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Frågor och Svar - Fokus på Rindö och Skarpö  

Här försöker vi svara på en stor del av de frågor som kom in under 
informationsmötet den 29 november 2017.  

Frågorna handlar framför allt om utbyggnaden av vatten och 
avlopp, den fysiska miljön och trafiken, och planerna för Rindö 
hamn inom Oskar Fredriksborgs-området. 

Det ställdes även ett stort antal frågor om färjetrafiken under mötet. Dessa besvaras inte i den här 
sammanställningen. Kommunen har dialog med Färjerederiet, Trafikverket för att besvara dem och 
kommer att återkomma i början av det nya året.  

Utbyggnad av vatten och avlopp på Rindö och Skarpö 
Etappordningen för utbyggnaden  

När VA byggs ut är det inte en fråga om hur länge bebyggelsen har funnits, utan en sammanvägning av 
flera aspekter: var finns det en juridisk skyldighet för kommunen att bygga ut allmänt VA, var finns det 
ett miljömässigt behov av att allmänt VA byggs ut, var är det tekniskt lämpligt att bygga ut först och hur 
vill kommunen se kommunens utveckling och expansion. Allt detta sammanvägt har resulterat i den 
utbyggnadsplan som kommunen har antagit i VA-planen och som finns att läsa på kommunens hemsida. 

I VA-planen kan man bland annat läsa när kommunalt vatten och avlopp beräknas komma till olika delar 
på Rindö. Först ut, utöver Rindö hamn där anslutning pågår nu, är Rindö smedja (2020-2025) och 
därefter Annedal och Karlshill (2025-2030). För övriga delar av Rindö finns inga planer för VA-utbyggnad 
i dagsläget. 

Vad är det som styr anslutningsavgiften för vatten och avlopp?  

Kostnaden för anslutning av vatten och avlopp är olika beroende på tomtstorlek. Avgiften räknas fram 
utifrån ett antal parametrar som tillsammans styr hur stor avgiften blir: hur många förbindelsepunkter, 
hur många bostadsenheter och hur stor tomtyta har fastigheten. Dessa parametrar är framtagna för att 
på ett schablonartat sätt ändå fördela avgiften så rättvist som möjligt. Modellen följer en standard som 
används över hela landet och som även har stöd i rättspraxis. Att avgiften blir dyrare för en stor tomt 
har delvis sin förklaring i att en större tomt generellt sett kräver längre ledningsdragning och därmed 
medför ökade utbyggnadskostnader. 

Roslagsvatten har fått ett politiskt mandat från sin politiska styrelse, Vaxholmsvatten, att gå fram med 
en höjning om 5 % inför 2018, men har än så länge inte föreslagit någon höjning till kommunfullmäktige 
och bedömningen i nuläget är att någon höjning inte ska behövas 2018.  

På Roslagsvattens hemsida kan du räkna ut avgiften för en normal villa utifrån din egen tomtstorlek. 
https://roslagsvatten.se/vaxholm/vad-kostar-din-anslutning/796.  

https://roslagsvatten.se/vaxholm/vad-kostar-din-anslutning/796
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Hur skulle en anslutning till Käppala att påverka avgifterna?  

En anslutning till Käppala kommer bara att påverka brukningstaxan, dvs. den avgift du betalar löpande 
för din förbrukning när du väl har anslutit dig. Den långsiktiga prognosen är att taxan kommer att 
behöva höjas ytterligare men det är oklart hur mycket. Troligtvis kommer det ske en viss höjning varje år 
under ett antal år framöver för att klara investeringen. 

Problem vid utbyggnaden på Skarpö   

Under utbyggnaden har Roslagsvatten schaktat nära intill befintliga ledningar som dels ägs av 
Roslagsvatten dels av olika sommarvattenföreningar. Placeringen av sommarvattenföreningarnas 
ledningar har varit väldigt osäkra, så vid minst tre tillfällen har deras ledningar schaktats av och 
Roslagsvatten har varit tvungna att stänga av vattnet. Vid två-tre tillfällen så har Roslagsvatten även 
gjort planerade avstängningar men då har de varslat om det innan.  

Det pågår en dialog med ansvarig entreprenör om de kostnader som uppkommit på grund av 
föroreningarna i dricksvattenrören på Skarpö. Roslagsvatten tar prover på vattenkvaliteten två gånger i 
veckan och ser en positiv trend och hoppas att vi inom kort ska kunna ansluta samtliga fastigheter som 
fått en förbindelsepunkt utbyggd. 

Utbyggnaden Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborgsområdet  

Det är nu Roslagsvatten som driver avloppsverket i Rindö hamn, verket togs över från Vasallen tidigare i 
år (2017). 

På Rindö har det varit ett par läckor förra året och av den anledningen har Roslagsvatten har valt att 
byta ut ca 1500 meter av ledningen. Det har gjorts med en infodringsmetod som heter U-Line, för att 
undvika att behöva schakta hela sträckan, men också för att hålla kostnaderna och miljöpåverkan 
nere. Här har det varit två läckor samt två planerade arbeten i samband med omläggningsarbetet. 
Roslagsvatten har alltså ersatt den tidigare ledningen med en ledning av snarlik dimension, varför ingen 
påverkan har gjorts på vattentrycket.  

