla den interna kontrollen: 

• Kommunstyrelsen och nämnderna bör ta fram enhetliga blanketter och mallar 
som ska användas i samband med faktureringsunderlag och intäktsredovisning. 
I nuläget finns skillnader mellan de olika förvaltningarna. 

• Respektive styrelse/nämnd bör på ett övergripande plan upprätta en 
dokumentation över de intäkter som är aktuella samt kortfattat beskriva de 
rutiner/processer som gäller för att staden ska kunna tillgodoräkna sig 
respektive intäkt. 

• Stadsbyggnadsnämnden bör överväga om ett verksamhetssystem ska 
införskaffas vad gäller bokningen av lokaler, idrottsanläggningar etc som såväl 
privatpersoner som föreningar kan nyttja. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en kontakt eller rapporteringsrutin alltid upprättas 
mellan ekonomi- och upphandlingsenheten och respektive förvaltning som 
säkerställer att kontroll/genomgång skett av de fakturajournaler som tas ut ur 
Raindance. Det är även viktigt att den s k tvåhandsprincipen tillämpas då 
faktureringsunderlag skapas. Detta är viktigt bl a i de fall s k nedsättning av 
avgifter förekommer. Det ska även säkerställas att en årlig uppdatering av 
inkomstuppgifter sker i de fall inkomsten är styrande för hur stor den avgift blir 
som faktureras. Detta för att säkerställa korrektheten. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en återkoppling/uppföljning sker mellan 
ekonomi- och upphandlingsenheten och respektive förvaltning vad gäller de 
manuella faktureringar som görs. I nuläget saknas återkoppling/uppföljning. Vad 
gäller tvåhandsprincipen m m hänvisas till rekommendationen ovan. 

• Respektive styrelse/nämnd bör dokumentera de överväganden som görs i de 
fall staden avstår från att ansöka om aktuella externa bidrag. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för 
intäkter. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2017. 

Kommunens intäkter består huvudsakligen av skatter och olika statsbidrag samt egen 
fakturering av kommunala avgifter. Till detta kommer även intäkter förknippade med 
bl.a. EU-projekt och annan tillfällig bidragsberättigad verksamhet. Kommunens 
skatteintäkter framräknas hos Skatteverket medan bidragen i olika grad baseras på 
uppgifter som lämnas av kommunen. Beträffande faktureringen skapas underlag i allt 
väsentligt internt. 

En viktig del i kommunens interna kontroll utgörs av att säkerställa att de underlag som 
ligger till grund för intäkter är korrekta och att intäkterna blir korrekt periodiserade. 

Vaxholms stads revisorer bedömer i sin riskanalys att en granskning av kommunens 
rutiner inom området bör genomföras. 
 

3 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att överskådligt belysa kommunens väsentliga 
intäktsflöden. Syftet är vidare att översiktligt bedöma om rutiner som ligger till grund för 
beräkning av intäkterna likväl som den interna kontrollen som finns kopplat till 
beräkningar och inbetalningar av intäkter är tillräcklig. 

Vi har därför granskat;  

 

om Staden har dokumenterade regler och rutiner för fakturering och 
intäktsredovisning? 

om Staden har rutiner som säkerställer ett samlat grepp och tillräcklig kunskap över 
samtliga intäkter? Hur är ansvaret fördelat? 

om Staden har rutiner för periodisering av intäkter? 

om Staden har kontrollrutiner för att säkerställa att rätt underlag för fakturering finns 
samt att allt faktureras? 

om Staden har rutiner för att säkerställa att ansökningar av investeringsstöd och 
övriga berättigade bidrag/ersättningar görs? 

om Staden har kontrollrutiner för att säkerställa att inbetalningar kommer in i tid? 
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4 Avgränsning 
Granskningen har omfattat samtliga intäkter i form av skatteintäkter, bidrag, 
investeringsstöd, avgiftsintäkter och ersättningar etc. som kommunen har.  

 

5 Revisionskriterier 
Vi har i huvudsak bedömt om rutinerna uppfyller; 
    

• Kommunallag (1991:900) 

• Föreskrifter, råd och rekommendationer  

• Interna regelverk, policys och beslut 

6 Metod 
Granskningen har genomförts genom; 
 

• Studier av relevanta dokument 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Substansgranskning av intäktsprocesser 

7 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor. 
 

8 Riktlinjer och rutinbeskrivningar etc 
De riktlinjer och rutinbeskrivningar m m som i nuläget finns och som berör 
intäktsprocessen är följande: 

• Kravpolicy för Vaxholms stad – Dnr 165/2011.003 
Av policyn framgår att målet för stadens fakturering och kravverksamhet är att 
få betalt i rätt tid. För att nå detta mål ska staden nyttja sina lagliga 
befogenheter för att få betalt. Detta bör dock ske med respekt för kunden så att 
denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet. 
 
Vidare framgår att det är viktigt att skapa effektiva kravrutiner och ett enhetligt 
och konsekvent agerande gentemot stadens alla kunder. Debitering, kreditering 
och krav administreras av stadens ekonomienhet. Respektive nämnd har dock 
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alltid det yttersta ansvaret gentemot sina kunder. Finns inget specifikt avtal så 
är förfallodatum 30 dagar efter fakturadatum. 
 
Vid utebliven betalning skickas påminnelse ut veckovis tidigast 8 dagar efter 
förfallodagen. Lagstadgad avgift läggs på betalningspåminnelsen. 
Dröjsmålsränta faktureras för inbetalningar som gjorts efter förfallodagen. Ränta 
utgår enligt räntelagen, såvida inget annat avtalats. 
 
Inkassokrav tillsänds kunden om fordran även efter påminnelse fortfarande är 
obetald. Detta görs av ekonomienheten 15 dagar efter datumet på 
påminnelsen. Lagstadgad kravavgift läggs på kapitalskulden. 
 
Uppskov med betalning kan beviljas om det främjar betalningen av 
kapitalskulden. Respektive förvaltning har rätt att bevilja upp till ett visst belopp 
och tidsperiod i enlighet med sin nämnds delegeringsordning. Förvaltningschef 
och ekonomichef kan bevilja anstånd upp till tre månader och till ett maximalt 
belopp om 50 tkr. Ekonomisekreterare har motsvarande befogenheter att 
bevilja anstånd upp till en månad och ett maximalt belopp om 10 tkr. 
Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande regelverk. 
 
Då kund önskar dela upp sin skuld enligt en amorteringsplan, kan detta beviljas 
i enlighet med delegeringsordning. Förvaltningschef och ekonomichef kan 
bevilja amorteringsplaner upp till två år och ett maximalt belopp om 50 tkr. 
Ekonomisekreterare har motsvarande befogenheter att bevilja 
amorteringsplaner upp till ett år och ett maximalt belopp om 20 tkr. 
Dröjsmålsränta debiteras löpande på aktuell skuld. Om upprättad 
amorteringsplan inte efterlevs av kund förfaller hela skulden till omedelbar 
betalning. Bevakning sker löpande att ingångna planer efterlevs. 
 
Tidigast 14 dagar efter utskickande av inkassokrav, om betalning ännu inte 
influtit, skickas ansökan till Kronofogdemyndigheten för rättsliga åtgärder. Avgift 
för detta debiteras kund enligt gällande lagstiftning. Detta hanteras centralt av 
ekonomienheten. 
 
Bokföringsmässig avskrivning sker av äldre fordringar. Beslut fattas i enlighet 
med delegeringsordningar. Kommunchef har befogenhet att skriva av fordringar 
till ett belopp upp till 100 tkr, förvaltningschef och ekonomichef till ett belopp upp 
till 50 tkr och ekonomisekreterare till ett belopp upp till 5 tkr. Intäkten minskas 
då för den förvaltning/enhet dit fordringarna hör. Beslut om bokföringsmässig 
avskrivning innebär inte att bevakningen av fordringarna upphör. 

• Rutinbeskrivning för påminnelser och inkassohantering 
Av dokumentet framgår mer specifikt vad som ska gälla för påminnelser och 
inkassohantering. Det framgår att det finns fyra olika undantag från fortsatt 
inkassohantering. Dessa är anstånd, amortering, reduktion och makulering. 
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9 Intäkter och intäktsprocesser 
Nedan följer en genomgång av de mest betydande intäkterna samt rutiner och 
processer kopplade till dessa inom respektive förvaltning: 
 

Kommunledningskontoret 
Vad gäller skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning erhåller staden i 
början på varje år en s k redovisningsräkning från Skatteverket. Denna skrivs under 
med namn och datum av stadens ekonomichef och skickas åter till Skatteverket. 

För år 2017 framgår här: 

• Preliminära medel för 2017  

• Slutavräkning för 2015 
 

Utbetalning sker varje månad med en tolftedel. Under året erhåller staden 
underlag/beräkning från SKL avseende preliminär slutavräkning för 2016 och 
uppbokning sker utifrån SKL:s beräkning. 

På redovisningsräkningen från Skatteverket framgår också fastighetsavgiftsmedel för 
2017 och utbetalning sker också för dessa medel med en tolftedel varje månad. För 
fastighetsavgiftsmedel blir det också en slutavräkning och för kommunerna i 
Stockholms län brukar denna vara positiv. SKL skickar prognoser om denna justering 
och uppbokning sker utifrån denna beräkning. 

Den kommunalekonomiska utjämningen består för Vaxholms del av följande poster: 

• Inkomstutjämning – staden betalar 

• Kostnadsutjämning – staden erhåller 

• Införandebidrag – staden erhåller 

• Regleringsavgift – staden betalar 
 

Kommunen är dessutom nettobetalare vad gäller utjämningsavgift LSS samt erhåller 
även ett generellt statsbidrag vad gäller flyktingvariabel. 

Kommunen erhåller bidrag vad gäller återsökning av s k Ludvikamoms. Numera sker 
ansökan till särskilda skattekontoret i Jönköping och återsökning sker varje månad. Två 
alternativ finns för varje bidragsberättigad kostnad. Antingen 6 % rakt av eller också 18 
% för lokalkostnaderna/5 % för övriga kostnader. Lokalkostnadernas andel måste 
framgå på fakturan för att det andra alternativet ska kunna utnyttjas. Det finns en 
kodning i Raindance som görs vid kontering av återsökningsbara kostnader varvid 
rapporter kan tas ut som underlag inför det att ansökan till särskilda skattekontoret ska 
göras. 
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De finansiella intäkter som är aktuella är följande: 

• Utdelning aktier (för 2016 var utdelning aktier i Vaxholm Smeden 3 AB samt 
Roslagsvatten AB aktuellt, för 2017 är utdelning aktier i Vaxholm Smeden 3 AB 
samt Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB aktuellt) 

• Övriga räntor (avser ränta Kommuninvest, ränta skattekontot samt ränta för 
utlämnade lån till de bägge bolagen Vaxholm Smeden 3 AB samt 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB) 

• Borgensavgifter (avser avgift för beviljad borgen till Roslagsvatten AB 
respektive Vaxholmsvatten AB)  

 

Några statliga bidrag erhålls. Avser dels bidrag från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap avseende totalförsvar och samhällsskydd. Bidrag har dessutom erhållits 
från Länsstyrelsen avseende s k LOVA – lokala vattenvårdsprojekt och från 
Naturvårdsverket avseende s k LONA – lokala naturvårdssatsningen. Ansökan och 
återredovisning sker av handläggare på kommunledningskontoret. 

Intäkter uppstår också vid försäljning av anläggningstillgångar då beräkning sker av 
realisationsvinst alternativt realisationsförlust. Dylika försäljningar blir som regel egna 
ärenden i Kommunstyrelse respektive Kommunfullmäktige. 

Intäkter bokförs löpande i redovisningen. Staden gör en uppföljning per tertial 1 den 
siste april, delårsbokslutet är per den siste augusti och årsbokslutet per den siste 
december. Övergripande s k controllerprognoser görs även för respektive förvaltning 
per den siste mars och per den siste oktober. 

Betalningsbevakningen sker på det sätt som framgår av policyn och rutinbeskrivningen 
enligt ovan. Staden hanterar all betalningsbevakning själva. I Raindance ”flaggas” de 
fordringar som är föremål för någon form av åtgärd, olika villkor ska vara uppfyllda. 
Detta gäller såväl betalningspåminnelser som inkassokrav. Det är mindre än 10 % av 
stadens kundfordringar som blir föremål för betalningspåminnelse. Varje månad 
skickas ca 150 st betalningspåminnelser och mellan 60 st och 70 st inkassokrav ut. Det 
förekommer kontakt/diskussion mellan fakturande förvaltning och kund i vissa fall. 
Ekonomi- och upphandlingsenheten har också en kontakt gentemot förvaltningarna. 
Varje år går ca 20 st ärenden vidare till Kronofogdemyndigheten, ingen beloppsgräns 
finns för dessa ärenden.  

