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LÄSANVISNING
Bryggplanen består av två delar – en huvuddel omfattande 14 sidor och en bilagedel med tre
bilagor. Huvuddelen innehåller generella frågor som skall tillämpas på alla bryggor medan
bilagan är inriktad på uppgifter om de enskilda bryggorna. Bilaga 1 innehåller en förteckning
över samtliga bryggor som kommit fram under arbetet och uppgifter om dessa bryggor.
Bryggorna är redovisade områdesvis med början i söder i kommunen. I bilaga 2 har samtliga
bryggor ur bilaga 1 förtecknats efter den prioritet de givits i bryggplanen och i bilaga 3
redovisas i textform uppgifter om bryggorna ur de två viktigaste prioritetskategorierna.
BAKGRUND
Norrtälje kommunfullmäktige antog år 2000 ett skärgårdspolitiskt program ”Skärgården Hållbar framtid”. I programmet framhålls betydelsen av bryggor i skärgården som en del av
infrastrukturen, framförallt betydelsen av de s k strategiska replipunkterna. I Skärgården
Hållbar framtid förutsätts också att en uppdatering skall ske av kommunens bryggplan från år
1985. Denna utredning är genomförandet av detta men den nya bryggplanen har en delvis
annan struktur med en mer utvecklad del vad gäller prioritering mellan bryggor, riktlinjer för
bidrag mm. Utredningen utgår mer från ”Skärgården Hållbar framtid” än från den tidigare
bryggplanen. Utredningen kan sägas vara en fördjupning av de delar i Skärgården Hållbar
framtid som berör bryggor. I och med att bryggfrågorna studerats ingående i detta dokument
ersätter bryggplanen samtliga tidigare gjorda prioriteringar och framtagna principer som berör
skärgårdsbryggorna.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utredningens funktion är bl a
• Vara en katalog över befintliga bryggor, deras användning och betydelse samt
kompletterande anläggningar och service.
• Den skall utgöra underlag för ställningstaganden till ansökningar om kommunalt
bidrag till upprustning av bryggor. Beslut om eventuella medel för bidrag fattas vid
den årliga budgetprocessen, antagande av bryggplan innebär inte att medel anslås.
• Den kan nyttjas som beslutsunderlag vid planeringsfrågor som berör bryggor.
• Utgöra vägledning vid ställningstagande i varje enskilt fall till om kommunen skall
medverka aktivt i arbetet med upprustningen av en viss brygga.
• Utredningen kan också nyttjas för att föra fram kommunens ställningstaganden i
bryggfrågor till bl a regionala myndigheter.
ARBETSMETOD OCH ORGANISATION
Arbetet har bestått av dels inventering, dels framtagande av generella riktlinjer för hantering
av bryggfrågar. Utgångspunkt för båda delarna har varit kommunens skärgårdspolitiska
program ”Skärgården Hållbar framtid”. Den del av arbetet som är inventering har utgått från
förteckningar över bryggor som finns redovisade i ”Skärgården Hållbar framtid”, vilka
kompletterats under arbetets gång. I delen med riktlinjer har tankegångarna i ”Skärgården
Hållbar framtid” konkretiserats.
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Vid inventeringen har uppgifter om kollektiv båttrafik hämtats ur turlistor för olika årstider.
De viktigaste bryggorna har också besökts sommartid. Uppgifter om mantalsskrivna har
hämtats ur SCB:s statistik om befolkning per fastighet 2005-12-31.
Under arbetet har tillgång funnits till den projektgrupp som tillsatts för arbete med
replipunkter. Gruppen har sammanträtt någon gång men i övrigt funnits tillgänglig för
underhandskontakter. I gruppen ingår två representanter för skärgårdsborna, en från norra
delen av kommunens skärgård och en från den södra delen. Där ingår också utredaren för
programmet Skärgården Hållbar framtid samt representanter för vägverket, landstinget och
länsstyrelsen. Samarbete har framförallt skett med representanterna för skärgårdsborna och
utredaren för Skärgården Hållbar framtid. För kompletterande uppgifter i inventeringen har
tämligen ofta kontakt tagits med boende och verksamma på respektive ort.
Meningen var att kunna samordna framtagandet av kommunens bryggplan med en bryggplan
framtagen av vägverket, men kommunens huvudsakliga arbete är utfört innan vägverket
beviljades medel och resurser att ta fram en bryggplan, varför någon samordning inte kunnat
ske.
En del av de generella riktlinjerna har varit att ta fram kriterier för prioritering mellan de olika
bryggorna. Detta arbete har skett i nära samarbete med skärgårdsbornas representanter, där
liggande förslag utgår från deras förslag som modifierats med hänsyn till andra intressenter.
Arbetet har redovisats kontinuerligt för kommunens Skärgårdsråd i vilket deltar
representanter för de olika öarna i kommunens skärgård och ledande politiker.
Praktisk erfarenhet har också hämtats från pågående arbete med att bygga ut replipunkterna i
Spillersboda och Räfsnäs.
INVENTERING
En inventering har gjorts för att få en så heltäckande förteckning som möjligt över de större
bryggorna inom kommunen. Med större avses i detta sammanhang framförallt
brygganläggningar där kollektivtrafik skulle kunna angöra. Således har t ex även stora
småbåtshamnar uteslutits ur förteckningen.
Inventeringen har skett i två delar - dels en totalinventering där uppgifter tagits fram
beträffande samtliga bryggor, dels en fördjupad inventering för de bryggor som bedömts som
de viktigaste. De uppgifter som tagits fram vid denna inventering kommer från mycket
varierande källor och kan användas för översiktlig information. Vid alla åtgärder med
enskilda bryggor måste emellertid uppgifterna kontrolleras.
Totalinventering
I bifogade förteckning, bilaga 1, finns redovisat samtliga bryggor som kommit fram under
utredningens gång genom tidigare förteckningar, gamla kartor, turlistor, lokalkännedom mm.
Totalt finns ca 100 bryggor i förteckningen. Dessa bryggor redovisas också på de åtta kartorna
som ingår i bilaga 3.
För dessa har grundläggande uppgifter tagits fram:
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•

•

•

Om bryggan är allmän eller enskild. Detta är av avgörande betydelse för
tillgängligheten och underhållet. De allmänna bryggorna förvaltas av vägverket, som
då bekostar underhållet. De är öppna för alla. I kommunen finns endast nio allmänna
bryggor - Arholma, Simpnäs, Östernäs, Bromskär, Norrsund, Almvik, Köpmanholm,
Furusund samt Gräddö. De enskilda bryggorna kan vara mer eller mindre allmänt
tillgängliga. Formell rätt att nyttja bryggan kan finnas för allt ifrån en enskild person
som äger bryggan, via bysamfälligheter där den formella nyttjanderätten finns hos de
mantalssatta fastigheterna i byn till dem som har del i en modern
anläggningssamfällighet och bedömts ha behov av bryggan. Nyttjande utöver dessa
formella rättighetshavare bygger på att de som har juridisk rätt frivilligt tillåter andra
att nyttja bryggan. Att bryggan är medtagen i denna förteckning innebär inte att den är
allmänt tillgänglig.
Om vägen fram till bryggan är allmän eller enskild. Det är väsentligt att en brygga
som skall nyttjas mera allmänt även är tillgänglig från landsidan. Den juridiska rätten
att nyttja väg är fördelad på likartat sätt som för bryggor, dock finns fler allmänna
vägar fram till bryggor än bara till de allmänna bryggorna. Den allmänna vägen
ansluter då till en enskild brygga.
Standard. Det vore önskvärt om det fanns uppgifter om bryggornas skick, men dessa
uppgifter har varit svåra att få fram. De uppgifter som redovisas under standard är
hämtade ur Skärgården Hållbar framtid kompletterade med uppgifter från
skärgårdsborna samt enstaka uppgifter som i övrigt kommit fram under arbetets gång.

Som underlag för bedömning av behovet av bryggan och prioritering mellan bryggorna har
för samtliga bryggor även tagits fram uppgifter om kollektivtrafik till lands och sjöss,
resandestatistik för båtlinjer samt uppgifter om fastboende på öar utan fast landförbindelse.
•
•
•
•

Kollektivtrafik på land: För varje brygga redovisas avståndet till SL-buss.
Kollektivtrafik till sjöss: En genomgång har gjorts av turlistor för att få kännedom om
under vilka årstider respektive brygga trafikeras. Detta har betydelse för vilka grupper
som kan nyttja kollektivtrafiken.
Resandestatistik: Uppgifter om antal resande till bryggorna har hämtats från
Waxholmsbolaget och redovisas som antal resande som stiger på eller av under ett år.
För öbryggor redovisas även om det finns fastboende på ön.

Fastboende samt linjetrafik
En del av underlaget för ställningstagande till bryggornas betydelse är uppgifter om befintlig
linjetrafik med båt samt uppgift om vilka öar som har åretruntboende befolkning. På följande
två översiktskartor (följande sidor) redovisas dels den linjetrafik med båt som idag finns inom
området - specificerat på åretrunttrafik och säsongtrafik - , dels redovisas en prick för varje
fastighet där det finns mantalsskrivna på öar utan fast landförbindelse. Samtliga bryggor ur
totallistan är även markerade med en symbol.

Beteckningar
Simpnäs

Båtlinje året runt
Båtlinje säsong
Fastigheter med mantalsskriven befolkning på öar
Replipunkt
Övriga bryggor

Östersjö

Räfsnäs

Östernäs

Spillersboda

Solö

Köpmanholm
Norrsund

Bromskär

Urö
Vettershaga

En ruta motsvarar 5x5 km

Herräng

Grisslehamn

Älmsta

Beteckningar
Båtlinje året runt
Båtlinje säsong
Fastigheter med mantalsskriven befolkning på öar
Replipunkt
Övriga bryggor

Simpnäs

Östersjö
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Angöringspunkter på fastlandet
En faktor för bedömning av en bryggas betydelse är hur många som använder den för färd till
fastlandet. Nedan redovisas därför samtliga punkter – belägna antingen på fastlandet eller på ö
med bilfärja - som öborna bedömts åka till vid besök på fastlandet. Under varje
angöringspunkt redovisas vilka öar som använder punkten, antal fastigheter med
mantalsskriven befolkning på dessa öar samt antal personer skrivna på fastigheterna. För de
större öarna redovisas också antal bofasta på respektive ö.
Bedömda angöringspunkter för fast bebodda öar utan fast landförbindelse (år 2005)

Angöringspunkt

Antal per angöringspunkt Större ö som använder angöringspunkten
Bebodda
Befolkning
fastigheter

Vettershaga/Urö
Gärdsnäs/Lögla/Mörtsunda

10
4

25
5

Löparö (20 pers), Väringsö, Ängsö m fl
Några mycket små öar utanför
fastlandskusten
Räknö, Hemmarö m fl
Högmarsö
Öar söder om Högmarsö
Någon mindre ö
Söderöra (24 pers), Norröra, Rödlöga,
Svartlöga

Solö
Bilfärja till Svartnö
Högmarsö
Furusund
Bromskär

5
19
1
1
20

7
30
2
4
37

Vagnsunda/Ljusterö i
Österåkers kn
Östernäs
Kapellskär
Spillersboda

6

12

Själbottna, Granö och någon mindre ö

12
2
9

20
2
14

Gräskö
Marö
Stomnarö, Norrmansö, Björkholmen

Håtö
Brevik
Räfsnäs

5
2
38

5
2
86

Sundholmen
Någon mindre ö
Tjockö (70 pers), Fejan, Lidö, Gisslingö,
Enskär.