I samband med att Roslagsvatten släpper på vatten och trycksätter en ledning så kommer det in luft som 
blir som små luftbubblor eller som vitt vatten. De brukar lufta ledningarna på olika ställen, som i 
pumpstationer eller vid brandposter, men det är svårt att bli av med all luft, och då är det i fastigheterna 
som avluftningen måste ske. När ledningarna på Rindö renoverades försåg Roslagsvatten Rindöborna 
med provisoriskt vatten genom en ledning med en aningen klenare dimension. Vid enstaka tillfällen fick 
har det då kommit samtal om försämrat tryck eller flöde men vattenförsörjningen sker nu igen genom 
den permanenta ledningen.  

Kollektivtrafik 
Rindö smedja 

Det har påtalats att det är väldigt mörkt vid busshållplatsen Rindö smedja, samt kommit frågor om det 
finns planer på att utöka infartsparkeringen vid färjelägret. Kommunen arrenderar en del av marken vid 
Rindö smedja av Fortifikationsverket. Vi är i dialog med dem om hur utformningen av infartsparkeringen 
kan ändras. 

Sjötrafik 

Det har även kommit frågor om snabbfärjor från Rindö in till Stockholm. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
fått i uppdrag av Nämnden för teknik, fritid och kultur att utreda möjligheterna till finansiering av en 
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komersiell snabbfärja från Rindö till Stockholm. Förslaget som utreds har turer vid 7 på morgonen och 
17-tiden på eftermiddagen. Se även beslut §2017-12-14/70-TFK.  

Vägtrafik 
Väg 274  

Det har kommit ett antal frågor om väg 274 om så väl belysning som hastighetsbegränsningar och 
fartkameror. Eftersom det rör sig om en statlig väg har kommunen begränsade möjligheter att påverka 
de frågorna.  

När kommer kommunen göra i ordning Militärvägen? 

Kommunen gjorde en större insats för att få ordning på Militärvägen 2015 och har kontinuerlig skötsel 
av vägen just nu. Vägen är dock tänkt att bli en gemensamhetsanläggning och då är det inte helt klart 
hur den kommer hanteras efter det. 

Vad händer med cykelvägen på Rindö? Finns det planer på att bygga upplyst cykelväg färjeläge till 
färjeläge? 

Kommunen ser över möjligheten att lägga en blandad gång- och cykelväg med en så kallad bymiljöväg 
längs Rindövägen. Tekniska enheten har i uppdrag att detaljprojektera en upplyst cykelväg så det finns 
en sammanhängande väg mellan färjelägen. I dagsläget saknas det en tidplan, men förhoppningsvis har 
vi en klar under 2018.  

Rindö hamn inom Oskar Fredriksborgs-området - etapp 1 
Hur kommer nya strandpromenaden i Rindö hamn att dras och när blir den klar?  

Strandpromenaden kommer att gå öster om batteriet och upp till färjerederiet, och beräknas 
preliminärt vara klar sommaren 2018.  

Varför medges så pass höga hus enligt detaljplanen? 

Utgångpunkten för höjdsättningen i detaljplanen har varit att de stora kasernbyggnaderna ska fortsätta 
att dominera i området, och att den tidigare militära närvaron fortsatt ska synas från vattnet.  

Vad kommer att hända med vattentornet?  

Det vet vi inte ännu. Vasallen har planer för någon form av verksamhet som är öppen för allmänheten. 

Vem disponerar idag de stora bergrummen under vattentornet? Hur ser planen ut för skyddsrum 
respektive lokaler till räddningsvärn på Rindö eller Skarpö?  

Det är kommunen som äger och disponerar bergrummen under vattentornet. Det ligger ett uppdrag på 
stadsbyggnadsförvaltningen från Nämnden för teknik, fritid och kultur att utreda möjligheterna till att 
inrymma en eventuell skjutbana och garage för ett skyddsvärn. För närvarande är det däremot inte en 
aktuell fråga med en ny byggnad för skydds- eller brandvärn.  

Skyddsrum är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsynsansvarig för. Vill man veta 
mer om närmaste aktiva skyddsrum så är det dit man bör vända sig. 
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Rindö hamn inom Oskar Fredriksborgs-området – etapp 3 
Vad kommer att hända med Grenadjärsvillan?  

Grenadjärsvillan ska bevaras och planläggs med användningen BHK, Bostad, handel och kontor. Detta 
innebär att det skulle kunna bli en privatbostad, café, restaurang, kontor eller dylikt. Grenadjärsvillan 
kommer att skyddas i detaljplan och nuvarande ägaren eller kommande har en skyldighet att hålla villan 
i ett bra skick. I samrådsförslaget är nockhöjderna närmast Grenadjärsvillan satta att vara lägre. Norr om 
finns tomter med 36 meters nockhöjd. 