I samband med bokslutet sker värdereglering av äldre osäkra kundfordringar, d v s 
bokföringsmässig nedskrivning sker. Kravet gentemot kunden påverkas dock inte av 
detta.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Varje månad sker fakturering av barnomsorgsavgifter i form av förskole- och 
fritidshemsavgifter. Fakturor skickas runt den tionde i varje månad och avgifterna avser 
innevarande månad. Totalt skickas ca 950 fakturor ut varje månad. Som grund för 
faktureringen finns underlag i verksamhetssystemet Extens-IST där samtliga 
placeringar finns registrerade. Debiteringskörning sker i verksamhetenssystemet och 
därefter sker integration till ekonomisystemet Raindance. Filinläsningen till Raindance 
brukar mestadels alltid kunna göras direkt, men ibland måste rättelser ske för att 
integration ska kunna ske. En fakturajournal skapas i samband med integrationen och 
ekonomi- och upphandlingsenheten skickar denna till barn- och 
utbildningsförvaltningen för kontroll. Någon återkoppling sker dock inte alltid till 
ekonomi- och upphandlingsenheten vad gäller denna kontroll.  

Två gånger om året, d v s en gång per termin, sker fakturering vad gäller avgifter för 
Kulturskolan. Denna verksamhet avser bl a drama, kör, ensemble, spelning av 
musikinstrument etc. Totalt skickas mellan 300 st och 400 st fakturor ut varje termin. 
Även för denna fakturering finns systemet Extens-IST som grund. Debiteringskörning 
görs i verksamhetssystemet och integration sker till Raindance. Filinläsning brukar för 
det mest alltid kunna göras direkt, men i vissa fall måste rättelser göras för att 
integration ska kunna ske. En fakturajournal tas ut ur Raindance och skickas från 
ekonomi- och upphandlingsenheten till barn- och utbildningsförvaltningen för kontroll. 
Någon återkoppling sker dock inte alltid till ekonomi- och upphandlingsenheten vad 
gäller denna kontroll. 

Fakturering sker även manuellt av s k interkommunala ersättningar vad gäller 
placeringar i grundskolan. Totalt rör det sig om ca 10 st fakturor som skickas varje 
termin. Ekonomi- och upphandlingsenheten erhåller ett underlag från barn- och 
utbildningsförvaltningen och detta registreras sedan i Raindance innan faktura skapas. 
Vad gäller dessa manuella faktureringar skickas ingen fakturajournal eller motsvarande 
dokument tillbaka till den fakturerande förvaltningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har vidare intäkter i form av en rad statsbidrag. 
Dessa söks och återredovisas av ansvariga handläggare på förvaltningen. Följande 
bidrag är de mest väsentliga 2017: 

• Maxtaxa (bidrag från Skolverket) 

• Kvalitetssäkrande åtgärder (bidrag från Skolverket) 

• Förstelärare/karriärvägar (bidrag från Skolverket) 

• Lärarlönelyftet (bidrag från Skolverket) 

• Lågstadiesatsning (bidrag från Skolverket) 

• Fritidshemssatsning (bidrag från Skolverket) 

• Specialpedagogik (bidrag från Skolverket) 

• Mindre barngrupper i förskolan (bidrag från Skolverket) 
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• Personalförstärkning inom Elevhälsan (bidrag från Skolverket) 

• Schablonintäkt avseende förberedelseklasser (bidrag från Migrationsverket) 

 

Det finns många bidrag att söka inom barn- och utbildningsområdet. Staden söker inte 
alla, dels måste bidragen uppgå till väsentliga belopp och dels måste det finnas 
resurser att genomföra de aktiviteter/åtgärder som är förknippade med bidragen.  

 

Socialförvaltningen 
Varje månad sker fakturering av avgifter inom äldreomsorgen. Detta avser bl a: 

• Omvårdnadsavgift – särskilt boende 

• Avgifter inom hemtjänsten 

• Avgifter för korttidsboende 

• Avgifter för matdistribution 

• Avgifter för trygghetslarm 

 

Som grund för faktureringen finns verksamhetssystemet Procapita där bl a placeringar 
och inkomstuppgifter finns inlagda. Det finns inlagt olika s k aktivitetskoder i Procapita 
vilket utgör grunder för faktureringen. Fakturor skickas ut runt den tionde i varje månad 
och totalt är det ca 250 st fakturor som skickas ut varje månad. Fakturering sker en 
månad i efterskott d v s de tjänster som erbjuds/utförs under oktober månad faktureras 
i november. Detta gör att de intäkter som kommunen har för december månad bokas 
upp som en upplupen intäkt i respektive års bokslut. 

Debiteringskörning sker i Procapita en gång i månaden och därefter sker filinläsning till 
ekonomisystemet Raindance. Filinläsning brukar kunna göras med en gång, men 
ibland måste rättelser göras för att integration ska kunna ske. En fakturajournal tas ut 
ur Raindance och skickas från ekonomi- och upphandlingsenheten till 
socialförvaltningen för kontroll. Någon återkoppling sker dock inte alltid till ekonomi- 
och upphandlingsenheten vad gäller denna kontroll. 

Under sommaren brukar manuell fakturering ske avseende hemtjänst. Det avser då 
personer som är folkbokförda i andra kommuner men som bor i Vaxholm under 
sommarmånaderna. Det brukar röra sig om ca 10 st fakturor som skickas varje år. 
Underlag erhålls från socialförvaltningen för registrering i Raindance. Vad gäller dessa 
manuella faktureringar skickas ingen fakturajournal eller motsvarande dokument 
tillbaka till den fakturerande förvaltningen. 

Förvaltningen erhåller relativt omfattande bidrag från Migrationsverket. Så har varit 
fallet sedan den akuta flyktingsituationen uppstod efter sommaren 2015. Omfattande 
kontakter och utbyten har skett med Migrationsverket. T o m den siste augusti har 
bidrag på motsvarande ca 14,5 mnkr för helåret 2017 erhållits från Migrationsverket. 
Under de gångna dryga två åren har eftersläpningar vad gäller utbetalningar från 
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Migrationsverket förelegat. Fordran på Migrationsverket har minskat under hösten 
eftersom stora eftersläpande utbetalningar har gjorts. Det är dock fortfarande vissa 
typer av återsökningar (främst avseende verkliga kostnader enligt tidigare 
ersättningsregler) som släpar fr o m kvartal 4 2016. De nya schablonerna fr o m 1 
januari 2017 släpar också eftersom asylersättningen betalas ut efterföljande månad 
och den s k PUT-ersättningen (permanent uppehållstillstånd) betalas först 3 månader 
efter avslutat kvartal (ersättningen för juli-september kommer vid årsskiftet).  

De ersättningar som staden fått ersättning från Migrationsverket avser: 

• Ersättning för placeringskostnader, från 1 juli är det schablonregler som gäller. 
Ersättning erhålls med 1 350 kr per individ och dygn om personen är 
asylsökande eller har permanent uppehållstillstånd och är under 18 år. Om 
personen har permanent uppehållstillstånd och är över 18 år erhålls 750 kr per 
individ och dygn. Ingen schablonersättning utgår för asylsökande barn från 18 
års ålder. 

• Generell ersättning på årsbasis, ca 500 tkr för ensamkommande och ca 220 tkr 
för nyanlända vuxna. 

• Etableringsersättning under etableringsperioden på två år, perioden kan 
förlängas. Vanligtvis uppgår ersättningen till 126 tkr per person (lägre ersättning 
om personen är över 65 år, men detta har inte varit aktuellt i Vaxholms fall). 

• Engångsbelopp på mellan 3 tkr och 7,5 tkr per individ beroende på om 
personen kommer från eget boende (3 tkr till 20 års ålder, 4 tkr från 20 till 65 
års ålder) alternativt från anläggningsboende (3 tkr till 20 års ålder, 7,5 tkr från 
20 till 65 års ålder). 

• Engångsersättning (utbetalas i maj månad), avseende hur många man tagit 
emot och som har uppehållstillstånd. Uppgår totalt till mellan 30 tkr och 40 tkr. 

 

Förvaltningen söker även en rad bidrag från Socialstyrelsen. De viktigaste är följande: 

• Ökad bemanning inom äldreomsorgen 

• Omvårdnadslyftet 

• Våld i nära relationer 

• Stärkt bemanning barn och unga 

• Riktade insatser psykiskt ohälsa, s k Prio-medel 

 

Driftbidrag har även erhållits av Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, vad gäller s k skyddad 
anställning. 

Ansökan av och återredovisning av bidragen sker av ansvariga handläggare på 
förvaltningen.  

Det finns många bidrag att söka inom det sociala respektive vård- och 
omsorgsområdet.  Staden söker inte alla, dels måste bidragen uppgå till väsentliga 
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belopp och dels måste det finnas resurser att genomföra de aktiviteter/åtgärder som är 
förknippade med bidragen.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
För faktureringen av olika hyror finns ett system som heter Strifast. Programmet är 
specialbyggt för Vaxholms stad. I systemet finns en koppling till de olika fastigheterna 
som kommunen äger. Avtalsuppgifter läggs in i Strifast. Konteringssträng och 
periodiseringsnyckel läggs också in i systemet. Detta gör att någon uppbokning vad 
gäller hyror som förutbetalda intäkter inte behöver göras i stadens bokföring utan 
periodisering sker direkt i systemet. 

 

Från systemet Strifast faktureras följande: 

• Hyror för fastigheter som staden äger (kan vara både bostäder och 
verksamhetslokaler) 

• Hyra för båtplatser (person hyr plats vid kommunal båthamn) 

• Hyra avseende vattenområde/vattenarrende (privat båtklubb hyr ett område där 
man lägger sin brygga) 

• Fakturering avseende jaktarrende och tomtarrende (rör sig om väldigt få 
faktureringar om året) 

• Fakturering avseende s k flyktingbaracker (kommunen hyr baracken och 
fakturering sker till de som bor där) 

 

Debiteringskörning görs i Strifast varje månad och integration sker till Raindance via 
filinläsning. Båtplatser, hyra avseende vattenområde/vattenarrende, jaktarrende och 
tomtarrende faktureras dock en gång om året. Mellan 200 st och 300 st fakturor 
skickas varje månad. Det är större antal vid varje kvartal, halvår etc. Det är relativt 
vanligt att det finns felaktigheter i den debiteringskörning som gjorts i Strifast. Samtliga 
felaktigheter måste rättas för att integration till Raindance ska kunna ske. 
Fakturajournal tas ut ur Raindance och skickas till stadsbyggnadsförvaltningen för 
kontroll. Någon återkoppling sker dock inte alltid till ekonomi- och upphandlingsenheten 
vad gäller denna kontroll.  

För bygglov finns ett system som heter Byggreda. Debiteringskörning görs två gånger i 
månaden och integration sker sedan till Raindance. Filinläsningen brukar ske utan att 
korrigeringar behöver göras. Fakturajournal skickas till stadsbyggnadsförvaltningen för 
kontroll. Någon återkoppling sker dock inte alltid till ekonomi- och upphandlingsenheten 
vad gäller denna kontroll. 

För plan- och exploateringsavgifter används kommunens ärendehanteringssystem 
Evolution för fakturering. Integration sker till Raindance när det är aktuellt att göra 
faktureringar. Filinläsningen brukar ske utan att rättelser eller korrigeringar behöver 
göras. Fakturajournal tas ut ur Raindance och skickas till stadsbyggnadsförvaltningen 
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för kontroll. Någon återkoppling sker dock inte alltid till ekonomi- och 
upphandlingsenheten vad gäller denna kontroll. I samband med granskningstillfället är 
projekten Vasallen på Rindö (omvandling av gammalt militärområde), Skutvikskajen 
(punkthus på gamla vägen in till Vaxholm) samt Pålsundsstrand aktuella 
exploateringsprojekt. 