Koholma
Gräddö
Vätö (Långängen, Håknäs)
Simpnäs/Östersjö

1
2
6
30

1
3
8
64

Någon mindre ö
Öar i Norrtäljevikens mynning
Edsgarn, någon mindre ö
Arholma (58 pers) samt öar söder och sydost
om Arholma

Marum
Fogdö
Singö
Herräng
Korgil/Lavarö
Summa

1
1
2
2
1
180

1
2
2
5
3
340

Någon mindre ö
Någon mindre ö
Några mindre öar
Någon mindre ö
Öar i kommunens nordvästra hörn

Detaljerad inventering
Angöringspunkt

Ägande av
brygga

Vettershaga
Urö
Solö

Enskild
Enskild
Enskild
Vägverket
kommun
Vägverket
Vägförening
Vägverket
Kommun
Kommun
Vägverket
Enskild

Bromskär
Norrsund
Köpmanholm
Östernäs
Spillersboda
Räfsnäs
Simpnäs
Östersjö

Tungt
gods
*
0
X

Passbåt
*
0
X

Bryggfunktioner
TaxiSmå Ramp/ Ramp/ Ramp/
båtar
båtar
ilägg nedfart Lastfärja
(X)
(X)
*
*
*
0
(X)
0
0
0
X
X
X
X
X

Fast
boende
0
(X)
(X)

Båtplatser
Fritidshus- Tillfälliga
boende
besökare
*
0
x
0
(X)
(X)

Parkeringsplatser
Kollektivtrafik
Fast
Fritidshus Tillfälliga
Buss
Båt
boende
boende
besökare
0
(X)
(X)
1,2 km
*
(X)
X
0
2 km
0
(X)
(X)
(X)
200 m
X

X

X

X

X

X

X

*

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

50 m

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

0
0
0
X
X
X

X
0
X
X
X
X

0
0
(X)
X
(X)
X

0
0
(X)
(X)
(X)
(X)

(X)
X
0
X
X
(X)

0
0
X
X
X
X

0
0
X
(X)
X
X

*
0
X
X
X
X

0

0

0

X

X

0

X

X

0

20 m
50 m
1 km
10 m
10 m
50 m
10resp
200 m

X
(X)
X
*
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
0
0
X
X
X

*

X
X
X
X
X
X
X

X

Erhöll ej högsta prioritet efter genomförd detaljinventering
Furusund
Kapellskär
Gräddö
Grisslehamn
Herräng

Vägverket
AB Stockholms
Hamnar

X

X

X

X

0

0

0

X

X

X

X

X

X

300 m

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

X

800 m

X

Vägverket
Kommun/enskild

X
0

X
0

X
X

X
X

X
X

X
0

X
0

X
0

X
X

X
X

X
X

X
X

X
(X)

0
0

X

0

X

X

X

0

?

X

X

X

X

X

X

300 m
100200 m
400 m

Enskild

X = Finns idag
* = Behöver anordnas

(X) = Finns men behövs mer kapacitet och/eller behövs långsiktigt säkerställande
0 = Inget behov

Köpmanholms och Norrsunds utformning avser efter det att vägverket byggt ny brygga enligt ingånget avtal resp påbörjad beslutsprocess
Räfsnäs utformning avser efter den pågående utbyggnaden av brygga och kaj

0
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Detaljerad inventering
För de bryggor som preliminärt bedömts som de viktigaste (16 st) har en mer detaljerad
inventering utförts, se föregående sida. Denna lista innehåller således fler bryggor än som i
slutskedet bedömts ha högsta prioritet. Med utgångspunkt i en förteckning i Skärgården Hållbar framtid har även andra anläggningar som finns i närheten av bryggan förtecknats och
uppgifterna har uppdaterats. De anläggningar som redovisas kan sammanfattas med att det är
bryggor för olika storlekar av båtar, för passagerartrafik resp gods. För småbåtsbryggor och
parkeringar anges om de i första hand är avsedda för fastboende öbor eller fritidsboende och
om det är fasta båtplatser eller för tillfällig förtöjning. Därtill redovisas olika typer av ramper.
PRIORITERING
Syftet med ovanstående inventeringar har varit att utgöra underlag för en prioritering mellan
bryggorna. En del av denna prioritering är att peka ut de viktigaste omstigningsplatserna
mellan land- och sjötransport i kommunen, de s k replipunkterna. Eftersom det inom stora
delar av kommunens skärgård saknas kollektivtrafik som fungerar året runt måste resandet
inom dessa delar ske med egen båt. Detta påverkar antalet replipunkter då man med egen båt
normalt söker sig till fastlandet på nära håll. I denna plan redovisas därför betydligt fler
replipunkter än de två som fastlagts av landstinget.
I denna plan redovisas en prioritering men generellt är alla bryggor viktiga som en del i
helheten, de behövs för kollektivtrafiksystemet. Eftersom emellertid både penningmedel och
arbetskraft är begränsade är det väsentligt att de medel som finns satsas på de punkter som
bäst främjar den utveckling man önskar enligt det skärgårdspolitiska programmet Skärgården
- Hållbar framtid. Därmed inte sagt att bryggor som erhåller lägre prioritering skulle kunna tas
bort om de är funktionsdugliga.
I Skärgården – Hållbar framtid har den övergripande målsättningen för skärgården
formulerats enligt följande:
Att främja en levande och långsiktigt hållbar skärgård genom
¾ Att verka för goda möjligheter till utveckling för bofasta och näringsliv
¾ Att värna miljö-, natur- och kulturvärden
¾ Att bidra till goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet, fritidshusbefolkningen
och turism
Av de mer utvecklade målbeskrivningarna i det skärgårdspolitiska programmet framgår att
man särskilt skall se till de bofastas och näringslivets behov. En konsekvens av detta är att
bryggor som i huvudsak är viktiga för turismen och fritidsboende prioriterats lägre.
Prioriteringskriterier har tagits fram i vilka man försöker tillgodose dessa mål. Grunden för
prioriteringen är bryggornas funktion som en del av infrastrukturen för transporter,
kulturhistoriska aspekter har inte vägts in. Dessa prioriteringskriterier avviker från dem som
angavs i Skärgården - Hållbar framtid. Under arbetet med bryggplanen har kriterierna kunnat
diskuteras ingående och de nu föreslagna kriterierna har bedömts ge ett bättre resultat.
Samtliga kända bryggor har med hjälp av dessa prioriteringskriterier delats in i fem olika
prioritetskategorier och förtecknas i bilaga 2. Säkerligen finns ytterligare bryggor i skärgården
och dessa får prioriteras med hjälp av de framtagna kriterierna när frågan blir aktuell.
Bryggornas prioritering kan också förändras över tiden beroende på hur förhållandena
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(användning av bryggan, bebyggelse od) utvecklas. För de två högsta
prioriteringskategorierna redovisas i bilaga 3 utförligare uppgifter om användning, skäl till
vald prioritering mm.

Prioriteringskriterier
Bryggorna i kommunen skall prioriteras enligt följande kriterier. Vid bedömningar i
tillämpningen av kriterierna är det viktigt att se framåt, kanske 30 - 40 år.
Prioritet 1: Fastlandsbrygga vid bilväg som används antingen som replipunkt (pendlarbrygga)
för fastboende eller för godstransporter ut på öarna. Nyttjas för mer än 10
fastboende.
Prioritet 2: Brygga på ö med mer än 10 fastboende och som används för öbornas resor eller
godstransporter eller
brygga på ö eller fastlandet med betydande passagerartrafik (mer än 5000
passagerare/år med WÅAB på eller av (enkel resa)) eller
brygga på ö eller fastlandet som används för betydande näringsverksamhet i
skärgården.
Prioritet 3: Brygga på ö eller fastlandet som är viktig för näringslivet (inkl turismen, transport
av sopor mm), bygden eller kollektivtrafiken.
Förhållanden som pekar på att bryggan är viktig kan t ex vara:
9 Uppfyller i övrigt kriterierna för prioritet 1 och 2 men nyttjas av högst 10
fastboende
9 Mer än 2000 passagerare/år med WÅAB på eller av (enkel resa)
9 Brygga i större turist- eller fritidsort
9 Huvudbrygga på ö med omfattande fritidsbebyggelse eller stor turisttrafik
9 Utgångspunkt för resor till viktigt turistobjekt
9 Behövs för angöring till affär, värdshus ed
Prioritet 4: Brygga som används av WÅAB huvudsakligen för transport av fritidsboende och
turister och som ej uppfyller kriterierna för prioritet 3.
Prioritet 5: Övriga bryggor
Finns flera bryggor på en ö skall endast en brygga hänföras till den högre prioritetskategorin.
Om det finns ytterligare bryggor på ön har ambitionen varit att i bryggplanen pekat ut den
viktigaste bryggan och prioritera ner de övriga. Om olika bryggor fyller olika funktioner
hänförs en brygga för varje funktion som ingår i begreppet rimlig standard nedan, till den
högre prioritetskategorin.
Av särskilda skäl kan bryggor undantagsvis prioriteras annorlunda än enligt ovanstående
prioriteringskriterier. Då skall dessa skäl tydligt redovisas.
STANDARD OCH FINANSIERING
Upprustnings- och nybyggnadsåtgärder på bryggor är oftast tämligen kostsamma. Därför
krävs i många fall en gemensam finansiering från flera parter. De finansieringsalternativ som
för närvarande finns är framförallt:
•

Bryggans ägare kan alltid själv bekosta åtgärder på bryggan.