Hur kommer tillgängligheten för allmänheten bli i området? 

Allt som planläggs som natur eller park kommer att vara allmänt tillgängligt. Kvartersmarken är inte 
allmänt tillgänglig men om Grenadjärsvillan får en publik användning (restaurang, café) kommer det 
att  vara möjligt att besöka den. Då strandskyddet inte gick att upphäva inom den sydvästra delen 
behöver förslaget arbetas om och den allmänna tillgängligheten ses också över. Stranden planläggs som 
allmän plats NATUR och kommer vara tillgänglig för allmänheten. 
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1   2   3   Utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp på Skarpö: 
På Skarpö pågår utbyggnaden av 
kommunalt vatten och avlopp för 
att skapa förutsättningar för en 
ökad andel permanentboende och 
samtidigt minska belastningen från 
utsläpp i Norra Vaxholmsfjärden och 
Rindösundet. Anslutning kommer att 
ske i tre etapper: Hushåll i etapp 1 
ansluts hösten 2017 – mars 2018 
och hushåll i etapp 2 ansluts 
sommaren 2018 – februari 2019. 
Tidplanen för etapp 3 är ännu 
inte satt.  

4   Program för Rindö Smedja: 
På västra delen av Rindö prövas 
möjligheten att utveckla ett attraktivt 
bostads- och verksamhetsområde med 
nära läge till Vaxholms stadskärna. 
Programmet har visats för allmänheten under 
samråd 2015 men har därefter legat vilande. 
Arbetet med att bearbeta programförslaget 
väntas återupptas under 2018.

5   Utbyggnad av elnätet: 
Eon planerar att förstärka elledningarna 
på Rindö och Skarpö. Den första etappen 
omfattar arbeten längs fl era vägar på 
västra delen av Rindö och pågår fram 
till sommaren 2018. Samtidigt passar 
Vaxholms stad och Rindö Fiber på att 
lägga ner fi ber längs Rindövägen.

6   Höjd säkerhet längs Rindövägen: 
På vissa sträckor längs Rindövägen 
planeras det för säkerhetshöjande 
åtgärder. Förslag fi nns bland annat på en 
utbyggnad av gång- och cykelvägar samt 
komplettering med bymiljöväg. Tanken 
är att kunna påbörja arbetet 
med åtgärderna våren 2018.    

Våren 2017 inledde Vaxholms stad en 
serie informationsmöten om pågående 
planer och projekt på öarna i Vaxholm. 
Den 29 november var det dags att sätta 
fokus på Rindö och Skarpö, där det sedan 
länge pågår planering för att möta en 
växande befolkning och en allt högre 
andel permanentboende. 

Fokus på
Rindö och 

Skarpö

9   Rindö hamn etapp 3: 
Strax väster om hamnen 
planeras cirka 20 nya bostäder 
i småhus vid Grenadjärsvillan 
samt en ny anslutningsväg 
från Rindövägen till Oskar-
Fredriksborgsvägen. Detalj-
planen förväntas komma ut 
på granskning våren 2018.

8   Rindö hamn etapp 2: 
Vid Oskar-Fredriksborgsvägen/
Rindövägen ska det byggas en ny 
grundskola för 350 elever och en 
ny förskola för 120 barn, som ska 
ersätta nuvarande Rindö skola. 
Skolan och förskolan ska byggas i 
etapper i takt med att behovet av 
platser uppstår. Den första etappen 
omfattar en skolbyggnad för 200 
elever och förväntas stå klar vid 
årsskiftet 2019/2020.

7   Rindö hamn etapp 1: Fastighetsbolaget Vasallen omvandlar 
tidigare kasernbyggnader till bostäder samt bygger nya fl er bostadshus 
och radhus. Även verksamheter i nya och befi ntliga lokaler tillkommer. 
Delar av området är färdigställt och infl yttning har skett. I övriga delar 
pågår eller planeras byggnation av både bostadsrätter och hyresrätter. 
Arbeten pågår också med gator, VA-ledningar och parker i området. 
Fram till 2019 ska bland annat strandpromenaden längs Oxdjupet 
och det nya hamntorget intill Båthuset iordningsställas och en 
uppgradering ska ske av promenadytorna runt hamnen. I oktober 
2017 blev det klart att Vasallen säljer stora delar av sitt bestånd och 
lämnar över den fortsatta områdesutvecklingen till AB Tornstaden och 
Öckerö Maritime Center. De nya ägarna kommer att tillträda successivt 
under 2018 och 2019 och Vasallen kommer att vara kvar 
i området till dess att deras åtaganden är slutförda. 

10   Upprustning av 
badet vid Måldepån: 
Vaxholms stad har tagit 
över skötseln av badet vid 
Måldepån, som ligger mot 
Oxdjupet på Rindö. Sommaren 
2017 rustades badet upp 
med bland annat ny sand, 
badbryggor, bord och bänkar.
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