Vissa manuella faktureringar görs också inom stadsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde. Detta avser t ex Eriksö camping som faktureras fyra gånger om 
året när det är ”säsong”, d v s under sommaren. Manuell fakturering sker även när 
både privatpersoner såväl som föreningar hyr tider i olika idrottshallar, 
idrottsanläggningar etc. Staden har i nuläget inget eget system för denna verksamhet 
(fakturering sker antingen per bokningstillfälle eller per termin). Fakturering sker också 
manuellt av s k studsavgifter, d v s avgifter som Vaxholmsbolaget, bolaget Cinderella 
och bolaget Strömma får betala om de lägger till i Vaxholms hamn. Fakturering sker en 
gång om året efter ”säsongen”.  Fakturering sker också en gång om året vad gäller 
hyra av allmän platsmark (t ex i de fall då container eller byggnadsställning behöver 
uppställas, då restaurang/café vill nyttja yta vid t ex uteservering under sommarhalvåret 
eller t ex vid torghandel). Fakturering av allmän platsmark sker en gång om året. 
Fakturor som avser ej tillbakalämnade böcker på biblioteket skickas också då detta är 
aktuellt. Fakturering kan även ske i de fall då någon bok eller annat anses blivit förstört. 
Då t ex kartor säljs sker också en manuell fakturering. S k byggsanktionsavgifter 
faktureras manuellt då detta är aktuellt. För dessa fakturor gäller betalningsvillkoret 60 
dagar netto enligt Plan- och bygglagen. För samtliga manuella faktureringar erhålls 
underlag från stadsbyggnadsförvaltningen. Vad gäller dessa manuella faktureringar 
skickas ingen fakturajournal eller motsvarande dokument tillbaka till den fakturerande 
förvaltningen. 

Intäkter uppstår också i samband med den s k Linfärjan, från Vaxholms hamn till 
Kastellet. Säsongen är från maj till och med september. Antingen går det att köpa 
biljetter i Turistbyrån, fakturering sker sedan då ekonomi- och upphandlingsenheten 
erhåller faktureringsunderlag från Turistbyrån. Det finns även två betalautomater vid 
bryggan där det går att köpa biljetter.  

Intäkter uppstår också i samband med parkering. För vissa parkeringsplatser i 
Vaxholms stad gäller avgift hela året, för andra är det avgift endast under sommaren. 
Det finns en parkeringsapp, Lets Park, som man kan ladda ned. Betalning sker 
antingen via sms eller med kort. I undantagsfall går det att betala även via internetbank 
eller mot faktura. Staden köper parkeringstjänster av SMS Park.  

Staden tar dessutom betalt för s k boendeparkering respektive nyttoparkering. Ansökan 
kan göras via Vaxholms stads externa hemsida och betalning av tillstånden sker mot 
postförskott efter att en manuell fakturering skett. Ca 120 st boendeparkeringstillstånd 
och ca 80 st nyttoparkeringstillstånd utfärdas varje år. I samband med ansökan väljer 
man vilken period som man vill ha tillstånd för. Avgift har fastställs för bägge typen av 
tillstånd. 

Vad gäller felparkeringsavgifter köper staden bevakningstjänster av Nokas som 
utfärdar alla anmärkningar, på både gatu- såväl som tomtmark. 

Under 2017 har stadsbyggnadsförvaltningen erhållit ett bidrag från Boverket på ca 224 
tkr. Detta avser en medfinansiering gällande upprustning av skollokaler och av 
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utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Ansökan och återredovisning sker av 
handläggare på förvaltningen. Framöver kan bidrag från Trafikverket bli aktuellt vad 
gäller ombyggnad av trafikplats vid avfarten till Resarö. 

 

10 Besvarande av revisionsfrågor 
Nedan följer en genomgång av de revisionsfrågor som är aktuella i samband med 
granskningen och vilken bedömning som görs av dessa. 
 

• Staden har dokumenterade regler och rutiner för fakturering och 
intäktsredovisning? Delvis uppfyllt. Av avsnitt 8 och 9 ovan framgår att vissa 
riktlinjer/rutinbeskrivningar finns, men det finns ett behov att upprätta 
kompletterande dokumentation. 

• Staden har rutiner som säkerställer ett samlat grepp och tillräcklig kunskap över 
samtliga intäkter? Hur är ansvaret fördelat? Uppfyllt. Bedömning görs att 
staden har rutiner för detta. Ansvaret är fördelat per förvaltning enligt 
beskrivning i avsnitt 9 ovan. 

• Staden har rutiner för periodisering av intäkter? Uppfyllt. Bedömning görs att 
rutiner för periodisering av intäkter finns enligt beskrivning i avsnitt 9 ovan. 

• Staden har kontrollrutiner för att säkerställa att rätt underlag för fakturering finns 
samt att allt faktureras? Delvis uppfyllt. Kontrollrutinerna kring detta kan 
stärkas i viss mån enligt beskrivning i avsnitt 9 ovan. Det avser bl a att 
tvåhandsprincipen ska tillämpas då faktureringsunderlag skapas. Detta är viktigt 
bl a i de fall s k nedsättning av avgifter förekommer. Det ska även säkerställas 
att en årlig uppdatering av inkomstuppgifter sker i de fall inkomsten är styrande 
för hur stor den avgift blir som faktureras. 

• Staden har rutiner för att säkerställa att ansökningar av investeringsstöd och 
övriga berättigade bidrag/ersättningar görs? Uppfyllt. Bedömning görs att 
rutiner finns. Staden söker dock inte alla bidrag som skulle vara möjliga att 
söka. Dels måste bidraget uppgå till ett väsentligt belopp och sedan måste det 
finnas tid och resurser att genomföra det som är förknippat med respektive 
bidrag. 

• Staden har kontrollrutiner för att säkerställa att inbetalningar kommer in i tid? 
Uppfyllt. Rutiner för betalningsbevakning finns enligt beskrivning i avsnitt 8 och 
9 ovan. 
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11 Bedömning och rekommendationer 
Efter genomförd granskning bedömer vi att stadens rutiner för intäkter i huvudsak är 
tillräckliga och att den interna kontrollen därmed i huvudsak är tillräcklig. 

Vi lämnar följande rekommendationer i syfte att utveckla den interna kontrollen: 

• Kommunstyrelsen och nämnderna bör ta fram enhetliga blanketter och mallar 
som ska användas i samband med faktureringsunderlag och intäktsredovisning. 
I nuläget finns skillnader mellan de olika förvaltningarna. 

• Respektive styrelse/nämnd bör på ett övergripande plan upprätta en 
dokumentation över de intäkter som är aktuella samt kortfattat beskriva de 
rutiner/processer som gäller för att staden ska kunna tillgodoräkna sig 
respektive intäkt. 

• Stadsbyggnadsnämnden bör överväga om ett verksamhetssystem ska 
införskaffas vad gäller bokningen av lokaler, idrottsanläggningar etc som såväl 
privatpersoner som föreningar kan nyttja. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en kontakt eller rapporteringsrutin alltid upprättas 
mellan ekonomi- och upphandlingsenheten och respektive förvaltning som 
säkerställer att kontroll/genomgång skett av de fakturajournaler som tas ut ur 
Raindance. Det är även viktigt att den s k tvåhandsprincipen tillämpas då 
faktureringsunderlag skapas. Detta är viktigt bl a i de fall s k nedsättning av 
avgifter förekommer. Det ska även säkerställas att en årlig uppdatering av 
inkomstuppgifter sker i de fall inkomsten är styrande för hur stor den avgift blir 
som faktureras. Detta för att säkerställa korrektheten. 

• Kommunstyrelsen bör tillse att en återkoppling/uppföljning sker mellan 
ekonomi- och upphandlingsenheten och respektive förvaltning vad gäller de 
manuella faktureringar som görs. I nuläget saknas återkoppling/uppföljning. Vad 
gäller tvåhandsprincipen m m hänvisas till rekommendationen ovan. 

• Respektive styrelse/nämnd bör dokumentera de överväganden som görs i de 
fall staden avstår från att ansöka om aktuella externa bidrag. 

 

 

KPMG, dag som ovan  

 

Anders Petersson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2017/137.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 49 Svar på motion från (WP) om hundrastgård i Vaxholms kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion avseende anläggande av hundrastgård på Vaxön avslås. 

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren framför i motionen önskemål om anläggandet av en yta som skulle kunna disponeras 
av hundägare. I skrivelsen framgår att alla hundar mår bra av att springa fritt och tillsammans med andra 
hundar leka samt utveckla sitt sociala spel. Hundrastgårdar finns på många håll i andra kommuner men 
inte i Vaxholm. I motionen föreslås en plats i parken nere vid Johannesberg som lämplig men valet av en 
eventuell plats överlåts helt till kommunen som har en större överblick på lämpligt område. 
Förvaltningen har tidigare redovisat förslag till hundrastgård till nämnden för teknik, fritid och kultur, 
se protokoll från 21 november/§85.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag TFK 2018-02-22/§ 11
Tjänsteutlåtande 2018-01-11
Motion inkommen från Karl Olof Fagerström för Waxholmspartiet-borgerligt alternativ
TFK § 85/2013-11-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

För kännedom: Hans Larsson, sbf                                                                                                                     
Alexander Wahlstedt, sbf 
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2018-02-22

Änr TFK 2017/142.819
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 11 Svar på motion avseende hundrastgård

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion avseende anläggande av hundrastgård på Vaxön avslås. 

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren framför i motionen önskemål om anläggandet av en yta som skulle kunna disponeras 
av hundägare. I skrivelsen framgår att alla hundar mår bra av att springa fritt och tillsammans med andra 
hundar leka samt utveckla sitt sociala spel. Hundrastgårdar finns på många håll i andra kommuner men 
inte i Vaxholm. I motionen föreslås en plats i parken nere vid Johannesberg som lämplig men valet av en 
eventuell plats överlåts helt till kommunen som har en större överblick på lämpligt område. 
Förvaltningen har tidigare redovisat förslag till hundrastgård till nämnden för teknik, fritid och kultur, 
se protokoll från 21 november/§85.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-01-11
Motion inkommen från Karl Olof Fagerström för Waxholmspartiet-borgerligt alternativ
TFK § 85/2013-11-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Sigrid Arnamo klk

För kännedom: Hans Larsson, sbf                                                                                                                     
Alexander Wahlstedt, sbf 
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Tjänsteutlåtande
2018-01-11

Änr TFK 2017/142.819
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion avseende hundrastgård

Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Motion avseende anläggandet av hundrastgård på Vaxön avslås. 

Sammanfattning
Förslagsställaren framför i motionen önskemål om anläggandet av en yta som skulle kunna disponeras 
av hundägare. I skrivelsen framgår att alla hundar mår bra av att springa fritt och tillsammans med andra 
hundar leka samt utveckla sitt sociala spel. Hundrastgårdar finns på många håll i andra kommuner men 
inte i Vaxholm. I motionen föreslås en plats i parken nere vid Johannesberg som lämplig men valet av en 
eventuell plats överlåts helt till kommunen som har en större överblick på lämpligt område. 
Förvaltningen har tidigare redovisat förslag till hundrastgård till Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur, 
se protokoll Dnr 22/2012.334.

Förslagets konsekvenser
Förvaltningen ser inga negativa konsekvenser i förslaget

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2018-01-11
Motion inkommen från Karl Olof Fagerström för Waxholmspartiet-borgerligt alternativ

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Sigrid Arnamo klk

För kännedom: Hans Larsson, sbf                                                                                                                     
Alexander Wahlstedt, sbf 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Hans Larsson
Fritidschef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2017/185.008
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 50 Svar på motion från (V) om slopat krav på bygglov för montering 
av solcellspaneler och solfångare

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion anses besvarad med anledning av att Vaxholm antagit nya riktlinjer för bygglovsbefrielse för 
solenergianläggningar på småhus, vilket går i linje med motionens syfte. 

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) har inlämnat en motion där Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar att:

 bygglov slopas för montering av solcellspaneler och solfångare
 anmälningsplikt krävs inom detaljplanerade områden samt för hus/miljöer som klassats som 

kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla

Krav på lov och anmälan regleras i plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF). I 
PBL står att om en byggnads yttre utseende förändras avsevärt krävs bygglov. Om det har omfattat 
solceller eller inte har varit oklart men då Regeringen i närtid sänt ut en remiss innehållandes förslag på  
att ta bort den generella lovplikten för solceller och solfångare bedöms solceller idag vara lovpliktiga 
under vissa förhållanden. Lagstiftaren har dock ställt upp kravet att ändringen måste vara avsevärd för 
att bygglovsplikten ska gälla varför det i realiteten inte krävs bygglov förrän förändringen bedöms vara 
just avsevärd. Denna tolkning är i linje med den som Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm har haft. 

Vad avser anmälansplikt är den uppställning av åtgärder som återfinns i PBF uttömmande. Åtgärder som 
inte finns med i PBF kan inte göras anmälanspliktiga.

De förslag som läggs i motionen bedöms därmed sakna stöd i lag.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar att motionen ska anses besvarad med anledning av att Vaxholm antagit nya 
riktlinjer för bygglovsbefrielse för solenergianläggningar på småhus, vilket går i linje med motionens 
syfte.