11(14)
•
•

•

•
•

Bidrag från landstinget. F n har landstinget ett sk skärgårdsanslag ur vilket bidrag kan
sökas för bl a åtgärder på bryggor. Det avgörs emellertid i varje års budget om medel
anslås och vilka kriterier som gäller för att erhålla bidrag ur anslaget.
EU-bidrag. Fram t o m år 2007 har det funnits ett EU-program kallat Mål 2 Öarna, i vilket
funnits anslag för infrastrukturåtgärder. Anslagen har varit begränsade och de olika
projekt från skilda delar av Sverige som ansökt om pengar har konkurrerat med varandra
om att få del av bidragen. Denna bidragsmöjlighet upphör i och med utgången av år 2007
och ansökningar kan inte längre lämnas in.
Bidrag från vägverket: Vägverket har möjlighet att ge bidrag till investeringar samt
reparationer av bryggor som har turlistelagd båttrafik samt ordnad huvudman.
Förutsättningen är det finns fastboende på ön, minst 40 fritidsfastigheter eller att bryggan
har ett stort värde för det rörliga friluftslivet. Medelstillgången är emellertid starkt
begränsad och ansökan bör därför göras i mycket god tid, gärna ett antal år innan arbetet
blir aktuellt.
Länsstyrelsen kan endast ge företagsstöd, varför det är tveksamt om det är ett
finansieringsalternativ för bryggor.
Bidrag från kommunen. Kommunen har under senare år anslagit 200 000 kronor per år för
att kunna nyttjas till åtgärder på bryggor. Under förutsättning att medel anslås även i
fortsättningen bör dessa fördelas enligt nedan angivna principer.

Oavsett ovan redovisade bidragsmöjligheter är det generellt sett svårt att finansiera större
reparationer och nybyggnader av bryggor. För bryggor man vill bevara rekommenderas därför
att ha förvaltningen ordnad och att medel fonderas för kommande reparationer. Gemensamt
ägda bryggor kan förvaltas t ex av samfällighetsförening eller i annan ordnad föreningsform.
Kommunala bidrag
Huvudprincipen bör vara att pengar i första hand endast kan beviljas till investeringar vid
bryggor som ingår i prioritetskategori 1 och 2. Om det finns särskilda skäl kan bryggor ur
prioritetskategori 3 också komma ifråga. Bidrag beviljas inte till drift och ordinärt underhåll.
Bidrag kan endast beviljas till följande anläggningar som tillsammans bedöms kunna ge en
fungerande angöringspunkt:
Fastlandsbrygga:
Bilparkering

Bryggor

Reserverad parkering för fastboende öbor
Korttidsparkering för besökare, upp till något dygn
Handikapparkeringsplatser, framförallt vid bryggor med
kollektivtrafik
Om kollektivtrafik finns eller bedöms tillkomma inom överskådlig
tid:
Brygga lämplig för kollektivtrafiken
Brygga för taxibåtar/småbåtar att lägga till vid för att hämta/lämna,
ej för förtöjning.
Brygga för tillfällig förtöjning vid öbors besök på fastlandet. Om
dessa skall vara individuella eller gemensamma avgörs från fall till
fall.
Om kollektivtrafik saknas:
Brygga för taxibåtar/småbåtar att lägga till vid för att hämta/lämna,
ej för förtöjning.
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Brygga för tillfällig förtöjning vid öbors besök på fastlandet. Om
dessa skall vara individuella eller gemensamma avgörs från fall till
fall.
Lastkaj gods, färjeramp Behövs inte vid alla angöringspunkter. Ofta kan samma kaj
användas som för angöring för kollektivtrafik, dock måste hänsyn
tas till bärigheten. Saknas lämplig kaj görs i varje särskilt fall en
bedömning om kaj finns vid annan angöringspunkt inom
godtagbart avstånd. Även för färjeramp görs en bedömning i varje
särskilt fall om ramp finns vid annan angöringspunkt inom
godtagbart avstånd.
Snöskoter/hydrokopterramp
Belysning
Vid bryggor od samt parkering
Övrigt
Plats för återvinningsstation där kommunen bedömer att det finns
behov
Torrtoa, om möjligt handikappanpassad, under förutsättning att
tömning kan finansieras
Öbrygga:
Bryggor

Parkering för fordon
Lastkaj för gods
Snöskoter/hydrokopter/
färjeramp
Belysning

Om kollektivtrafik finns eller bedöms tillkomma inom överskådlig
tid:
Brygga lämplig för kollektivtrafiken
Brygga för taxibåtar/småbåtar att lägga till vid för att hämta/lämna,
ej för förtöjning.
Om kollektivtrafik saknas:
Brygga för taxibåtar/småbåtar att lägga till vid för att hämta/lämna,
ej för förtöjning.
I första hand avses inte bilparkering, utan parkering för
fyrhjulingar, snöskotrar, mopeder, cyklar o d.
Ofta kan samma kaj användas som för angöring för kollektivtrafik,
dock måste hänsyn tas till bärigheten.
Om möjligt bör samma ramp användas för alla ändamålen
Vid bryggor od samt parkering

Generellt:
- För att bidrag skall beviljas måste det finnas juridiskt säkerställd rätt till allmänt tillträde till
brygga och väg till denna i åtminstone 25 år. För smärre investeringar kan kortare tid räcka.
- Vid åtgärder på bryggor eller vid hamnområden skall tillgängligheten för personer med
vissa funktionshinder beaktas.
- Vid åtgärder på bryggor kan olika tillstånd enligt olika lagstiftningar krävas, t ex tillstånd
enligt miljöbalken (byggande i vatten).
I varje enskilt fall måste det vägas in att resultatet av en utbyggnad är rimligt, ex
- Är investeringen rimlig i förhållande till hur många som kommer att nyttja anläggningen?
- Har bryggan optimalt läge med hänsyn till allmänna intressen?
- Finns utvidgningsmöjligheter om det i framtiden finns behov av utbyggnad?
- Blir anläggningen funktionell, exvis beroende på vindriktningar?
- Är konstruktionen extra dyr pga ogynnsamma naturliga förutsättningar?
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KOMMUNENS AKTIVA MEDVERKAN
I Skärgården - Hållbar framtid fastslås att kommunen i första hand kommer att koncentrera
sig på att få de strategiska replipunkterna att fungera eftersom det är där som de flesta
svårigheterna finns när det gäller att åstadkomma bra lösningar. En modell för på vilket sätt
kommunens engagemang kan verkställas har tagits fram genom arbetet med replipunkt i
Spillersboda.
Huvudprincipen för arbetet är att kommunen medverkar vid utbyggnaden/upprustningen av
replipunkten medan den fortsatta driften och underhållet sköts av en lokal ”hamnförening”.
Arbetet vid respektive replipunkt måste ske i nära samarbete med dem som skall nyttja
anläggningarna, både med öbor och fastlandsbor. En förutsättning för kommunens medverkan
är att de olika nyttjarna själva vill samverka kring en lösning. Arbetet skiljer sig beroende på
om kommunen äger marken eller inte, men i båda fallen skall kommunen verka som
”katalysator”, dvs skapa förutsättningar för en fungerande replipunkt. En typmodell är att en
arbetsgrupp bildas av de lokala intressenterna, vilka samarbetar med en kommunalt tillsatt
projektledare. Denna arbetsgrupp måste i ett tämligen tidigt skede ombildas till en förening
med uppgift att förvalta hela hamnområdet för att försäkra sig om att det finns någon som tar
hand om driften efter det att anläggningarna är utbyggda. Föreningen/arbetsgruppen och
kommunen tar tillsammans fram ett förslag till utformning av en fungerande replipunkt och
förslag till finansiering. I Spillersboda valdes alternativet att kommunen bidrog med den
administrativa delen av arbetet - sökte nödvändiga tillstånd och möjliga bidrag, förhandlade
med markägare, tecknade avtal od. Föreningen upphandlade och höll i själva den fysiska
utbyggnaden. I Räfsnäs valdes alternativet att kommunen även höll i utbyggnaden av
anläggningar. Vilket som är lämpligast avgörs från all till fall. Äger kommunen marken
tecknas avtal mellan kommunen och föreningen om den framtida driftens utformning.
Inriktningen skall vara att föreningen kan finansiera drift och underhåll med egna medel
och/eller avgifter.
Med utgångspunkt i denna standardmodell anpassas samarbetet i varje enskilt fall till de
gällande förutsättningarna. Även i fall där ett så omfattande arbete inte genomförs är det
viktigt med kommunens medverkan vid arbete med de viktigaste bryggorna för att kunna
bevaka allmänintresset.
En fråga som även måste lösas i varje enskilt fall är den framtida äganderätten till marken vid
replipunkten. Kommunen äger marken endast vid tre av de utpekade replipunkterna. De flesta
övriga punkter är samfälld mark eller ägs av föreningar varav delar på vissa områden är
upplåtna för allmän väg och brygga (underhålls av staten). Vad gäller den samfällda marken
och föreningarna är det överlag fastighetsägarna på fastlandet som är delägare i marken
medan det är öbor som mest nyttjar platsen. Hur det framtida ägandet skall se ut måste
avgöras i ett mycket tidigt skede och denna lösning kan se olika ut vid olika replipunkter.
Kommunen medverkar dock endast till utbyggnad av anläggningarna om öbor och annan
allmänhet långsiktigt tillförsäkras juridiskt bindande rätt att nyttja anläggningarna.