Lars Lindgren (M), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael Baumgarten (L), Karin 
Urbina Rutström (MP), Jan-Olof Schill (S) och Bengt Sandell (S) instämmer i Malin Forsbrands (C) 
yrkande.

Ordföranden finner bifall till Malin Forsbrands (C) yrkande. 

Handlingar
Protokollsutdrag SBN 2018-02-28/§ 18
Tjänsteutlåtande, 2018-02-13
Missiv, daterat och inkom 2017-12-06
Motion om slopat krav på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare, Sara Strandberg,
daterat 2017-10-30, inom 2017-12-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunledningskontoret 

Bygglov- och GIS-enheten för arkivering
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Protokoll
2018-05-03

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-02-28

Änr SBN 2017:1063  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 18 Remissvar Motion om slopat krav på bygglov för montering av 
solcellspaneler och solfångare

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta
Motion om slopat krav på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare avslås.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) har inlämnat en motion där Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar att:

 bygglov slopas för montering av solcellspaneler och solfångare
 anmälningsplikt krävs inom detaljplanerade områden samt för hus/miljöer som klassats som 

kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla

Krav på lov och anmälan regleras i plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF). I 
PBL står att om en byggnads yttre utseende förändras avsevärt krävs bygglov. Om det har omfattat 
solceller eller inte har varit oklart men då Regeringen i närtid sänt ut en remiss innehållandes förslag på 
att ta bort den generella lovplikten för solceller och solfångare bedöms solceller idag vara lovpliktiga 
under vissa förhållanden. Lagstiftaren har dock ställt upp kravet att ändringen måste vara avsevärd för 
att bygglovsplikten ska gälla varför det i realiteten inte krävs bygglov förrän förändringen bedöms vara 
just avsevärd. Denna tolkning är i linje med den som Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm har haft. 

Vad avser anmälansplikt är den uppställning av åtgärder som återfinns i PBF uttömmande. Åtgärder som 
inte finns med i PBF kan inte göras anmälanspliktiga.  

De förslag som läggs i motionen bedöms därmed sakna stöd i lag. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-13
Missiv, daterat och inkom 2017-12-06
Motion om slopat krav på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare, Sara Strandberg, 
daterat 2017-10-30, inom 2017-12-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunledningskontoret

Bygglov- och GIS-enheten för arkivering

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Remissvar Motion om slopat krav på bygglov för montering av 
solcellspaneler och solfångare

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Motionen avslås.

Sammanfattning
Sara Strandberg (V) har inlämnat en motion där Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar att:

 bygglov slopas för montering av solcellspaneler och solfångare
 anmälningsplikt krävs inom detaljplanerade områden samt för hus/miljöer som klassats som 

kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla

Krav på lov och anmälan regleras i plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF). I 
PBL står att om en byggnads yttre utseende förändras avsevärt krävs bygglov. Om det har omfattat 
solceller eller inte har varit oklart men då Regeringen i närtid sänt ut en remiss innehållandes förslag på 
att ta bort den generella lovplikten för solceller och solfångare bedöms solceller idag vara lovpliktiga 
under vissa förhållanden. Lagstiftaren har dock ställt upp kravet att ändringen måste vara avsevärd för 
att bygglovsplikten ska gälla varför det i realiteten inte krävs bygglov förrän förändringen bedöms vara 
just avsevärd. Denna tolkning är i linje med den som Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm har haft. 

Vad avser anmälansplikt är den uppställning av åtgärder som återfinns i PBF uttömmande. Åtgärder som 
inte finns med i PBF kan inte göras anmälanspliktiga.  

De förslag som läggs i motionen bedöms därmed sakna stöd i lag. 

Bakgrund
Kommunledningskontoret har överlämnat en motion om slopat krav på bygglov för montering av 
solcellspaneler och solfångare från Vänsterpartiet. Stadsbyggnadsnämnden ska överlämna remissvar 
senast 2018-03-29.

Bygglov- och GIS-enheten
Morgan Randall Svahn
Bygglov- och GIS-chef
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Ärendebeskrivning
Plan- och bygglagen (PBL) har ingen uttryckt skrivning som gäller solceller eller solfångare men att sätta 
upp solceller på ett tak eller en fasad kan bedömas kräva bygglov om det ändrar byggnaden väsentligt. 
När bygglov krävs regleras i 9 kap. 2 §:

2 § Det krävs bygglov för 
 1. nybyggnad, 
 2. tillbyggnad, och 
 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål 
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har 
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, 
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens 
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Punkten 3c omfattar solceller. Boverket skriver:

I vissa fall krävs det bygglov för att göra även andra ändringar än byte av färg eller material på en 
byggnad. Det krävs om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Med ändringar som avsevärt 
påverkar byggnadens yttre utseende menas inte alltför obetydliga ingrepp eller andra förändringar i 
byggnadens substans. Att ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana är 
exempel på lovpliktiga åtgärder.

Det krävs bygglov för att göra andra ändringar, än byte av färg eller material, om byggnadens yttre 
utseende avsevärt påverkas och om byggnaden ligger inom ett område med detaljplan. För sådana 
ändringar finns det inget undantag från lovplikten varken för en- och tvåbostadshus eller andra 
byggnader.

Boverket skriver också att det råder viss oklarhet om att sätta upp solceller kräver bygglov och att det i 
så fall kan bero på uppsättningsmetod eller byggnadens karaktär. Att Regeringen nu gett Boverket i 
uppdrag att utreda ett generellt undantag för lovplikten för att sätta upp solceller och solfångare får nog 
dock anses ha klargjort att bygglov krävs. 

Så som 9 kap. 2 § 3c PBL lyder så innebär det dock inte att det per automatik blir lovpliktigt att sätta upp 
solceller. Det som är av vikt är ordet ”avsevärt” och en bedömning måste därför göras i varje enskilt fall 
om den byggnad som är aktuell att förses med solceller avsevärt förändras. 

Under 2017 tillsändes bland annat Vaxholms stad en remiss från Regeringen där ett av förslagen att 
lämna remissvar över var att slopa bygglovsplikten för solceller och solfångare. I 
Stadsbyggnadsnämndens förslag till remissvar gavs denna lagförändring överlag ett positivt svar. 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-30, § 134, att överlämna detta remissvar som Vaxholms stad till 
Regeringen. 
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Vad som kräver anmälan regleras i plan- och byggförordningen (PBF). Listan på de åtgärder som kräver 
anmälan är uttömmande och om åtgärden inte finns med i uppställningen kan den inte heller bli 
anmälanpliktig. 

PBL är en svensk lag och beslut kring lagstiftningen fattas i Sveriges riksdag. Regeringen kan sedan 
utfärda en förordning vilket görs i PBF. Slutligen har Boverket förskrivningsrätt vilket sker genom till 
exempel Boverkets byggregler (BBR). Sveriges kommuners byggnadsnämnder, i Vaxholm 
Stadsbyggnadsnämnden, har en myndighetsutövande roll i tillämpningen av dessa lagar, förordningar 
och föreskrifter. Till vägledning använder sig Stadsbyggnadsnämnden och dess tjänstemän av vägledning 
och praxis som kommer genom domslut och referat i överprövande instanser.

Bedömning
Den tillämpning av PBLs bestämmelser som Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms stad har utövat ligger 
väl i linje med det som föreslås i remissen från Regeringen och Boverket. För byggnader inom 
Riksintresset samt för byggnader med kulturhistoriska värden har det oftast krävts lov medan de för de 
flesta andra byggnader i kommunen inte har krävts lov för att sätta upp solceller. Nämnas ska också att 
bara för att det krävs bygglov så betyder inte det att bygglov inte kan ges. 

Vaxholms stad har som alla övriga kommuner i den här frågan att följa den lagstiftning som finns. I de 
tillfällen det finns ett utrymme att tolka lagen är det lagförfattarens intentioner i förarbeten samt 
propositioner och rättspraxis som används som hjälp för att göra en bedömning. Den bedömning vad 
avser lovplikten som Stadsbyggnadsnämnden har gjort har visat sig ligga väl i linje med ovanstående och 
med Regeringens förslag till att undanta solceller och solfångare från lovplikt sammanfaller tolkningen 
av lagen med den syn Regeringen har i frågan. Att för en kommun skapa egna bestämmelser som 
motsäger lagen bedöms inte vara möjligt.

Det går heller inte som myndighetsutövare lägga ytterligare krav än vad lagar och förordningar ger 
utrymme till. Att med dagens lagstiftning göra montering av solceller anmälanspliktiga bedöms sakna 
stöd i lagstiftning. 

Frågan kan istället hanteras genom att en kommun tydliggör vad som gäller i en fråga för att undanröja 
eventuella missförstånd eller avvaktande hållning till en energi och värmekälla som är miljövänlig. 
Bygglov- och GIS-enheten har av Stadsbyggnadsnämnden fått ett uppdrag för att ta fram sådana 
riktlinjer. Riktlinjerna bereds just nu inom förvaltningen. 

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas stöd i lagstiftningen för att genomföra de förändringar som 
föreslås i motionen.

Finansiering
Antalet hanterade ärenden gällande bygglov för solceller eller solfångare är mycket litet. Någon 
påverkan på Stadsbyggnadsnämndens, eller Stadens, ekonomi bedöms inte ske oavsett om förslagen i 
motionen genomförs eller inte. 

Förslagets konsekvenser
Utöver redan beskrivna konsekvenser bedöms förslaget inte ha några ytterligare konsekvenser. 
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2018-02-13
Missiv, daterat och inkom 2017-12-06
Motion om slopat krav på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare, Sara Strandberg, 
daterat 2017-10-30, inom 2017-12-06

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunledningskontoret

Bygglov- och GIS-enheten för arkivering

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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  Motion om slopat krav på bygglov för montering av 
                    solcellspaneler och solfångare.

Regeringen vill slopa kravet på bygglov för solceller och solfångare. 
Bostadsminister Peter Eriksson hoppas det leder till mindre krångel för 
kommunerna och att fler väljer grön energi och säger att:

”När man ökar frihetsgraden tar människor fler egna initiativ”.

 ”Vad det gäller solceller är jag rädd att det byråkratiska krånglet kan vara ett 
skäl till att man låter bli att investera. Är det enkelt och smidigt så tror jag fler 
är beredda att satsa, det kan bidra till en ökad produktion av förnybar energi i 
Sverige”.

”Min erfarenhet är att när man ökar frihetsgranden lite grann så tar människor
mer initiativ”.

Boverket ska i sitt uppdrag, som baseras på regeringens proposition för en 
effektivare plan- och bygglag, bl.a. utreda förutsättningarna för ett generellt 
undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och 
solfångare.

För den enskilde är det en investering att sätta upp solceller. Kan kommunen 
underlätta är det ett sätt att visa att kommunen tycker sol är en viktig 
energikälla och uppmana och inspirera fastighetsägare och byggherrar att 
använda solenergi och därmed också främja en hållbar stadsutveckling.

Vänsterpartiet i Vaxholm vill helt slopa bygglovsplikt för solcells- och 
solfångaranläggningar i Vaxholms kommun. Vi vill dock att anmälningsplikt 
krävs för montering av solcellspaneler och solfångare inom detaljplanerat 
område och hus/miljöer som klassats som kulturhistoriskt intressanta eller 
värdefulla. Detta för att skydda kulturmiljö, arkitektur, formgivning och design 
så att kulturhistoriska och estetiska värden i känsliga miljöer kan värnas. 

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm att: 

• bygglov slopas för montering av solcellspaneler och solfångare;

• anmälningsplikt krävs inom detaljplanerade områden samt för 
hus/miljöer som klassats som kulturhistoriskt intressanta eller 
värdefulla.

Vaxholm, 30 oktober 2017

Sara Strandberg
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 51 Svar på motion från (WP) om inledande förvaltningsstöd vid 
bygglovsansökan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning
Motionen är inlämnad 2017-06-21 och motionär är Ingemar Wemmenhög, Waxholmspartiet. I motionen 
beskrivs två förslag som har som syfte ”att en fullständig bygglovsansökan ska finnas tillgänglig 
snabbare”. Förslagen i motionen innebär att den sökande i ett ärende alltid ska ges tid för en 
personkontakt med en handläggare samt att rutinerna ändras så att inga papper i ärenden stämplas in 
förrän bygglovsansökan är komplett.

Bygglov- och GIS-enheten gör sammanfattningsvis bedömningen att förslaget om ett personligt möte 
skulle vara för resurskrävande och att det i varje enskilt ärende krävs en bedömning vilket 
tillvägagångssätt som handläggaren bedömer vara lämpligast. Avseende ändrad rutin för hantering av 
inkomna handlingar och registreringen av dessa görs bedömningen att en sådan hantering dels saknar 
stöd i lagen och dels skulle ske i strid med uttalanden som gjorts av JO och JK.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag SBN 2017-12-13/§ 131
Tjänsteutlåtande 2017-11-30
Motion, inlämnad 2017-06-21, inkommen till SBN 2017-10-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen

Bygglov- och GIS-enheten för arkivering 

För kännedom: Morgan Randall Svahn, sbf
Susanne Edén, sbf
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 131 Svar på motion om inledande förvaltningsstöd vid 
bygglovsansökan (KS 2017/131.008)

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning
Motionen är inlämnad 2017-06-21 och motionär är Ingemar Wemmenhög, Waxholmspartiet. I motionen 
beskrivs två förslag som har som syfte ”att en fullständig bygglovsansökan ska finnas tillgänglig 
snabbare”. Förslagen i motionen innebär att den sökande i ett ärende alltid ska ges tid för en 
personkontakt med en handläggare samt att rutinerna ändras så att inga papper i ärenden stämplas in 
förrän bygglovsansökan är komplett.

Bygglov- och GIS-enheten gör sammanfattningsvis bedömningen att förslaget om ett personligt möte 
skulle vara för resurskrävande och att det i varje enskilt ärende krävs en bedömning vilket 
tillvägagångssätt som handläggaren bedömer vara lämpligast. Avseende ändrad rutin för hantering av 
inkomna handlingar och registreringen av dessa görs bedömningen att en sådan hantering dels saknar 
stöd i lagen och dels skulle ske i strid med uttalanden som gjorts av JO och JK.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-11-30
Motion, inlämnad 2017-06-21, inkommen till SBN 2017-10-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen

Bygglov- och GIS-enheten för arkivering 

För kännedom: Morgan Randall Svahn, sbf
Susanne Edén, sbf
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Svar på motion om inledande förvaltningsstöd vid bygglovsansökan 
(KS 2017/131.008)

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Motionen avslås. 

Sammanfattning
Motionen är inlämnad 2017-06-21 och motionär är Ingemar Wemmenhög, Waxholmspartiet. I motionen 
beskrivs två förslag som har som syfte ”att en fullständig bygglovsansökan ska finnas tillgänglig 
snabbare”. Förslagen i motionen innebär att den sökande i ett ärende alltid ska ges tid för en 
personkontakt med en handläggare samt att rutinerna ändras så att inga papper i ärenden stämplas in 
förrän bygglovsansökan är komplett.

Bygglov- och GIS-enheten gör sammanfattningsvis bedömningen att förslaget om ett personligt möte 
skulle vara för resurskrävande och att det i varje enskilt ärende krävs en bedömning vilket 
tillvägagångssätt som handläggaren bedömer vara lämpligast. Avseende ändrad rutin för hantering av 
inkomna handlingar och registreringen av dessa görs bedömningen att en sådan hantering dels saknar 
stöd i lagen och dels skulle ske i strid med uttalanden som gjorts av JO och JK.

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har 2017-10-03 tillsänts en motion från Waxholmspartiet om inledande 
förvaltningsstöd vid bygglovsansökan. Yttrande ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 2018-01-26.

Ärendebeskrivning
Ingemar Wemmenhög, Waxholmspartiet, har inlämnat en motion som beskriver att ”kvaliteten av 
kunskaper inom bygglovssektorn är beroende av sökandens egen kompetens, vilken skiljer sig från 
individ till individ, riskerar flera bygglovsansökningar att vara ofullständiga vid inlämnandet”. Enligt 
motionen kan detta i sin tur leda till missförstånd, tidsförluster och merarbete. Detta beskrivs skapa 
onödigt långa handläggningstider och frustration hos både förvaltning och den sökande. 

Bygglov- och GIS-enheten
Morgan Randall Svahn
Bygglov- och GIS-chef
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I motionen finns två förslag som beskrivs ha som syfte ”att en fullständig bygglovsansökan skall finnas 
tillgänglig snabbare”. Vidare är avsikten att hjälpa sökanden med vilka handlingar som krävs, när de 
krävs och förklara vikten av att de lämnas in samt svara på övriga frågor som kan finnas. 

De förslag som läggs i motionen är att den sökande i ett ärende alltid ska ges tid för en personkontakt 
med en handläggare på Bygglov- och GIS-enheten samt att rutinerna ändras så att inga papper i ärenden 
stämplas in förrän bygglovsansökan är komplett. 

Bedömning
Ändrad rutin kring mottagande av handlingar

Myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar regleras i 5 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt bestämmelsen ska allmänna handlingar registreras så snart de har 
kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Det finns några undantag från huvudregeln om vilka 
handlingar som måste registreras. Vilka undantagen är framgår av 5 kap. OSL och det lämnas där visst 
utrymme att inte registrera handlingar som inte omfattas av sekretess. För handlingar som då inte direkt 
registreras gäller att de ska hållas så ordnade att det med lätthet går att fastslå om de upprättats eller 
inkommit. Frågan om när en handling anses inkommen till/upprättad hos en myndighet regleras i 2 kap. 
6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF. 

Justitieombudsmannen (JO) har dock påpekat att enligt huvudregeln ska allmänna handlingar som 
kommit in till eller upprättats hos en myndighet registreras utan dröjsmål JO (2002/03 s. 491). 
Justitiekanslern (JK) har även uttalat sig om att det är viktigt att registrering sker utan dröjsmål och helst 
samma dag som posten inkommit, JK 88/ A3.

Under början av 2018 kommer Bygglov- och GIS-enheten att införa ett modernt ärende- och 
dokumenthanteringssystem där elektroniskt inlämnade handlingar kan registreras automatiskt i 
systemet. Införandet av ett sådant system beräknas ge kortare handläggningstider och underlätta 
kommunikation med sökanden. Att inte registrera dessa handlingar innebär att de istället måste hållas 
ordnande genom till exempel utskrifter placerade i fysiska akter. Ett sådant tillvägagångssätt bedöms 
kräva både fler personalresurser, bidra till ett fortsatt högt pappersanvändande samt minska de vinster 
som kan göras, både ekonomiskt och i handläggningstid, med ett modernt ärende- och 
dokumenthanteringssystem. 

Bygglov och GIS-enheten bedömer också att en ändrad rutin kring mottagande av handlingar i linje med 
det som föreslås i motionen delvis saknar stöd i lag men även sker i strid med de uttalanden som både 
JO och JK har gjort

Möte mellan sökanden och tjänsteman

Bygglov- och GIS-enheten instämmer i att de som söker bygglov har en varierande bakgrundskunskap. 
Ofta deltar en sökande i en sådan process en gång sitt liv och det ställs stora krav på förvaltningen att 
bidra till att underlätta en sådan process. Detta görs redan idag genom att tillhandahålla en uppdaterad 
hemsida där det förutom korrekt information finns exempelritningar och exempel på kontrollplaner att 
använda. Utöver det har Bygglov- och GIS-enheten nyligen utökat sin telefontid till totalt 10 timmar i 
veckan. 
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Personliga möten är den kommunikationsform som tar mest tid i anspråk. I flertalet ärenden är det inte 
heller nödvändigt, medan det i vissa ärendet är ett viktigt inslag i handläggningen. Vilken metod som är 
den bästa måste dock avgöras från fall till fall av handläggare och när det finns handlingar att utgå ifrån. 
De lovärenden som Stadsbyggnadsnämnden har att hantera varierar mellan större flerbostadshus till 
små vedbodar. Att i alla ärenden ha personliga möten med sökanden är en service som inte bedöms 
kunna upprätthållas. Dock pågår arbetet med att erbjuda Vaxholms medborgare möjlighet att boka in 
möten för att förbereda lovansökningar för främst nybyggnad av småhus eller större 
kompletteringsåtgärder. En försöksverksamhet kring detta genomfördes under 2016 och i januari 2018 
kommer möjligheten finnas att, under vissa förutsättningar, boka ett möte med tjänstepersoner på 
Bygglov- och GIS-enheten. 

Måluppfyllelse
Syftet i motionen samstämmer med flera av de mål som Stadsbyggnadsnämnden har. Ett av de nyckeltal 
som ska mätas under 2018 är hur många ärenden som är kompletta vid inlämnande. Bygglov- och GIS-
enheten har som uppdrag att dessa ska öka till minst 30% av antalet inlämnade 
ansökningar/anmälningar. Bygglov- och GIS-enheten bedömer att förslagen i motionen i sig inte 
kommer att leda till detta. Flera förändringar har redan gjorts vad gäller detta och en bibehållen 
flexibilitet i hur ärenden ska handläggas bedöms ha mer positiv inverkan än att låsa fast vid ett 
förhållningssätt. Det bedöms även finnas en risk att andra nyckeltal inte kommer att kunna uppnås, till 
exempel nyckeltal om handläggningstid, om förslaget genomförs. 

Förslagets konsekvenser
Att träffa varje sökande vid fysiska möten bedöms innebära att tidsåtgången vida överskrider nyttan 
med åtgärden. För att genom ett möte uppnå de syften som beskrivs i motionen skulle varje ärende 
kräva minst en timmes möte. Med tio inkommande ärenden i veckan, fler under högsäsong, skulle lika 
många timmar i veckan läggas på dessa tio ärenden som det görs på telefontid. På telefontiden kan 
frågor och funderingar från mångdubbelt fler hanteras. Bygglov- och GIS-enheten menar att det är att 
nyttja tiden fel att ta tid från operativ handläggning till möten som i slutänden inte behöver leda till fler 
kompletta ärenden. Handläggningstiderna riskerar att bli längre med förslaget. 

En ändrad hantering av registrering av inkomna ärenden riskerar att leda till minskad rättssäkerhet. Ett 
parallellt system för att hantera inkomna handlingar byggs med förslaget upp jämte Vaxholms stads 
gängse sätt att hantera inkomna handlingar. Kontrollen över pågående ärenden bedöms därmed bli 
svårare att upprätthålla då det inte på ett digitalt snabbt sätt går att få en överblick över alla de 
handlingar som finns inom Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Förslaget riskerar att leda till 
brister vid utlämnande av handlingar samt handhavande i stort av dessa handlingar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2017-11-30
Motion, inlämnad 2017-06-21, inkommen till SBN 2017-10-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen

Bygglov- och GIS-enheten för arkivering 
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Tjänsteutlåtande
2017-11-30

Änr SBN 2017:0894, KS 2017/131.008  
4 av 4

För kännedom: Morgan Randall Svahn, sbf
Susanne Edén, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2017/184.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 52 Svar på motion (V) om mer resurser till Kulturskolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
En motion från Vänsterpartiet i Vaxholm har inkommit till kommunfullmäktige den 7 december 2017.

Det som föreslås i motionen är en del i en större utredning som planeras hösten 2018. Utredningen ska 
ligga till grund för ett utvecklingsarbete som planeras under 2019 och genomföras 2020. Utredning ska 
beskriva Vaxholms kulturskolas ekonomiska förutsättningar och utbud i jämförelse med ett urval av 
Stockholms kommuner. Det planerade utvecklingsarbetet ska ta sikte på de nationella målen i 
kulturskoleutredningen, jämlikt deltagande och valfrihet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag BUN 2018-03-19/§ 18
Tjänsteutlåtande, 2018-03-02, Ulrika Strandberg
Motion om mer resurser till Kulturskolan 2017-10-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-03-19

Änr BUN 2017/160.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 18 Svar på motion om mer resurser till Kulturskolan

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
En motion från Vänsterpartiet i Vaxholm har inkommit till kommunfullmäktige den 7 december 2017.

Det som föreslås i motionen är en del i en större utredning som planeras hösten 2018. Utredningen ska 
ligga till grund för ett utvecklingsarbete som planeras under 2019 och genomföras 2020. Utredning ska 
beskriva Vaxholms kulturskolas ekonomiska förutsättningar och utbud i jämförelse med ett urval av 
Stockholms kommuner. Det planerade utvecklingsarbetet ska ta sikte på de nationella målen i 
kulturskoleutredningen, jämlikt deltagande och valfrihet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-03-02, Ulrika Strandberg

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Ulrika Strandberg, Utbildningsförvaltningen
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Tjänsteutlåtande
2018-03-02

Änr BUN 2017/160.610
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Motion om mer resurser till Kulturskolan

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning
En motion från Vänsterpartiet i Vaxholm har inkommit till kommunfullmäktige den 7 december 2017.