FRAMTIDSFÖRHOPPNING
I en framtid, om kanske 30 år, har befolkningen i skärgården ökat så att även
kollektivtrafikutbudet har ökat. Detta har i sin tur lett till ytterligare befolkningsökning, som
möjliggör utbyggnad av kollektivtrafiken osv. En utbyggd kollektivtrafik om 30 år har
förmodligen i stort sett samma struktur som idag – ett antal öst-västliga linjer som snabbt når
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fastlandet. Förbindelserna mellan Simpnäs och Arholma samt Räfsnäs och Tjockö med flera
öar har funnit länge. Den nyligen öppnade linjen från Söderöra – Norröra – Gräskö till
Bromskär, Östernäs och Furusund har medfört att befolkningen på dessa öar ökat. En ny linje
har öppnats och utgår från den återuppförda Vettershaga brygga och försörjer öarna i Länna
skärgård – från Väringsö och Löparö i söder via Hemmarö till Räknö och Högmarsö i norr.
Denna linje har medfört att öarna i Länna skärgård åter befolkats, välbelägna nära fastlandet
som de är. Områdena utanför Spillersboda har ännu inte hunnit få kollektivtrafik.
Hur skulle denna utveckling påverka behovet av bryggor?
Generellt sett måste varje ö givetvis ha en brygga oavsett struktur på kollektivtrafiken. Mer
detaljerat kan man ta område för område:
Vettershaga – Urö – Löparö: Vettershaga brygga har återuppförts, eftersom den pga sin närhet
till bra väg är en viktig replipunkt i Länna skärgård. På Löparö har en enklare brygga för
passbåt och en lastramp anlagts vid den tidigare ångbåtsbryggans plats. Övriga bryggor inom
området behövs på samma sätt som tidigare.
Solö: Linjen från Vettershaga angör Solö i andra änden, som fungerar vidare med samma
funktioner som tidigare. Inom området kan någon av öarna som tidigare inte haft
kollektivtrafik behöva ha byggt ut någon brygga för att trafiken skall kunna angöra.
Bromskär, Söderöra, Gräskö m fl: I Bromskär har hamnen byggts ut så att linjetrafik kan
anlöpa. Norrsunds betydelse för godstransport – och därför också som replipunkt
överhuvudtaget – har minskat eftersom merparten av godset kan transporteras från den
utbyggda hamnen i Bromskär. Köpmanholm fungerar fortfarande som angöringsbrygga för
resa till skolan och Östernäs fungerar i befintlig utformning som angöringsplats för den nya
linjen till Gräskö och Söderöra m fl öar. Furusunds betydelse för trafiken till öarna utanför
Blidö har minskat eftersom Bromskärs hamn byggts ut och mycket av trafiken går därifrån.
Öbryggorna fungerar som tidigare.
Spillersboda: Har ännu inte fått kollektivtrafik, varför bryggorna inte påverkats.
Räfsnäs – Tjockö – Fejan: Bryggstrukturen är oförändrad, på varje ö angörs en brygga utom
på Tjockö där det fortfarande finns två bryggor. Fejan har en brygga för passagerare och en
annan för tyngre transporter.
Simpnäs – Östersjö – Arholma: Trafik och bryggor fungerar på samma sätt som tidigare.
Herräng: Har ännu inte fått kollektivtrafik eftersom så få bor på öarna. Däremot finns en liten
replipunkt i Herräng för dem som kommer med egen båt.
Sammanfattning: Påverkan på bryggbehovet är mycket liten. Det som framförallt framgår är
att när Bromskär byggs ut minskar behovet vid Norrsund och Furusund. Det skulle också
behövas en ny brygga vid Vettershaga för att försörja Länna skärgård. Övriga bryggor behövs
ungefär som idag.
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Brygga

Huvudman
Brygga
Väg

Kollektivtrafik
Ägare
angränsan- Buss
Båt
de mark

Standard bryggan

Priori- För ö: Anteckning
tetsFinns
grupp bofasta

LÄNNA SÖDRA SKÄRGÅRD
Fastlandet och öar med förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Enskild
Allmän samf mark 1,2 km Nej
Vettershaga

Urö

Enskild

Urö ångbåtsbrygga Enskild
Samfälld
Bergshamra

(ca 30 deläg
fast)
Enskild tomtägarefö 2,0 km Nej
rening, privatpersoner
Enskild
Enskild

1

Brygga endast för fastigheter inom
planlagda fritidsområden.

1

Nej

5

300 m

Öar utan förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Enskild Privatperson Ö
Väringsö
Enskild
Enskild
Ö
Rävsund
Enskild
Enskild
Ö
Löparö
ångbåtsbrygga
Enskild
Enskild tomtägarefö Ö
Löparö - vid
rening
Urösundet
Staten
Staten Staten
Ö
Ängsö

2007-03-06

Riven

3

Nej

Har rasat, saknas

5 Bof

Nej
Nej

Stort sett rasad/dålig
Saknas, rasad

5
2 Bof

Nej

Brygga endast för fastigheter inom
planlagda fritidsområden.

2 Bof

Senvår-sommar: Brygga för linjetrafik anlades 2003.
mån-to, lö/sö.
Övrigt:nej

3 Bof

För transport av virke från
sågen till öar

Nationalpark

Bilaga 1
2(11)

Brygga

Huvudman
Brygga
Väg

Kollektivtrafik
Ägare
angränsan- Buss
Båt
de mark

Standard bryggan

Priori- För ö: Anteckning
tetsFinns
grupp bofasta

Ä
Ö
Ä
LÄNNA
NORRA
SKÄRGÅRD
Fastlandet och öar med förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Enskild
Allmän 18 privat200 m Sommar: dagl
Solö
personer
gemensamt
Enskild
Enskild
400 m
Hysingsvik
Öar utan förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Saknas
Räknö
Enskild
Enskild
Ö
Hemmarö

Söderäng
(Hemmarö)
Högmarsö
Furusund slip
(Högmarsö)
Fårgångsö

2007-03-06

Enskild

Enskild

Ö

vägsamfällighet
Enskild

Enskild

Ö

Enskild

Ö

Enskild

Enskild

Ö

Behov av upprustning av inre
träbrygga. För övrigt
Vinter: nej
vår+höst: ti+helg tillfredställande/bra standard. (199903-19), renoverad 1988.

1

Nej

5

Sommar: dagl
Vinter: nej
vår+höst: ti+helg
Sommar: dagl
Övrigt: ti+helg
Sommar: dagl
Övrigt: ti+helg
Nej

Rustad 1995/ dålig (1999-03-19) ?

Sommar: dagl
Övrigt: ti+helg

Tillfredsställande standard (1997-1027), renoverad 1990.

Bof
4 Bof

God standard (1997-10-27),
renoverad 1994.

4 Bof

Tillfredsställande standard (1997-1027)

3 Bof
5 Bof
4

Hushållssopor tas i land.
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Brygga

Huvudman
Brygga
Väg

Kollektivtrafik
Ägare
angränsan- Buss
Båt
de mark

Standard bryggan

Priori- För ö: Anteckning
tetsFinns
grupp bofasta

Ä
Ö
Ä
BLIDÖOMRÅDET
Fastlandet och öar med förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Inseglingsrännan är för smal, och det
krävs muddring och spräng-ning för
att åtgärda detta. Bryggan är
oskyddad för sydliga och syd-ostliga
vindar. Pirens yttersta del är urspolad
underifrån och block har fallit ut,
upprustning krävas. Även allmänna
bryggan är i behov av upprustning.
Viss reparation krävs av träbryggan
på piren.
Senvår-sommar: Högsta kajdelen, mot färjeläget,
dagl, Vinter: nej avstängd då underbyggnaden är
Vår+höst: helg dålig. Vägverket rustar 2007.

Bromskär

Vägverket/ Allmän Norrtälje
kommun
kommun

SL 50 m mån-fre

Norrsund

Vägverket Allmän

20 m

Köpmanholm

Vägverket,
överlämnas
till vägförening

50 m

Furusund

Vägverket Allmän vägföre-ning SL 300 dagl
m

Vagnsunda norra
Lillgården

Samfälld
Enskild

2007-03-06

Allmän, Privat
övertas
av vägförening

Samfälld

Enskild

Avstängd

800 m Nej
1,8 km Nej

1

1
(2)

Grovsopor tas i land.

Används mycket för godstransport ut i skärgården.
Grovsopor tas i land. Mer
än 5000 pass/år

1
(3)

God standard men belysning sak-nas
vilket är en allvarlig brist med
hänsyn till säkerheten för passagerare och godshantering (97-10-27).
Underhandsrapporter om hål i
överbyggnaden.

2

5
5

All mat till affären på Rödlöga körs därifrån. Används för resor till Ängsö.
Mer än 5000 pass/år

Bilaga 1
4(11)

Kollektivtrafik
Standard bryggan
Priori- För ö: Anteckning
Ägare
tetsFinns
angränsan- Buss
Båt
grupp bofasta
de mark
Enskild
700 m Senvår-sommar: Tillfredsställande standard (1997-104
27),
renoverad
1992.
dagl, Vinter: nej
Vår+höst: helg

Brygga

Huvudman
Brygga
Väg

Vagnsunda
södra
Ä
Ö

EnskildÄ

Brokholmen

Förening

Enskild

Glyxnäs

Enskild

Enskild

Alsvik

Ideell
förening

Enskild

1 km

Enskild

1 km

Bruket

1,5 km Senvår-sommar:
dagl, Vinter: nej
Vår+höst: helg
400 m Senvår-sommar:
dagl, Vinter: nej
Vår+höst: helg

Tillfredsställande standard (1997-1027), renoverad 1988.

4

Tillfredsställande standard (1997-1027)

4

Senvår-sommar: Upprustad ca år 2000 - 2001
dagl, Vinter: nej
Vår+höst: helg
Senvår-sommar: Dåligt
dagl, Vinter: nej
Vår+höst: helg

4

3

Mer än 2000 pass/år

Yxlö

Enskild

Enskild

700 m

Sommar: dagl
Övrigt: nej

4

Yxlövik

Enskild

Enskild

500 m

Senvår-sommar: Avstängd
dagl, Vinter: nej
Vår+höst: helg
efter reparation

4

Blidö kyrka
Almvik

Enskild

Enskild

300 m

Nej

5

För kyrkobesökare

Allmän

Allmän

200 m

Senvår-sommar: God standard (1999-03-19)
dagl, Vinter: nej
Vår+höst: helg

3

Har tagit i land grovsopor.

2007-03-06
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Duvnäs
Ä

Kollektivtrafik
Standard bryggan
Priori- För ö: Anteckning
Ägare
tetsFinns
angränsan- Buss
Båt
grupp bofasta
de mark
Enskild
1 km
Senvår-sommar: Träbrygga av dålig kvalité (1997-104
27)
dagl, Vinter: nej
Vår+höst: helg

Huvudman
Brygga
Väg

Brygga

Ö

EnskildÄ

Kolsvik

Enskild

Enskild

500 m

Senvår-sommar: Tillfredsställande standard (1997-10dagl, Vinter: nej 27)
Vår+höst: helg

3

Stämmarsund

vägsamfällighet

vägsamfällighet

600 m

Senvår-sommar: Renoverad 1998
dagl, Vinter: nej
Vår+höst: helg

2

Bergshyddan

Enskild

Enskild

1,5 km Senvår-sommar: Dåligt skick och behöver repareras
dagl, Vinter: nej (1997-10-27)
Vår+höst: helg

Österbåts
Östernäs

Samfälld Enskild
Nej
Vägverket Allmän samf mark SL 1 km dagl
(31 delägande fast)
Enskild, Enskild
SL 1,5 Nej
ägare
km
byamän

Västernäs

Öar utan förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Samfälld Enskild
Ö
Själbottna

Norröra

2007-03-06

Samfällig- Enskild
hetsförening

Ö

4

Dålig
Bra standard (1999-03-19)

1

Hushållssopor tas i land.
Mer än 2000 pass/år.

5

Senvår-sommar: Behov av upprustning (1997-10-27) /
dagl, Vinter: nej Bra ?
Vår+höst: helg

4 Bof

Tillfredsställande standard. Krävs
åtgärder för att undvika klämrisk för
passagerare (1997-10-27), renoverad
1988.