Det som föreslås i motionen är en del i en större utredning som planeras hösten 2018. Utredningen ska 
ligga till grund för ett utvecklingsarbete som planeras under 2019 och genomföras 2020. Utredning ska 
beskriva Vaxholms kulturskolas ekonomiska förutsättningar och utbud i jämförelse med ett urval av 
Stockholms kommuner. Det planerade utvecklingsarbetet ska ta sikte på de nationella målen i 
kulturskoleutredningen, jämlikt deltagande och valfrihet.

Ärendebeskrivning
En motion från Vänsterpartiet i Vaxholm har inkommit till kommunfullmäktiga den 7 december 2017. 
Motionen yrkar att:

- Större resurser tilldelas Kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta.
- Avgiften till Kulturskolan differentieras så att man tar hänsyn till familjers olika ekonomiska 

möjligheter.
- Avgiften reduceras för syskon.

Kulturskolans undervisning bedrivs till största delen på eftermiddagar i nya lokaler i Kronängsskolan. Viss 
undervisning sker även på F-6 skolorna. Kurser och grupper som erbjuds är instrument och solosång, kör 
och sångensemble, orkester och ensemble samt teater och drama. Kulturskolan vänder sig till 
folkbokförda elever från 6 - 20 år. Barn- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för kulturskolan. 
Avgifterna bestäms av kommunfullmäktige och uppgår 2018 till:

Aktivitet Avgift per termin

Instrumentalelever (lektion 20 min)

Instrumentalelever (lektion 30 min)

1 650 kr

2 475 kr

Utbildningsförvaltningen
Ulrika Strandberg
Utbildningschef
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Tjänsteutlåtande
2018-03-02

Änr BUN 2017/160.610
2 av 3

Körelever

Ensemble/rockskola, enbart

Ensemble/rockskola, instrumentalelever

Musikteori grupp

600 kr

950 kr

300 kr

650 kr

Instrumenthyra 400 kr

Dramalek 5 – 6 år

Danslek 4 – 6 år

950 kr

950 kr

Barn- /ungdomsteater 7 – 19 år

Dramaverkstad från 8 år

Dans 7 – 19 år

1 150 kr

1 150 kr

1 150 kr

604 elever deltar i undervisningen. Kulturskolans omsättning 2017 var ca 5,8 mkr. Av dessa är 3,9 mkr 
anslag och 1,75 mkr elevavgifter. Kulturskolan visar ett budgetunderskott på ca 180 tkr 2017.

Den 1 mars 2018 tillträdde ny kulturskolechef, Petri Goman.

De nationella målen som föreslås i kulturskoleutredningen är att en kommunal kulturskola ska:

- Ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck i första hand i grupp.
- Bedrivas på barns och ungas fria tid.
- Präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet inom tre eller 

flera konstuttryck.
- Tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter och intressen.
- Ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på verksamhetens utformning och 

innehåll.
- Ha en hög andel pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal.
- Verka i för verksamheten anpassade lokaler med ändamålsenlig utrustning.
- Aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig 

möjlighet att delta i dess verksamhet.
- Arbeta i bred samverkan och bedriva utåtriktad verksamhet gentemot det övriga samhället.

Det som föreslås i motionen är en del i en större utredning som planeras hösten 2018. Utredningen 
ska ligga till grund för ett utvecklingsarbete som planeras under 2019 och genomföras 2020. 
Utredning ska beskriva Vaxholms kulturskolas ekonomiska förutsättningar och utbud i jämförelse 
med ett urval av Stockholms kommuner. Det planerade utvecklingsarbetet ska ta sikte på de 
nationella målen i kulturskoleutredningen, jämlikt deltagande och valfrihet.
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Tjänsteutlåtande
2018-03-02

Änr BUN 2017/160.610
3 av 3

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2018-03-02, Ulrika Strandberg

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen, Akt

För kännedom: Ulrika Strandberg, Utbildningsförvaltningen
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  Motion om mer resurser till Kulturskolan

 Musik gör barn smartare!

Forskningen visar positiva effekter på hjärnan och inlärningsförmågan om 
barn spelar, och framförallt övar på, musik. En rapport [1] från forskare i 
Kanada och USA visar att elever som spelar musik får bättre studieresultat än
de barn som inte gör det. När barn tränar på musik förbättras deras 
arbetsminne. De blir bättre på att hålla flera saker i huvudet och samtidigt 
ökar förmågan att lära sig mer.

"Barn som musicerar aktivt gör bra ifrån sig i språk och matematik, men 
också i tester av allmän IQ", säger Fredrik Ullén, professor i kognitiv 
neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Forskare vid Northwestern University i USA har även upptäckt att hjärnans 
reaktionshastighet är snabbare hos människor som spelat instrument någon 
gång i livet [2]. Enligt en lång rad forskningsrapporter åstadkommer 
musicerandet positiva förändringar i hjärnan [3].

Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet för kommunala 
musik- och kulturskolan. Det får som följd att alla inte har möjlighet att låta 
sina barn ta del av kulturskolans verksamhet. I sitt remissvar till regeringens 
utredning om kulturskolan förordar SKL att kommunerna aktivt skall verka för 
att kommunens barn och unga ges likvärdig möjlighet att delta i kulturskolans 
verksamhet.

Vi vill att större resurser tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet 
att delta samt att avgiften sänks och/eller inkomstbaseras med hänsyn till 
familjers olika ekonomiska möjligheter.  

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm att:

• större resurser tilldelas Kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att 
delta;

• avgiften till Kulturskolan differentieras så att man tar hänsyn till 
familjers olika ekonomiska möjligheter.

• avgiften reduceras för syskon.

Vaxholm 30 oktober 2017

Sara Strandberg
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2017/177.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 53 Svar på motion (S, WP, V) om inrättande av demokratiberedning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S), Ingemar Wemmenhög (WP) och Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att 
kommunen ska inrätta en fullmäktigeberedning med ansvar för att värna och utveckla den kommunala 
demokratin mm. 

Kommunledningskontoret ser positivt på förslag till konkreta åtgärder för att stärka och utveckla den 
kommunala demokratin. Redan idag finns forum där dessa frågor diskuteras i Vaxholms stad. 
Kommunfullmäktiges presidium har vid flera tillfällen under innevarande mandatperiod bjudit in 
partiernas gruppledare till diskussioner angående hur dialog med medborgare kan främjas samt hur 
debatt och meningsutbyte kan utvecklas i kommunfullmäktige. Flera åtgärder genomförs nu som ett 
utfall av dessa samtal. Exempelvis upphandlas just nu teknisk lösning för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden i kommunens regi. Politikercaféer har anordnats för att skapa 
möjlighet för dialog mellan förtroendevalda och medborgare och förslag finns att genomföra en 
allmänpolitisk debatt under året.

Kommunledningskontoret konstaterar att förslagen i motionen innebär en förändring av den politiska 
organisationsstrukturen. Nuvarande struktur är fastställd av kommunfullmäktige sedan tidigare och en 
eventuell förändring bör initieras, diskuteras och beslutas på politisk nivå. Kommunledningskontoret har 
inga synpunkter på den politiska organisationen och något beslutsförslag från förvaltningen kommer 
därför inte läggas i detta ärende.

Yrkanden
Jan-Olof Schill yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-04-18/§ 23
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (S, WP, V) om inrättande av demokratiberedning 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-04-18

Änr KS 2017/177.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 23 Svar på motion (S, WP, V) om inrättande av demokratiberedning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S), Ingemar Wemmenhög (WP) och Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att 
kommunen ska inrätta en fullmäktigeberedning med ansvar för att värna och utveckla den kommunala 
demokratin mm. 

Kommunledningskontoret ser positivt på förslag till konkreta åtgärder för att stärka och utveckla den 
kommunala demokratin. Redan idag finns forum där dessa frågor diskuteras i Vaxholms stad. 
Kommunfullmäktiges presidium har vid flera tillfällen under innevarande mandatperiod bjudit in 
partiernas gruppledare till diskussioner angående hur dialog med medborgare kan främjas samt hur 
debatt och meningsutbyte kan utvecklas i kommunfullmäktige. Flera åtgärder genomförs nu som ett 
utfall av dessa samtal. Exempelvis upphandlas just nu teknisk lösning för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden i kommunens regi. Politikercaféer har anordnats för att skapa 
möjlighet för dialog mellan förtroendevalda och medborgare och förslag finns att genomföra en 
allmänpolitisk debatt under året.

Kommunledningskontoret konstaterar att förslagen i motionen innebär en förändring av den politiska 
organisationsstrukturen. Nuvarande struktur är fastställd av kommunfullmäktige sedan tidigare och en 
eventuell förändring bör initieras, diskuteras och beslutas på politisk nivå. Kommunledningskontoret har 
inga synpunkter på den politiska organisationen och något beslutsförslag från förvaltningen kommer 
därför inte läggas i detta ärende.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (S, WP, V) om inrättande av demokratiberedning

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
2018-03-21

Änr KS 2017/177.008
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion (S, WP, V) om inrättande av demokratiberedning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S), Ingemar Wemmenhög (WP) och Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att 
kommunen ska inrätta en fullmäktigeberedning med ansvar för att värna och utveckla den kommunala 
demokratin mm. 

Kommunledningskontoret ser positivt på förslag till konkreta åtgärder för att stärka och utveckla den 
kommunala demokratin. Redan idag finns forum där dessa frågor diskuteras i Vaxholms stad. 
Kommunfullmäktiges presidium har vid flera tillfällen under innevarande mandatperiod bjudit in 
partiernas gruppledare till diskussioner angående hur dialog med medborgare kan främjas samt hur 
debatt och meningsutbyte kan utvecklas i kommunfullmäktige. Flera åtgärder genomförs nu som ett 
utfall av dessa samtal. Exempelvis upphandlas just nu teknisk lösning för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden i kommunens regi. Politikercaféer har anordnats för att skapa 
möjlighet för dialog mellan förtroendevalda och medborgare och förslag finns att genomföra en 
allmänpolitisk debatt under året.

Kommunledningskontoret konstaterar att förslagen i motionen innebär en förändring av den politiska 
organisationsstrukturen. Nuvarande struktur är fastställd av kommunfullmäktige sedan tidigare och en 
eventuell förändring bör initieras, diskuteras och beslutas på politisk nivå. Kommunledningskontoret har 
inga synpunkter på den politiska organisationen och något beslutsförslag från förvaltningen kommer 
därför inte läggas i detta ärende.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (S, WP, V) om inrättande av demokratiberedning

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2017/178.008
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 54 Svar på motion (S, WP, V) om medborgarförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S), Ingemar Wemmenhög (WP) och Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att 
medborgarförslag införs i Vaxholm samt att arbetsordningen uppdateras för att spegla detta. 

År 2001 infördes en möjlighet för kommuner att besluta att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detta kräver ett beslut i fullmäktige och hanteringen av 
medborgarförslag behöver anges i arbetsordningen. Kommunledningskontoret är positiv till förslag för 
ökad dialog mellan medborgare och förtroendevalda, men menar att det finns bättre metoder för detta 
än att införa medborgarförslag i Vaxholm stad. En majoritet av kommunerna i Sverige har infört en 
möjlighet att lämna medborgarförslag, men trenden är att flera av dessa nu väljer att ta bort denna 
möjlighet (se ”Låt fler forma framtiden”, SOU 2016:5). De positiva aspekterna av att införa 
medborgarförslag kan vara en ökad kontakt med kommunens medborgare samt en möjlighet för dem 
att komma till tals. Erfarenheter av medborgarförslag visar dock att medborgarförslag innebär en stor 
administrativ börda för kommunen samt att väldigt få förslag bifalls. Även förslag som avslås behöver 
utredas och sammantaget blir administrationen för att hantera frågor som inte beslutas i fullmäktige 
omfattande. 

Flera kommuner har valt att, i stället för det formella medborgarförslag som föreskrivs i 
kommunallagen, erbjuda medborgarna alternativa metoder för att väcka initiativ. Flera kommuner har 
till exempel infört någon typ av elektronisk förslagsrätt. Beredningen av medborgarförslag har visat sig 
ta lång tid och motsvarar inte de krav och förväntningar som många medborgare ställer på snabb 
information och kommunikation med kommunen. Vaxholms stad har nyligen genomfört en upphandling 
av en e-tjänsteplattform som kommer tas i bruk under året. Via e-tjänsteplattformen kommer det vara 
möjligt för medborgare att ställa frågor, lämna synpunkter och göra felanmälningar. Till denna plattform 
finns även möjlighet att koppla en tjänst för e-förslag om så önskas. 