2 Bof

dagl

Mer än 2000 pass/år.

Mer än 5000 pass/år
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Söderöra
Ä

Svartlöga

Kollektivtrafik
Ägare
angränsan- Buss
Båt
de mark
SamfälligÖ
dagl
Ä Enskild
hetsförening
Bryggsam- Enskild
Ö
Sommar: dagl
fällighet
Vinter+tidig vår
+sen höst: helg
Senvår+tidig
höst: ons+helg
Huvudman
Brygga
Väg

Brygga

Ö

Standard bryggan

Priori- För ö: Anteckning
tetsFinns
grupp bofasta
Bra standard (1997-10-27), lite sliten
Mer än 2000 pass/år
2 Bof

Tillfredsställande standard (1997-1027), avbäraren dock tämligen dålig

Rödlöga

Förening

Enskild

Ö

Bra standard (1997-10-27),
Sommar: dagl
Vinter+tidig vår renoverad 1988.
+sen höst: helg
Senvår+tidig
höst: ons+helg

Gräskö

Enskild

Samfförening

Ö

dagl

Marö

Enskild

Enskild

Ö

Sommar: dagl,
senvår:fre+sön
Övrigt: nej

Renoverad 1998

2 Bof

Mer än 5000 pass/år

2 Bof

Mer än 5000 pass/år

2 Bof

Mer än 5000 pass/år

3 Bof

SPILLERSBODA ARKIPELAGEN
Fastlandet och öar med förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Kommune Allmän Norrtälje
SL 10 m Nej
Spillersboda
n/förening

kommun

Öar utan förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Enskild
Enskild Privat
Ö
Stomnarö
Enskild
Enskild
Ö
Norrmansö

2007-03-06

Nej
Nej

Tillfredsställande standard (1999-0319)

1

3 Bof
5 Bof

Hushållssopor har tagits i
land, nära pizzeria
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Brygga

Huvudman
Brygga
Väg

Kollektivtrafik
Ägare
angränsan- Buss
Båt
de mark

Standard bryggan

Priori- För ö: Anteckning
tetsFinns
grupp bofasta

Ä
Ö
Ä
TJOCKÖARKIPELAGEN
Fastlandet och öar med förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Kommune Allmän Norrtälje
10 m
Dagligen
Räfsnäs
n/förening

Bra standard (1999-03-19)

1

Sommar: dagl,
senvår:fre+sön
Övrigt: nej

Tämligen nybyggd

3

fred sommar
Blidösund

Bra standard (1999-03-19)

3

fred sommar
Blidösund
600 m Nej
10 m fred sommar
Blidösund
10 m Nej
100 m Nej
800 m Nej

Kräver stora reparationer, dålig.

5

kräver reparation

5
5

Ö

Dagligen, inte
alla turer

Ö

Sommar: nej
Övrigt: mån-fre

Befintligt skick måste undersökas,
förefaller bra. Utbyggnadsplaner
finns.
Bra

kommun

Kapellskär

Ett AB

Enskild Ett AB

Gräddö

Lågarö

Vägverket Allmän samf mark 300 m
(ca 150 delägandefast)
Enskild Allmän
3 km

Lunda
Håknäs

Samfälld Enskild
Enskild Allmän

Allmän
Enskild
Enskild
Öar utan förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Vägsam- Enskild Privat
Tjockö västra
(ångbåtsbryggan) fällighet

Norrviken Vätö
Nysättra såg
Vätö

Tjockö norra

2007-03-06

Enskild
Enskild
Enskild

Privat

Enskild Privat

800 m

Hushållssopor tas i land.
Mer än 5000 pass/är
Handikapparkering finns

5
5
5

För sågen

2 Bof

Mer än 5000 pass/år.

2 Bof

Mer än 5000 pass/år.
Tillgänglig endast med
ägarens medgivande.
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Brygga

Huvudman
Brygga
Väg

Tjockö
Ä Roholmen
Ö

Samfälld
Ä

Fejan (vid
restaurangen)
Fejan - västra
Fejan gaskajen/kolbryggan

Endast
stig på
privat
mark
Skärgårds- Enskild
stiftelsen
Samfällighet
Enskild

Endast
stig

Kollektivtrafik
Ägare
angränsan- Buss
Båt
de mark
Samfälld
Ö
Sommar: dagl
Övrigt: helg

Standard bryggan

Bra

Bra

Ö

Dagligen

Ö

Bra
Används vid
behov
Endast chartertrafik med större
båtar o gods
Nybyggd brygga i samband med
Dagligen

Ö

Priori- För ö: Anteckning
tetsFinns
grupp bofasta
Mer än 2000 pass/år.
4 Bof

3 Bof
2 Bof
5 Bof

Skärgårds- Enskild
stiftelsen

Ö

Tyvö

Enskild

Ö

Dagligen

Äldre träbrygga. Trafikeras endast av
lättare tonnage. (1997-10-27)

3

Gisslingö

Enskild

Ö

Dagligen

4 Bof

Idö

Skärgårds- Enskild
stiftelsen

Ö

Sommar: dagl,
senvår:fre+sön
Övrigt: nej

Gammal ångbåtsbrygga. Förefaller
vara i skick.
Äldre träbrygga. Trafikeras endast av
lättare tonnage. (1997-10-27)

Gräddö/Asken

Enskild

Ö

Nej

Lidö

2007-03-06

Enskild

Enskild

Mer än 5000 pass/år

3 Bof

etablering av konferensanläggning
(2002/03)

4

5

Mer än 2000 pass/år.
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Brygga

Huvudman
Brygga
Väg

Kollektivtrafik
Ägare
angränsan- Buss
Båt
de mark

Standard bryggan

Priori- För ö: Anteckning
tetsFinns
grupp bofasta

Ä
Ö
Ä
ARHOLMAARKIPELAGEN
Fastlandet och öar med förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Vägverket Allmän dödsbo och 50m
Dagligen
Simpnäs

God standard (1999-03-19)

1

Ångbåtsbryggan: God standard
(1999-03-19), dock avstängd för
bilar.
Samfför brygga: Stormskadad,
återuppbyggnad pågår.

1

samf mark
(ca 35 deläg
fast)
Enskild
Östersjö
ångbåtsbrygga och (båda)
Arholmavägarnas
samfför (AHVS)
brygga

Allmän
(ångbbrygga),
enskild
AHVS

samf mark 10 m
(ca 60 deläg resp
fast) resp
200 m
AHVS o två
privatpersoner

Sommar: dagl,
senvår: fre+sön,
Vinter: vid is o
svåra väderförhållanden dagl
Övrigt: nej

Stärbsnäs

Enskild

Allmän Privat

1 km

Skeppsmyra
Marum

Samfälld
Enskild

Enskild
Allmän

Osäkert om bryggan är bevarad

Mulnäs
Backa

Enskild

Enskild

500 m Nej
Fn 3
Nej
km, ny
vändplan planeras,
kortas
betydlig
t
2 km
Nej

Samfälld

Enskild

500 m

2007-03-06

Nej

Nej

5

Förefaller OK

5
5

Osäkert om bryggan är bevarad

5

Osäkert om bryggan är bevarad

5

Mer än 5000 pass/år
Handikapparkering finns

Hushållssopor tas i land vid
ramp.

Bilaga 1
10(11)

Brygga

Huvudman
Brygga
Väg

Kollektivtrafik
Ägare
angränsan- Buss
Båt
de mark

Öar
via Ä
bro eller allmän bilfärja
Ä utan förbindelse
Ö
Vägverket Allmän
Ö
Arholma
Granö (på
Arholma)

Samfällig- Samfälhetslighetsförening förening

Arholma
Österhamn

Ägare: för- Allmän
svaret, nyttjanderätt:
samfällighet
sförening

Krokholmen

Privat

Privat

Ö

Ö

Standard bryggan

Priori- För ö: Anteckning
tetsFinns
grupp bofasta

God standard (1999-03-19)

2 Bof

Sommar: dagl, God standard (1999-03-19),
senvår: fre+sön, renoverad 1993.
Vinter: vid is o
svåra väderförhållanden dagl
Övrigt: nej

2 Bof

Dagligen

Nej

Bra

2 Bof

Nej

Äldre träbrygga. Trafikeras endast av
lättare tonnage. (1997-10-27)

5 Bof

Osäkert om bryggan är bevarad
Osäkert om bryggan är bevarad

5

Mer än 5000 pass/år

För godstransport Om
försvaret avser lämna
bryggan: informera kommunen för ställningstagande om åtgärd

VÄDDÖ
Fastlandet och öar med förbindelse via bro eller allmän bilfärja
Samfälld Allmän
Nej
Rörvik
Enskild
Enskild
Nej
Noor
Nej
Flottskär
Nej
Bagghus
Kommunen
Enskild
Nej
Älmsta södra
Älmsta norra

Ortala

2007-03-06

Betong:väg- Enskild
verket, flytbrygga:
kommunen
Enskild

5
5
3

Nej

3

Nej

5

För förtöjning i avvaktan på
broöppning
För förtöjning i avvaktan på
broöppning
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Huvudman
Brygga
Väg

Brygga

Edeby
Ä
Fjällen
Trästa
Tomta

Ö

EnskildÄ

Enskild

Kollektivtrafik
Ägare
angränsan- Buss
Båt
de mark
Nej
Nej
Nej
Nej

Standard bryggan

Behov av reparation

Osäker om bryggan finns

Priori- För ö: Anteckning
tetsFinns
grupp bofasta
5
5
5
5

NORRA AKRIPELAGEN UTANFÖR HERRÄNG OCH SINGÖ
Fastlandet och öar med förbindelse via bro eller allmän bilfärja
1,3 km Nej
Enskild
Allmän
Singö brygga
Singö Ellan
Singö Stapeludden
Grisslehamn öster
Grisslehamn väster
Herräng
Fogdö

Tillfredsställande standard (1999-0319). Klarar ej tungt gods.

5

1,3 km

Nej

3

För resa till Vässarö

Enskild
Enskild
Enskild
Allmän
Kommune Enskild

?
?

5
3
3

Fiskebrygga

100 m
200 m

Nej
Nej
Nej

Enskild

Allmän

400 m

Nej

?

3

Ev framtida replipunkt.
Behövs idag för att lossa
sopor. Alt Hargshamn

Enskild

Enskild

1,3 km

Nej

Raserad, kant saknas helt

5

Enskild

Det kan finnas ytterligare allmänt tillgängliga bryggor. För prioritering av dessa skall de prövas mot de antagna kriterierna.

Uppgifterna om huvudman för brygga och väg, standard för brygga mm är hämtade ur mycket varierande källor. Dessa och andra uppgifter i denna
bilaga fungerar som översiktlig information. Vid alla åtgärder med enskilda bryggor måste emellertid uppgifterna kontrolleras.

2007-03-06
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PRIORITETSGRUPPER
(För vissa av bryggorna under prioritet 1 och 2 gäller den högre prioriteringen endast vissa
funktioner, se närmare beskrivning i bilaga 3.)
Prioritet 1 - fastlandsbrygga vid bilväg som används antingen som replipunkt
(pendlarbrygga) för fastboende eller godstransporter ut på öarna. Nyttjas för mer än 10
fastboende.
Vettershaga
Urö
Solö
Bromskär
Norrsund (delen för godstransport, övrigt prioritet 2)
Köpmanholm (delen för angöring till skola/förskola, övrigt prioritet 3)
Östernäs
Spillersboda
Räfsnäs
Simpnäs
Östersjö
Prioritet 2 - brygga på ö med mer än 10 fastboende och som används för öbornas resor
eller godstransporter
- eller brygga på ö eller fastlandet med betydande passagerartrafik (mer än 5000
passagerare/år med WÅAB på eller av (enkel resa)) eller
- brygga på ö eller fastlandet som används för betydande näringsverksamhet i
skärgården.
Löparö vid Urösundet
Löparö ångbåtsbrygga
Furusund
Stämmarsund
Norrsund (utom delen för godstransport, som har prioritet 1)
Söderöra
Norröra
Rödlöga
Svartlöga
Gräskö
Tjockö västra (ångbåtsbryggan)
Tjockö norra
Fejan (vid restaurangen)
Arholma
Granö på Arholma
Arholma Österhamn

Bilaga 2
2(3)
Prioritet 3 - brygga på ö eller fastlandet som är viktig för näringslivet (inkl turismen,
transport av sopor mm), bygden eller kollektivtrafiken.
Förhållanden som pekar på att bryggan är viktig kan t ex vara:
9 Uppfyller i övrigt kriterierna för prioritet 1 och 2 men nyttjas av högst 10 fastboende
9 Mer än 2000 passagerare/år med WÅAB på eller av (enkel resa)
9 Brygga i större turist- eller fritidsort
9 Huvudbrygga på ö med omfattande fritidsbebyggelse eller stor turisttrafik
9 Utgångspunkt för resor till viktigt turistobjekt
9 Behövs för angöring till affär, värdshus ed
Ängsö
Bergshamra
Högmarsö
Bruket
Almvik
Kolsvik
Köpmanholm
Stomnarö
Marö
Kapellskär
Gräddö
Fejan Gasverkskajen
Lidö
Tyvö
Älmsta södra
Älmsta norra
Grisslehamn östra
Grisslehamn västra
Singö Ellan
Herräng
Prioritet 4 - brygga som används av WÅAB huvudsakligen för transport av
fritidsboende och turister och som ej uppfyller kriterierna för prioritet 3
Hemmarö
Söderäng
Fårgångsö
Själbottna
Glyxnäs
Bergshyddan
Vagnsunda södra
Brokholmen
Alsvik
Yxlö
Yxlövik
Duvnäs
Tjockö Roholmen
Fejan västra
Gisslingö
Idö
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Prioritet 5 - övriga
Väringsö
Urö ångbåtsbrygga
Rävsund
Vagnsunda norra
Lillgården
Blidö kyrka
Österbåts
Furusunds slip (Högmarsö)
Hysingsvik
Norrmansö
Västernäs
Lågarö
Gräddöasken
Håknäs
Norrviken
Vätö
Nysättra såg
Lunda
Krokholmen
Stärbsnäs
Skeppsmyra
Marum
Mulnäs
Backa
Rörvik
Noor
Flottskär
Bagghus
Ortala
Edeby
Fjällen
Trästa
Tomta
Singö brygga
Singö Stapeludden
Fogdö
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Denna bilaga innehåller en utförligare beskrivning av de bryggor som i planens huvuddel har
fått prioritet 1 eller 2. Bryggorna är i redovisningen grupperade efter hur de försörjs av olika
replipunkter. Indelningen är densamma som i den fördjupade översiktsplanen för skärgården,
förutom att i denna plan har till Blidöområdet även förts Gräskö, Norr- och Söderöra samt
Ytterskärgården, eftersom de hör ihop beträffande bryggfunktion. Varje område börjar med en
karta över området. För varje område redovisas i texten först allmänna uppgifter om de
ingående öarna som bryggorna betjänar. Därefter anges för varje enskild brygga i rubriken
dess prioritetsgrupp samt beskrivs därefter dess funktion, anläggningar och skälet till
prioritering. Sist på varje brygga anges behov av åtgärder på den platsen för att bryggan ska
fungera bra.

Hysingsvik

KÖPMANHOLM

Svartnö
SOLÖ

Räknö
Furusund

NORRSUND

Högmarsö
Bergshyddan

Hemmarö

Furusunds slip
Fårgångsö
Stämmarsund
Söderäng

Yxlö
Duvnäs

Bergshamra

Helgö

Kolsvik

Almvik

Österbåts
Yxlövik

Ängsö

Blidö kyrka

URÖ

Blidö

Löparö vid Urösundet

Urö

Löparö ångbåtsbrygga

Bruket

VETTERSHAGA

Yxlan

Alsvik

Glyxnäs

Vagnsunda norra

Väringsö

Brokholmen
Rävsund

Länna skärgård

Vagnsunda södra

Själbottna
Lillgården

Blidö
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LÄNNA SÖDRA SKÄRGÅRD
Bofast befolkning finns inom detta område på sex öar, varav merparten bor på Löparö (20
pers). Mantalsskriven befolkning finns dessutom på Väringsö och Ängsö samt på tre små öar.
Totalt bor inom detta område 30 personer.
Övriga funktioner inom området som har behov av kommunikation är Ängsö nationalpark och
ett varv/båttransportföretag på Löparö.
De olika bryggplatserna kompletterar varandra. På fastlandet är Vettershaga lämplig plats för
godstransport och för anlöp av större båtar medan Urö fungerar för persontransport. På
Löparö är bryggan vid Urösundet lämplig för persontransport och transport av mindre gods
medan Löparö brygga skulle vara lämpligt för transport av tyngre gods.
Ingen av bryggorna har kollektivtrafik.
Vettershaga (1)
I Vettershaga har tidigare funnits en passagerarbrygga som numera är riven. Idag finns där en
mindre brygga lämplig för taxibåtar och mindre båtar. En parkering finns även för tillfälliga
besökare och fritidsboende. Kommunen arrenderar denna samfällda mark och upplåter den för
parkering. Bryggan används idag för turer till Ängsö och för taxiresor till andra öar.
Buss finns vid vägen mellan Norrtälje och Åkersberga 1,2 km från bryggan.
Marken är samfälld mark för Vettershaga by och boende på öar utanför har ingen juridiskt
bindande rätt att använda bryggområdet. Vägen till bryggan är allmän.
Behov av åtgärder
Vettershaga är den lämpligaste platsen inom kommunens sydligaste skärgård att fungera som
utgångspunkt för transport av gods till den södra skärgården och för färd till Ängsö nationalpark. För att transport av tyngre gods ska vara möjlig krävs en kaj samt eventuellt färjeramp
(för väderkänsligt läge ?). På sikt skulle även linjetrafik kunna angöra en sådan brygga, framförallt för resa till Ängsö, men även för vidare färd till öarna kring Hemmarö.
Om en brygga bör ligga i det tidigare läget eller inom närbelägen kommunägd mark måste utredas om det blir aktuellt med någon utbyggnad. Planeras något i ursprungsläget är en
förutsättning för kommunens medverkan att markens tillgänglighet för öbor och allmänhet
först säkras.
Urö (1)
Urö fungerar idag för persontransporter till Löparö, avståndet över är mycket kort, så kort att
det är helt möjligt att åka över med roddbåt. De planlagda fritidsområdena på Löparö har en
parkering på Urö där även fastboende utanför planområdena har haft möjlighet att nyttja
platser. Man har också kunnat nyttja en del båtplatser. Boende utanför de planlagda fritidsområdena saknar rätt till bil- och båtplats.
Avståndet till SL-buss vid vägen mellan Norrtälje och Åkersberga är 2 km.
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Urö och Vettershaga kompletterar varandra för förbindelse med Löparö och omgivande öar.
Urö fungerar som utgångspunkt för persontransporter med småbåtar pga det mycket korta
avståndet över till Löparö medan Vettershaga fungerar för anlöp av något större båtar och
skulle kunna fungera för tyngre transporter.
Behov av åtgärder
För att kunna fungera på sikt krävs att parkeringsplatsen utvidgas och fler båtplatser anläggs.
Gällande detaljplan medger sådan utvidgning.
Löparö vid Urösundet (2)
Hamnområdet är enligt gällande detaljplan avsett för det direkt angränsande fritidsområdet
och endast de har juridisk rätt att nyttja området. Flertalet fastboende bor inom andra delar av
ön än detta fritidsområde, varför de fastboende inte har rätt att nyttja den ojämförligt kortaste
förbindelsen mellan Löparö och fastlandet. De fastboende använder denna förbindelse med
olika lösningar men det har varit problem med rätten att få åka där.
Behov av åtgärder
Det är väsentligt för Löparös fortsatta utveckling att rätten att angöra vid det hamnområde
som ger kortast resa till fastlandet säkras även för de fastboende. Denna rättighet måste säkras
som första åtgärd, därefter krävs att någon form av brygga läggs ut för fastboendes angöring
samt att möjligheten att parkera fyrhjulingar och andra fordon löses någonstans på inte alltför
stort avstånd från hamnen.
Löparö ångbåtsbrygga (2)
Den brygga som funnits där är riven/har rasat. Bryggområdet fungerar därför inte för angöring
idag. Bryggan är belägen på samfälld mark för de mantalssatta fastigheterna på Löparö.
Behov av åtgärder
För att fungera för transporter behöver en ramp för angöring med lastfärja anläggas.
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LÄNNA NORRA SKÄRGÅRD
Solö (1)
För närvarande finns bofast befolkning endast på Räknö, Granö och Hemmarö samt på två
mindre öar. Högmarsö med 30 bofasta personer ligger inom området, men har förbindelse
med fastlandet via privat bilfärja. Vilken punkt på fastlandet man åker till varierar för öarna.
Fastlandet finns nära i flera riktningar och vart man åker kan styras av t ex var man fått tag i
en båtplats. Angöringspunkten varierar också med årstiden – båt åker man till en plats men
går över isen till en annan plats. Replipunkten Solö betjänar emellertid samtliga öar väster om
Yxlan, mellan Ängsö i söder och ”fastlandsöarna” utmed vägen till Furusund i norr. Vilka av
de större öarna som har fast befolkning varierar, t ex har Hemmarö åter fått mantalsskriven
befolkning, och det är sannolikt att det även i framtiden bosätter sig personer på andra öar än
idag. Det är viktigt i ett framtidsperspektiv att det finns en specifik replipunkt trots dagens
spridda angöringspunkter, särskilt med tanke på om kollektivtrafiken kan utvecklas.
Solö angörs idag av kollektivtrafiklinjen mellan Solö och Furusund. Linjen trafikeras dagligen
sommartid, helger och en ytterligare dag i veckan vår och hösten medan ingen trafik
förekommer vintertid. Bedömningen är att bryggan torde trafikeras även i framtiden pga dess
närhet både till utanförliggande öar och allmän väg med buss.
Minst lika viktig som Solös funktion som utgångspunkt för kollektivtrafik är dess funktion
som angöringsplats för transport av gods, bl a pga sitt skyddade läge för lastning.
I Solö finns brygga för angöring av alla båtstorlekar, från passbåt till småbåtar, samt lastning
av tungt gods. Därtill finns färjeramp för angöring med lastfärja. SL-buss finns på ett avstånd
av 200 meter. Både vad gäller båtplatser och bilparkeringsplatser finns platser för tillfälligt
nyttjande och för fast- och fritidsboende men fler platser behövs.
Vägen till bryggan är allmän medan bryggan och omgivande mark ägs av 18 privatpersoner
gemensamt. En bryggförening (Solö bryggförening) är bildad för bryggan. Även om bryggan
nyttjas av många finns ingen formell upplåtelse för andra att nyttja den.
Behov av åtgärder
Det är mycket angeläget att rätten att allmänt nyttja bryggan säkras för framtiden. Ytterligare
båt- och bilplatser skulle behövas, men detta har inte högsta prioritet.