Med anledning av ovanstående är kommunledningskontorets bedömning att en framtida möjlighet till 
e-förslag är en mer framkomlig väg än att nu införa möjlighet till medborgarförslag så som stipuleras i 
kommunallagen.  

Yrkanden
Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-04-18/§ 24
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (S, WP, V) om medborgarförslag
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Protokoll
2018-05-03

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-04-18

Änr KS 2017/178.008
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 24 Svar på motion (S, WP, V) om medborgarförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S), Ingemar Wemmenhög (WP) och Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att 
medborgarförslag införs i Vaxholm samt att arbetsordningen uppdateras för att spegla detta. 

År 2001 infördes en möjlighet för kommuner att besluta att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detta kräver ett beslut i fullmäktige och hanteringen av 
medborgarförslag behöver anges i arbetsordningen. Kommunledningskontoret är positiv till förslag för 
ökad dialog mellan medborgare och förtroendevalda, men menar att det finns bättre metoder för detta 
än att införa medborgarförslag i Vaxholm stad. En majoritet av kommunerna i Sverige har infört en 
möjlighet att lämna medborgarförslag, men trenden är att flera av dessa nu väljer att ta bort denna 
möjlighet (se ”Låt fler forma framtiden”, SOU 2016:5). De positiva aspekterna av att införa 
medborgarförslag kan vara en ökad kontakt med kommunens medborgare samt en möjlighet för dem 
att komma till tals. Erfarenheter av medborgarförslag visar dock att medborgarförslag innebär en stor 
administrativ börda för kommunen samt att väldigt få förslag bifalls. Även förslag som avslås behöver 
utredas och sammantaget blir administrationen för att hantera frågor som inte beslutas i fullmäktige 
omfattande. 

Flera kommuner har valt att, i stället för det formella medborgarförslag som föreskrivs i 
kommunallagen, erbjuda medborgarna alternativa metoder för att väcka initiativ. Flera kommuner har 
till exempel infört någon typ av elektronisk förslagsrätt. Beredningen av medborgarförslag har visat sig 
ta lång tid och motsvarar inte de krav och förväntningar som många medborgare ställer på snabb 
information och kommunikation med kommunen. Vaxholms stad har nyligen genomfört en upphandling 
av en e-tjänsteplattform som kommer tas i bruk under året. Via e-tjänsteplattformen kommer det vara 
möjligt för medborgare att ställa frågor, lämna synpunkter och göra felanmälningar. Till denna plattform 
finns även möjlighet att koppla en tjänst för e-förslag om så önskas. 

Med anledning av ovanstående är kommunledningskontorets bedömning att en framtida möjlighet till 
e-förslag är en mer framkomlig väg än att nu införa möjlighet till medborgarförslag så som stipuleras i 
kommunallagen.  

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 
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Protokoll
2018-04-18

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (S, WP, V) om medborgarförslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
2018-03-21

Änr KS 2017/178.008
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från (S, WP, V) om medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S), Ingemar Wemmenhög (WP) och Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att 
medborgarförslag införs i Vaxholm samt att arbetsordningen uppdateras för att spegla detta. 

År 2001 infördes en möjlighet för kommuner att besluta att den som är folkbokförd i kommunen får 
väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detta kräver ett beslut i fullmäktige och hanteringen av 
medborgarförslag behöver anges i arbetsordningen. Kommunledningskontoret är positiv till förslag för 
ökad dialog mellan medborgare och förtroendevalda, men menar att det finns bättre metoder för detta 
än att införa medborgarförslag i Vaxholm stad. En majoritet av kommunerna i Sverige har infört en 
möjlighet att lämna medborgarförslag, men trenden är att flera av dessa nu väljer att ta bort denna 
möjlighet (se ”Låt fler forma framtiden”, SOU 2016:5). De positiva aspekterna av att införa 
medborgarförslag kan vara en ökad kontakt med kommunens medborgare samt en möjlighet för dem 
att komma till tals. Erfarenheter av medborgarförslag visar dock att medborgarförslag innebär en stor 
administrativ börda för kommunen samt att väldigt få förslag bifalls. Även förslag som avslås behöver 
utredas och sammantaget blir administrationen för att hantera frågor som inte beslutas i fullmäktige 
omfattande. 

Flera kommuner har valt att, i stället för det formella medborgarförslag som föreskrivs i 
kommunallagen, erbjuda medborgarna alternativa metoder för att väcka initiativ. Flera kommuner har 
till exempel infört någon typ av elektronisk förslagsrätt. Beredningen av medborgarförslag har visat sig 
ta lång tid och motsvarar inte de krav och förväntningar som många medborgare ställer på snabb 
information och kommunikation med kommunen. Vaxholms stad har nyligen genomfört en upphandling 
av en e-tjänsteplattform som kommer tas i bruk under året. Via e-tjänsteplattformen kommer det vara 
möjligt för medborgare att ställa frågor, lämna synpunkter och göra felanmälningar. Till denna plattform 
finns även möjlighet att koppla en tjänst för e-förslag om så önskas. 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2018-03-21

Änr KS 2017/178.008
2 av 2

Med anledning av ovanstående är kommunledningskontorets bedömning att en framtida möjlighet till 
e-förslag är en mer framkomlig väg än att nu införa möjlighet till medborgarförslag så som stipuleras i 
kommunallagen.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (S, WP, V) om medborgarförslag

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2017/179.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 55 Svar på motion (WP) om inrättande av oppositionsråd

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar i rubricerad motion att en befattning inrättas för ett oppositionsråd. 

Benämningen kommunalråd/oppositionsråd regleras i kommunallagen (KL). I kap. 4 § 2 i KL framgår att 
den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 
benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer.   
Kommunledningskontoret konstaterar att diskussion, om befattningen oppositionsråd, förts i 
arvodeskommittén under vintern med anledning av pågående arbete med förslag till arvodesreglemente 
för förtroendevalda i Vaxholms stad för åren 2019-2022. I reglementet finns förslag om att inrätta en 2:e 
vice ordförande (från oppositionen) i kommunstyrelsen, men inget förslag om att inrätta en befattning 
för oppositionsråd i Vaxholms stad. 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på den politiska organisationen och föreslår därför att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.  

Yrkanden
Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-04-18/§ 25
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (WP) om inrättande av oppositionsråd

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-04-18

Änr KS 2017/179.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 25 Svar på motion (WP) om inrättande av oppositionsråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar i rubricerad motion att en befattning inrättas för ett oppositionsråd. 

Benämningen kommunalråd/oppositionsråd regleras i kommunallagen (KL). I kap. 4 § 2 i KL framgår att 
den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 
benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer.   
Kommunledningskontoret konstaterar att diskussion, om befattningen oppositionsråd, förts i 
arvodeskommittén under vintern med anledning av pågående arbete med förslag till arvodesreglemente 
för förtroendevalda i Vaxholms stad för åren 2019-2022. I reglementet finns förslag om att inrätta en 2:e 
vice ordförande (från oppositionen) i kommunstyrelsen, men inget förslag om att inrätta en befattning 
för oppositionsråd i Vaxholms stad. 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på den politiska organisationen och föreslår därför att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.  

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (WP) om inrättande av oppositionsråd

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
2018-03-21
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1 av 1
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Svar på motion  från (WP) om inrättande av oppositionsråd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar i rubricerad motion att en befattning inrättas för ett oppositionsråd. 

Benämningen kommunalråd/oppositionsråd regleras i kommunallagen (KL). I kap. 4 § 2 i KL framgår att 
den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 
benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer.   
Kommunledningskontoret konstaterar att diskussion, om befattningen oppositionsråd, förts i 
arvodeskommittén under vintern med anledning av pågående arbete med förslag till arvodesreglemente 
för förtroendevalda i Vaxholms stad för åren 2019-2022. I reglementet finns förslag om att inrätta en 2:e 
vice ordförande (från oppositionen) i kommunstyrelsen, men inget förslag om att inrätta en befattning 
för oppositionsråd i Vaxholms stad. 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på den politiska organisationen och föreslår därför att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (WP) om inrättande av oppositionsråd

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2017/180.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 56 Svar på motion (WP) om breddning och fördjupning av inre och 
yttre demokratin

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Karl Olof Fagerström (WP) yrkar i rubricerad motion att efter valet 2018 ska alla partier i fullmäktige 
beredas plats i alla kommunala nämnder och planeringsgrupper. 

I allmänna val väljs de politiker som sitter i kommunfullmäktige och efter valet väljer fullmäktige styrelse 
och nämnder. Fördelning av platser i styrelsen och nämnder följer valresultatet och precisa regler. 
Ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder kan väljas enligt lagen om proportionellt valsätt eller 
genom majoritetsval. Normalt brukar valberedningen i kommunen lämna ett förslag på fördelning av 
platser enligt en överenskommelse mellan partierna. Ledamöter och ersättare väljs då på det vanliga 
sättet med majoritetsval. 

När det slutliga valresultatet är presenterat efter valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018 
kommer valberedningen i Vaxholms stad att sammanträda för att behandla dessa frågor. Vid 
valberedningens sammanträden kan även frågor om insynplatser m.m. diskuteras. 

Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-04-18/§ 26
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (WP) om breddning och fördjupning av den inre och yttre demokratin

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-04-18

Änr KS 2017/180.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 26 Svar på motion (WP) om breddning och fördjupning av inre och 
yttre demokratin

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
Karl Olof Fagerström (WP) yrkar i rubricerad motion att efter valet 2018 ska alla partier i fullmäktige 
beredas plats i alla kommunala nämnder och planeringsgrupper. 

I allmänna val väljs de politiker som sitter i kommunfullmäktige och efter valet väljer fullmäktige styrelse 
och nämnder. Fördelning av platser i styrelsen och nämnder följer valresultatet och precisa regler. 
Ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder kan väljas enligt lagen om proportionellt valsätt eller 
genom majoritetsval. Normalt brukar valberedningen i kommunen lämna ett förslag på fördelning av 
platser enligt en överenskommelse mellan partierna. Ledamöter och ersättare väljs då på det vanliga 
sättet med majoritetsval. 

När det slutliga valresultatet är presenterat efter valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018 
kommer valberedningen i Vaxholms stad att sammanträda för att behandla dessa frågor. Vid 
valberedningens sammanträden kan även frågor om insynplatser m.m. diskuteras. 

Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (WP) om breddning och fördjupning av den inre och yttre demokratin

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
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Änr KS 2017/180.008
1 av 1
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Svar på motion från (WP) om breddning och fördjupning av inre och 
yttre demokratin

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
Karl Olof Fagerström (WP) yrkar i rubricerad motion att efter valet 2018 ska alla partier i fullmäktige 
beredas plats i alla kommunala nämnder och planeringsgrupper. 

I allmänna val väljs de politiker som sitter i kommunfullmäktige och efter valet väljer fullmäktige styrelse 
och nämnder. Fördelning av platser i styrelsen och nämnder följer valresultatet och precisa regler. 
Ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder kan väljas enligt lagen om proportionellt valsätt eller 
genom majoritetsval. Normalt brukar valberedningen i kommunen lämna ett förslag på fördelning av 
platser enligt en överenskommelse mellan partierna. Ledamöter och ersättare väljs då på det vanliga 
sättet med majoritetsval. 

När det slutliga valresultatet är presenterat efter valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018 
kommer valberedningen i Vaxholms stad att sammanträda för att behandla dessa frågor. Vid 
valberedningens sammanträden kan även frågor om insynplatser m.m. diskuteras. 

Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion från (WP) om breddning och fördjupning av den inre och yttre demokratin

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-05-03

Änr KS 2017/213.008
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 57 Svar på motion (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste 
bli mycket bättre!

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S) yrkar i rubricerad motion att följande förändringar genomförs snarast möjligt:

1. Handlingar till sammanträdena i styrelsen och nämnderna ska redovisas på kommunens 
hemsida i likhet med vad som görs i många andra kommuner. 

2. Vid informations- och samrådsmöten, som kommunen ordnar, ska förutom de sakkunniga 
tjänstemännen också de politiker, som är ansvariga för berörda ämnen presenteras och vara 
tillgängliga för frågor från medborgarna. 

3. Kommunens informationstidning, Viktigt i Vaxholm, ska endast innehålla saklig information och 
inte utnyttjas för partipolitisk argumentation. Redaktionsrådet bör ha minst ett fysiskt möte där 
innehållet behandlas för varje nummer av tidningen. 

4. Kommunen ska överta ansvaret från oppositionspartierna för att kommunfullmäktiges möten 
tillgängliggörs via internet för direkt- och efterhandssändning. 

5. Partier, som är representerade i kommunfullmäktige men inte får rätt till ledamot eller ersättare 
i kommunstyrelsen, ska ha rätt till insynsplats med yttranderätt. 