p

g

SPILLERSBODA

M

Västernäs
ÖSTERNÄS
Norrmansö
Gräskö
Stomnarö

Svartnö
KÖPMANHOLM

Furusund

Högmarsö

NORRSUND

Furusunds slip

Norröra

Bergshyddan
Stämmarsund

Fårgångsö

Yxlö

Duvnäs
Kolsvik

Almvik

BROMSKÄR
Söderöra
Österbåts

Yxlövik

Blidö kyrka
Bruket

Yxlan

Blidö

Alsvik

Glyxnäs

Brokholmen

Blidö

Kapellskär

Marö
ÖSTERNÄS

Gräskö

D

Norröra

Söderöra

BROMSKÄR

Rödlöga

Svartlöga

Blidö skärgård
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BLIDÖOMRÅDET INKL ANGRÄNSANDE STORA ÖAR
BROMSKÄR - NORRSUND - KÖPMANHOLM - FURUSUND - ÖSTERNÄS SÖDERÖRA - NORRÖRA - GRÄSKÖ - SVARTLÖGA - RÖDLÖGA
Detta område omfattar flera större öar öster och norr om Blidö, både öar med ett flertal fastboende och öar med någon enstaka mantalsskriven person. Dessa öar nyttjar flera olika
punkter på Blidö - Yxlan - Furusund för olika angöringsbehov samt Östernäs på Rådmansölandet. Störst bofast befolkning finns på Söderöra (24 personer) och Gräskö (20 personer)
men mantalsskrivna finns även på Norröra, Marö, Svartlöga och Rödlöga.
Öarna har även mycket fritidshus och korttidsbesökare. Exempelvis är Rödlöga och Svartlöga
ytterskärgårdsöar som är möjliga att nå även med kollektivtrafik, Rödlöga har sommarbutik
och Norröra är ”Saltkråkan”.
I och med att en ny båtlinje öppnats våren 2006 finns daglig trafik med flera turer året runt till
Gräskö, Söderöra och Norröra. Rödlöga, Svartlöga och Marö har daglig trafik endast
sommartid, i övrigt helgtrafik ibland kompletterat med någon vardag. Marö trafikeras inte alls
vintertid. Samtliga viktiga fastlandsbryggor har kollektivtrafik, Furusund, Östernäs och
Bromskär året runt dagligen, utom Bromskär som endast har trafik vardagar. Norrsund
trafikeras dagligen sommartid, vintertid inte alls medan det däremellan är helgtrafik.
Fastlandsbryggornas funktion för de utanförliggande öarna är sannolikt under förändring i och
med att en ny kollektivtrafiklinje öppnats. Bromskär och Östernäs har genom denna linje fått
kollektivtrafik. Bromskär trafikeras endast vardagar, varför bryggan huvudsakligen används
av fastboende. Östernäs och Furusund trafikeras samtliga dagar och det verkar finnas en
tendens att Östernäs används i ökande utsträckning även för andra än resande till Gräskö.
Bromskär är närmaste angöringsplats vid resa med egen båt för Söderöra, Norröra, Svartlöga
och Rödlöga medan Östernäs är närmast för Gräskö. Furusund fungerar också sommartid som
omstigningsplats för trafik mellan Stockholm och ytterskärgården samt som utgångspunkt för
transport av varor till Rödlöga sommarbutik. Köpmanholms viktigaste funktion är som angöringsplats för barn som skall till skola och daghem på Yxlan. Flera av dessa fastlandsbryggor fungerar också som utgångspunkt för transport av varor och för t ex hantverkare att ta
material med sig vid arbete på öarna.
Bromskär (1)
Vid Bromskär finns idag en allmän brygga till vilken det går en allmän väg, dvs vägverket
ansvarar för både brygga och väg. Den allmänna bryggan består av en del som är kaj för
större båtar och lastning av tungt gods och en lägre del på sidan för lastning av lättare gods
och för tillfällig angöring för på- och avstigning ur båtar. Därtill finns en kommunägd pir med
ca 15-20 småbåtsplatser på insidan. Dessa platser är inte reserverade för vissa personer utan
kan användas för tillfällig förtöjning i mån av plats. Platserna räcker inte tillnärmelsevis till.
Mellan den allmänna bryggan och kommunens pir finns en sluttande sandstrand som används
för sjösättning av båtar. Parkering finns i närheten av bryggan, dels ett inhägnat område med
reserverade parkeringsplatser, dels mycket enkelt iordningställda områden för besökare.
SL-buss vänder vid bryggan. Kollektiv sjötrafik startade våren 2006 till Söderöra, Norröra,
Svartlöga, Rödlöga och Gräskö med fastlandsanslutningar även i Östernäs och Furusund.
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Bromskär är idag en väl använd replipunkt. Både fast- och fritidsboende åker till framförallt
Söderöra och Norröra med egen båt eller taxibåt från Bromskär, vardagar trafikeras bryggan
med flera turer dagligen. Både lättare och tyngre gods transporteras från bryggan och
hantverkare m fl yrkeskategorier använder bryggan som utgångspunkt vid arbete på öarna
utanför.
Isvintrar används bryggan som utgångspunkt för skridskoåkning i ytterskärgården varvid en
stor mängd bilar och bussar parkerar inom området. Fordonsparkeringen kan vara så omfattande att SL-bussen inte kan vända vid bryggan och vänder då nästan 2,5 km före bryggan.
Kommunen äger hela hamnområdet och ett större markområde på land. För området har en
dispositionsplan antagits av kommunstyrelsen år 1998 i vilken redovisas markens framtida
användning, bl a som hamn och för parkering.
För närvarande pågår en omfattande utredning om Bromskärs framtida användning med både
tekniska utredningar och efterföljande upprättande av ny detaljplan. En förening av
framförallt fritidsboende på öarna utanför har drivit ett projekt för att anlägga en
småbåtshamn i Bromskär. Markanvisningsavtal har upprättats mellan kommunen och
föreningen men denna markdisposition kan komma att ändras efter pågående utredningar.
Innan ställning tas är det viktigt att ha en helhetsbild för Bromskärs användning under
överskådlig tid både för kommersiell trafik och fritidsbåtshamn samt övriga funktioner.
Behov av åtgärder
Det finns behov av ett flertal åtgärder för att replipunkten skall fungera bra. Exempelvis
behövs en fungerande anlöpsplats för kollektivtrafiken. Även om det finns en allmän brygga
är den inte möjlig att anlöpa med större båtar vid hårt väder pga dess utsatta läge. Förutom
anordningarna för kollektivtrafik behövs ytterligare båtplatser för småbåtar, dels platser för
långtidsförtöjning för fritidsboende, dels platser för att säkerställa att fastboende har tillgång
till båtplats vid besök på fastlandet. Det finns redan idag ett behov av ytterligare bilparkering
men om ytterligare båtplatser anläggs krävs definitivt att nya platser anordnas.
Parkeringsfrågan torde vara den lättaste att lösa eftersom kommunen äger markområdet och
marken är tämligen plan. Pågående utredning omfattar att utreda samtliga dessa aspekter.
Norrsund (1) (2)
Norrsunds brygga ligger i anslutning till färjeläget på Blidö. Både brygga och väg är allmänna, dvs underhålls av vägverket. Där finns kaj med två olika höjder, varav det ena är ett
reservfärjeläge, som också kan nyttjas för lastfärjor. Därtill finns en sluttande strand som bl a
används till att köra ombord fordon som grävmaskiner och traktorer på transportfärja.
Ramplägena bedöms av användarna som mycket goda då det alltid är sjölä. På andra sidan
färjeläget finns en brygga på samfälld mark, som används för fastboende öbors tillfälliga
angöring. Parkeringsplatser saknas och bilar parkerar sommartid utmed allmänna vägen, där
det råder parkeringsförbud.
Busshållplats finns vid färjeläget. Där finns även kiosk/presentaffär och elaffär.
Bryggan anlöps dagligen senvår och sommar samt helger vår och höst av linjer från
Stockholm. Vissa linjer slutar i Norrsund, andra fortsätter mot Rödlöga eller Arholma. Det är
den brygga i Blidösundet som har mest passagerare och bedöms av Blidösundsbolaget som
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den viktigaste bryggan i sundet och inte möjlig att ersätta med någon av de andra bryggorna.
Bryggan har framförallt betydelse för den regionala trafiken. Kajen används också för
godstransport till öarna.
Bryggans prioritet 1 avser funktionen för godstransport, framförallt reservfärjeläget och den
sluttande stranden. Prioritet 2 avser funktionen för den regionala kollektivtrafiken.
Behov av åtgärder
Underbyggnaden för den högsta kajdelen är mycket dålig och bryggan har stängts av hösten
2006. Vägverket avser att riva denna del och under år 2007 ersätta den med ny brygga för
anlöp av linjetrafiken. I övrigt finns inget prioriterat åtgärdsbehov, förutom att det ev behövs
några ytterligare tillfälliga båtplatser för besökare till affärerna. Visserligen saknas
parkeringsplatser, men det bedöms inte som prioriterat att tillskapa sådana även om bryggan
har prioritet 2.
Köpmanholm (1) (3)
Både Köpmanholms brygga och vägen ned till bryggan har varit allmänna men dragits in från
allmänt underhåll, dvs vägverket kommer inte längre att underhålla den. Köpmanholms
vägförening har därför beslutat åta sig huvudmannaskapet för både brygga och väg ner till
bryggan och tecknat avtal om detta med vägverket. Vägföreningen åtar sig ansvaret för
bryggan under förutsättning att vägverket uppför en ny brygga. Bygget av bryggan pågår.
Tidigare trafikerades bryggan av en del av linjetrafiken från Stockholm. Den användes också
bl a av hantverkare för resor och transport till öarna, för taxibåtar och som helikopterplatta.
Dess viktigaste funktion är emellertid för angöring till skola och förskola från omgivande öar