6. Kommunrevisionens ordförande ska hämtas från oppositionen. 

7. Protokollen från kommunala sammanträden bör justeras av en representant för oppositionen. 

8. Nytt arvodesreglemente ska utarbetas, som ger även oppositionens politiska ledare ekonomiska 
möjligheter att avsätta tillräcklig tid för sina uppdrag. Gruppledaren i kommunstyrelsen för den 
största partigruppen utanför majoriteteten ska benämnas oppositionsråd och utses till 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 

Bedömning
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget (yrkande 1) om att publicera 
sammanträdeshandlingar till styrelsen och nämnderna på kommunens hemsida. Det är vanligt 
förekommande i kommuner och ger bättre möjlighet för medborgare att ta del av kommunens 
handlingar. Viktigt att påpeka är att allt underlag som läggs ut på hemsidan behöver kontrolleras av 
förvaltningen avseende eventuellt innehåll av personuppgifter innan publicering. Gällande ansvar för 
webbsändning av fullmäktiges sammanträden (yrkande 4) fattade kommunstyrelsen beslut, 2017-11-30 
§ 143, om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av filmning och webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden. Upphandling pågår och webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden, i kommunens regi, förväntas påbörjas under våren 2018.

Vid informations- och samrådsmöten (yrkande 2) som kommunen ordnar görs en bedömning från fall till 
fall vilka som deltar utifrån ärendets karaktär och i samråd med berörda politiker.  
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Protokoll
2018-05-03

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Frågan om formerna för tidningen Viktigt i Vaxholm och dess redaktionsråd (yrkande 3) är under 
beredning med anledning av en tidigare inlämnad motion från Sara Strandberg (V), dnr 2017/105.008. 
Kommunledningskontorets bedömning i frågan hänvisas till kommande svar på Sara Strandbergs (V) 
motion. 

Yrkandena 5, 6 och 8 rör frågor om den politiska organisationen i Vaxholms stad. 
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på dessa yrkanden utan konstaterar att de bör diskuteras 
politiskt i valberedningen, eller på annat sätt, efter valet 2018. I skrivande stund finns ett förslag till 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad för åren 2019-2022 som behandlats av 
kommunstyrelsen och ska beslutas av kommunfullmäktige. I reglementet finns förslag om att inrätta en 
2:e vice ordförande (från oppositionen) i kommunstyrelsen dock ej med benämningen oppositionsråd. 

När det gäller justering av protokoll (yrkande 7) ser det olika ut i nämnderna från sammanträde till 
sammanträde. Kommunledningskontoret konstaterar att det är nämnden som vid aktuellt sammanträde 
beslutar om justeringsperson vid sidan av ordföranden. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad. 

Yrkanden
Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-04-18/§ 27
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste bli mycket bättre!

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-04-18

Änr KS 2017/213.008
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 27 Svar på motion (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste 
bli mycket bättre!

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S) yrkar i rubricerad motion att följande förändringar genomförs snarast möjligt:

1. Handlingar till sammanträdena i styrelsen och nämnderna ska redovisas på kommunens 
hemsida i likhet med vad som görs i många andra kommuner. 

2. Vid informations- och samrådsmöten, som kommunen ordnar, ska förutom de sakkunniga 
tjänstemännen också de politiker, som är ansvariga för berörda ämnen presenteras och vara 
tillgängliga för frågor från medborgarna. 

3. Kommunens informationstidning, Viktigt i Vaxholm, ska endast innehålla saklig information och 
inte utnyttjas för partipolitisk argumentation. Redaktionsrådet bör ha minst ett fysiskt möte där 
innehållet behandlas för varje nummer av tidningen. 

4. Kommunen ska överta ansvaret från oppositionspartierna för att kommunfullmäktiges möten 
tillgängliggörs via internet för direkt- och efterhandssändning. 

5. Partier, som är representerade i kommunfullmäktige men inte får rätt till ledamot eller ersättare 
i kommunstyrelsen, ska ha rätt till insynsplats med yttranderätt. 

6. Kommunrevisionens ordförande ska hämtas från oppositionen. 

7. Protokollen från kommunala sammanträden bör justeras av en representant för oppositionen. 

8. Nytt arvodesreglemente ska utarbetas, som ger även oppositionens politiska ledare ekonomiska 
möjligheter att avsätta tillräcklig tid för sina uppdrag. Gruppledaren i kommunstyrelsen för den 
största partigruppen utanför majoriteteten ska benämnas oppositionsråd och utses till 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 

Bedömning
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget (yrkande 1) om att publicera 
sammanträdeshandlingar till styrelsen och nämnderna på kommunens hemsida. Det är vanligt 
förekommande i kommuner och ger bättre möjlighet för medborgare att ta del av kommunens 
handlingar. Viktigt att påpeka är att allt underlag som läggs ut på hemsidan behöver kontrolleras av 
förvaltningen avseende eventuellt innehåll av personuppgifter innan publicering. Gällande ansvar för 
webbsändning av fullmäktiges sammanträden (yrkande 4) fattade kommunstyrelsen beslut, 2017-11-30 
§ 143, om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av filmning och webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden. Upphandling pågår och webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden, i kommunens regi, förväntas påbörjas under våren 2018.

Vid informations- och samrådsmöten (yrkande 2) som kommunen ordnar görs en bedömning från fall till 
fall vilka som deltar utifrån ärendets karaktär och i samråd med berörda politiker.  
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Protokoll
2018-04-18

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Frågan om formerna för tidningen Viktigt i Vaxholm och dess redaktionsråd (yrkande 3) är under 
beredning med anledning av en tidigare inlämnad motion från Sara Strandberg (V), dnr 2017/105.008. 
Kommunledningskontorets bedömning i frågan hänvisas till kommande svar på Sara Strandbergs (V) 
motion. 

Yrkandena 5, 6 och 8 rör frågor om den politiska organisationen i Vaxholms stad. 
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på dessa yrkanden utan konstaterar att de bör diskuteras 
politiskt i valberedningen, eller på annat sätt, efter valet 2018. I skrivande stund finns ett förslag till 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad för åren 2019-2022 som behandlats av 
kommunstyrelsen och ska beslutas av kommunfullmäktige. I reglementet finns förslag om att inrätta en 
2:e vice ordförande (från oppositionen) i kommunstyrelsen dock ej med benämningen oppositionsråd. 

När det gäller justering av protokoll (yrkande 7) ser det olika ut i nämnderna från sammanträde till 
sammanträde. Kommunledningskontoret konstaterar att det är nämnden som vid aktuellt sammanträde 
beslutar om justeringsperson vid sidan av ordföranden. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till motionen.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste bli mycket bättre!

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
2018-03-21

Änr KS 2017/213.008
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste 
bli mycket bättre!

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ärendebeskrivning
Jonas Forsberg (S) yrkar i rubricerad motion att följande förändringar genomförs snarast möjligt:

1. Handlingar till sammanträdena i styrelsen och nämnderna ska redovisas på kommunens 
hemsida i likhet med vad som görs i många andra kommuner. 

2. Vid informations- och samrådsmöten, som kommunen ordnar, ska förutom de sakkunniga 
tjänstemännen också de politiker, som är ansvariga för berörda ämnen presenteras och vara 
tillgängliga för frågor från medborgarna. 

3. Kommunens informationstidning, Viktigt i Vaxholm, ska endast innehålla saklig information och 
inte utnyttjas för partipolitisk argumentation. Redaktionsrådet bör ha minst ett fysiskt möte där 
innehållet behandlas för varje nummer av tidningen. 

4. Kommunen ska överta ansvaret från oppositionspartierna för att kommunfullmäktiges möten 
tillgängliggörs via internet för direkt- och efterhandssändning. 

5. Partier, som är representerade i kommunfullmäktige men inte får rätt till ledamot eller ersättare 
i kommunstyrelsen, ska ha rätt till insynsplats med yttranderätt. 

6. Kommunrevisionens ordförande ska hämtas från oppositionen. 

7. Protokollen från kommunala sammanträden bör justeras av en representant för oppositionen. 

8. Nytt arvodesreglemente ska utarbetas, som ger även oppositionens politiska ledare ekonomiska 
möjligheter att avsätta tillräcklig tid för sina uppdrag. Gruppledaren i kommunstyrelsen för den 
största partigruppen utanför majoriteteten ska benämnas oppositionsråd och utses till 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2018-03-21

Änr KS 2017/213.008
2 av 2

Bedömning
Kommunledningskontoret ser positivt på förslaget (yrkande 1) om att publicera 
sammanträdeshandlingar till styrelsen och nämnderna på kommunens hemsida. Det är vanligt 
förekommande i kommuner och ger bättre möjlighet för medborgare att ta del av kommunens 
handlingar. Viktigt att påpeka är att allt underlag som läggs ut på hemsidan behöver kontrolleras av 
förvaltningen avseende eventuellt innehåll av personuppgifter innan publicering. Gällande ansvar för 
webbsändning av fullmäktiges sammanträden (yrkande 4) fattade kommunstyrelsen beslut, 2017-11-30 
§ 143, om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av filmning och webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden. Upphandling pågår och webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden, i kommunens regi, förväntas påbörjas under våren 2018.

Vid informations- och samrådsmöten (yrkande 2) som kommunen ordnar görs en bedömning från fall till 
fall vilka som deltar utifrån ärendets karaktär och i samråd med berörda politiker.  

Frågan om formerna för tidningen Viktigt i Vaxholm och dess redaktionsråd (yrkande 3) är under 
beredning med anledning av en tidigare inlämnad motion från Sara Strandberg (V), dnr 2017/105.008. 
Kommunledningskontorets bedömning i frågan hänvisas till kommande svar på Sara Strandbergs (V) 
motion. 

Yrkandena 5, 6 och 8 rör frågor om den politiska organisationen i Vaxholms stad. 
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på dessa yrkanden utan konstaterar att de bör diskuteras 
politiskt i valberedningen, eller på annat sätt, efter valet 2018. I skrivande stund finns ett förslag till 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad för åren 2019-2022 som behandlats av 
kommunstyrelsen och ska beslutas av kommunfullmäktige. I reglementet finns förslag om att inrätta en 
2:e vice ordförande (från oppositionen) i kommunstyrelsen dock ej med benämningen oppositionsråd. 

När det gäller justering av protokoll (yrkande 7) ser det olika ut i nämnderna från sammanträde till 
sammanträde. Kommunledningskontoret konstaterar att det är nämnden som vid aktuellt sammanträde 
beslutar om justeringsperson vid sidan av ordföranden. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-03-21
Motion (S): Den kommunala demokratin i Vaxholm måste bli mycket bättre!

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet
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Motion om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända 
barnfamiljer

Staten ger kommunerna bidrag under två år för att täcka kostnader för 
etableringsinsatser för nyanlända personer, såsom kostnad för bostad och 
SFI-undervisning. I Vaxholms kommun erbjuds etableringsstöd till våra 
nyanlända i två år. Därefter förväntas de nyanlända ordna med bostad på 
egen hand. I vissa andra kommuner (bl.a. Stockholm) har de styrande förstått 
trygghetsbehovet hos barnfamiljer och förlängt sitt åtagande till fem år.

Alla barn är beroende av en trygg tillvaro för att utvecklas på bästa sätt. 
Många av de barn som flytt har upplevt mer än vad de flesta av oss kan 
föreställa sig. Deras trygghetsbehov är därför extra stort. Att då efter två år 
ryckas upp för att på nytt starta med nya människor och nya miljöer är 
omänskligt. Om "barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut 
som rör barn", såsom FN:s barnkonvention kräver, anser vi att kommunen 
måste utöka sitt ansvar för de nyanlända barnen.

Frivilligorganisationerna och skolan i Vaxholm gör ett utomordentligt jobb, som
får våra nyanlända att integreras och trivas. Men de familjer som efter två år 
inte hunnit bygga upp det kontaktnät, eller den förmögenhet, som de facto 
ofta krävs för att hitta en ny bostad i kommunen, riskerar att behöva lämna 
kommunen. Detta medför att barnen slits upp från skolor, idrottsföreningar och
kompisar.

Vi anser inte att det är värdigt en kommun med Vaxholms kapacitet, att efter 
två år avhysa våra nya Vaxholmsbor med uppmaningen att de själva ska söka
sig en bostad.

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm att: 

 nyanlända familjer med minderåriga barn, som anvisats till Vaxholm, 
ska få behålla sitt bostadskontrakt med kommunen i minst fem år innan
de avhyses.

Vaxholm, 3 maj 2018

Sara Strandberg
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