utan kollektivtrafik. Det är endast denna funktion som har åsatts prioritet 1, medan övriga
funktioner erhåller lägre prioritet (3).
Busshållplats finns på ett avstånd av ca 50 meter.
Behov av åtgärder
Inget
Furusund (2)
Furusunds brygga är allmän liksom vägen ner till denna, dvs båda underhålls av vägverket.
Där finns en kaj för linjetrafik, vilken också har lägre partier för tillfällig angöring med
mindre båtar. Kajen fungerar också för utlastning av tungt gods. Vägen till kajen går i en krok
mycket nära runt ett hus som nyligen byggts om till bostäder. Några hundra meter från kajen
finns gästhamn och fasta båtplatser. Även bilplatser för både tillfälliga besökare och fasta
platser finns.
Busshållplats finns på ett avstånd av ca 300 meter.
Furusund anlöps dagligen året runt av den nystartade linjen till bl a Söderöra och Norröra.
Året runt trafikeras också bryggan av linjen från Hemmarö – Högmarsö, dock inte med daglig
trafik. Sommartid tillkommer turer ut till Rödlöga m fl öar. Sommartid är trafiken livlig och
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totalt reser cirka 17 500 passagerare med kollektivtrafik från/till Furusund under året (enkel
resa). Detta gör Furusund till kommunens fjärde mest trafikerade brygga. Alla varor till
Rödlögas sommarbutik transporteras också från Furusund.
Det är det stora utnyttjandet som är skälet till Furusunds höga prioritering.
Behov av åtgärder
Från allmänheten har framförts att bryggdäcket har hål i asfalten, vilket kan peka på
reparationsbehov.
Stämmarsund (2)
Både Stämmarsunds brygga och vägen fram till bryggan förvaltas av en vägsamfällighet.
Kajen är nyligen reparerad med gemensamma krafter och pengar från bygden. I närheten av
bryggan finns också en gästhamn för småbåtar, som drivs av Blidö Turist och fritid. Stämmarsund är framförallt en plats för persontrafik eftersom det finns ett flertal olika mål inom samhället, åretruntöppet värdshus och vandrarhem, bostäder, klädaffär, bio, brädgård,
kajakuthyrning och skutan Helmi är annat som resulterar i båttrafik. Iordningställande av
vatten- och avloppsanläggningar pågår i privat regi vilket man i bygden hoppas ger möjlighet
till ytterligare bostäder. Bredbandsanslutning är dragen till samhället, vilket redan resulterat i
ett IT-företag. Sammanfattningsvis finns i Stämmarsund ett antal funktioner som drar till sig
resenärer.
Busshållplats finns på ett avstånd av 300 meter från bryggan. Bryggan anlöps dagligen senvår
och sommar samt helger vår och höst av linjer från Stockholm. Vissa linjer slutar i Norrsund,
andra fortsätter mot Rödlöga eller Arholma.
Bryggans höga prioritering beror på att det är ett skärgårdssamhälle med koncentration av
olika funktioner alldeles i närheten av bryggan.
Behov av åtgärder
Inga
Östernäs (1)
Även i Östernäs är både väg och brygga allmänna. Där finns kaj för angöring med både passbåt och småbåtar liksom färjeramp, men rampen är av enkel, grusad konstruktion och i tämligen dåligt skick. Vid samfälld mark i närheten av kajen finns ett flertal småbåtsplatser, som
används av fastlandsbor men även en del öbor. Likaså finns parkeringsplatser i närheten på
privat och samfälld mark, ca 500 meter från bryggan finns parkering på kommunägd mark,
vilken sommaren 2006 rustats så att den nu har ca 40 platser. Fastighetsägareföreningen på
Gräskö har förklarat sig beredd att åta sig underhållet, med vilka avtal kommer att träffas.
Utrymme finns för att bygga ut denna parkering betydligt. Trots denna parkering är det
omfattande parkeringen inom hamnområdet vilket medför problem för större fordon som ska
vända på vändplanen.
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Kollektivtrafik med buss finns ca 1 km från bryggan. Kollektivtrafik med båt har startat våren
2006 till Gräskö, Söderöra, Norröra, Svartlöga och Rödlöga med fastlandsanlöp även i
Furusund och Bromskär.
Angränsande markområden är samfälld mark med ett flertal delägare, kommunägd markfinns
vid den kommunala parkeringen.
Behov av åtgärder
Det kan komma att behövas ytterligare parkeringsplatser om Östernäs börjar användas i större
utsträckning i och med tillkomsten av kollektivtrafik. Man måste avvakta och se hur trafiken
utvecklas. Det behövs åtgärder för att förhindra parkering på vändplanen. Det saknas platser
för småbåtar men om detta behov är prioriterat måste undersökas.
Söderöra (2)
Söderöra har en fungerande brygga som används för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är tämligen omfattande med i strax under 5000 passagerare per år enkel resa. Samtliga fastigheter på
ön har andel i bryggan och rätt att använda den.
Behov av åtgärder
Inget.
Norröra (2)
Även på Norröra finns en fungerande större brygga för kollektivtrafik, som har många
resande, drygt 12000 resenärer per år enkel resa. På bryggan finns också en lägre del för tillfällig angöring med mindre båtar. Samtliga fastigheter på ön har andel i bryggan och rätt att
använda den.
Behov av åtgärder
Inget.
Svartlöga (2)
På ön finns fungerande brygga för kollektivtrafik med runt 9000 resenärer per år enkel resa.
Hur rätten att använda brygga är reglerad är inte utrett.
Behov av åtgärder
Inget behov av åtgärder finns.
Rödlöga (2)
På ön finns fungerande brygga för kollektivtrafik med runt 9000 resenärer per år enkel resa.
Hur rätten att använda brygga är reglerad är inte utrett.
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Behov av åtgärder
Inget behov av åtgärder finns.
Gräskö (2)
På ön finns fungerande brygga för kollektivtrafik, med drygt 5000 passagerare enkel resa per
år, år 2006 då daglig kollektivtrafik började under våren. När daglig kollektivtrafik funnits
längre tid ser man vad användningen blir.
Behov av åtgärder
Inget.
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SPILLERSBODA ARKIPELAGEN
Spillersboda (1)
För närvarande finns bofast befolkning på fyra öar som använder Spillersboda som replipunkt.
Stomnarö är den av öarna inom området som har klart flest bofasta, f n 11 personer. I övrigt
finns bofasta på Norrmansö och några mindre öar. Det finns därtill ytterligare öar inom området som skulle kunna tänkas få fast befolkning och som skulle använda Spillersboda som
replipunkt. Fastboende finns även på Sundholmen och en mindre ö alldeles utanför Rådmansö, dit de torde åka iland.
Inom området finns överhuvudtaget ingen kollektiv sjötrafik och torde inte heller anordnas
inom överskådlig tid. Replipunktens utformning måste därför bygga på att transporterna sker
med egen båt, eventuellt med vissa taxibåtsturer. På land finns buss som vänder alldeles intill
bryggorna i Spillersboda.
Vad gäller bryggor på öar inom området är det endast Stomnarö som har så många boende att
bryggan skulle erhålla prioritet 2. Denna brygga bedöms dock inte nyttjas av öborna för resor
eller transporter.
Utbyggnad av Spillersboda till en fungerande replipunkt har nyligen genomförts i ett projekt
gemensamt finansierat av EU, landstinget, kommunen och öborna. De anläggningar som finns
efter denna utbyggnad är lastkaj för större båtar, färjeramp, skoterramp, reserverade
småbåtsplaster för öbor, brygga för tillfällig angöring med mindre båtar och parkering för
besökare, både för några timmar och för några dygn samt del av parkering för öbor och.
Därtill finns inom hamnområdet med olika ansvariga bl a affär, pizzeria, sjöbensinstation,
sjösättningsramp och båtklubbsbryggor med fasta båtplatser.
Vägen till bryggan är allmän och marken inom hamnområdet liksom parkeringsmark i närheten ägs av kommunen. All denna mark för hamnanläggningar och parkering är upplåten till en
hamnförening, som driver hamnen. Hamnens anläggningar är enligt upplåtelseavtalet tillgängliga även för andra än föreningens medlemmar.
Behov av åtgärder
För att hela utbyggnaden av replipunkten skall anses vara klar krävs färdigställande av hela
ytan för den reserverade bilparkeringsplatsen för öbor samt ev carportar, som öborna på egen
bekostnad skulle ha möjlighet att uppföra. Frågan om en sådan utbyggnad är tillåten prövas
för närvarande vid upprättande av detaljplan.
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TJOCKÖARKIPELAGEN
Räfsnäs är en av de stora replipunkterna i kommunen och betjänar flera stora öar utanför, inkl
Tjockö som är en av två öar i kommunen som pekats ut som skärgårdssamhälle. Det är också
en av de två replipunkter i kommunen som även landstinget, genom regionplanekontoret,
pekat ut. De större öar utanför som använder Räfsnäs som replipunkt är Tjockö (70 bofasta)
och Fejan (7 bofasta, vandrarhem och skärgårdskrog). Dessutom nyttjas Räfsnäs av Enskär,
Lidö med en större turistanläggning nyligen uppförd av Skärgårdsstiftelsen, Tyvö utan fastboende men med omfattande fritidsbebyggelse, Idö utan fastboende samt Gisslingö med stor
yta men lite bebyggelse.
Från Räfsnäs till bl a Tjockö och Fejan går passbåt dagligen året runt. Turtätheten varierar
med årstiden men är vardagar 7 - 8 turer i båda riktningarna och lördagar - söndagar 2 - 5
turer. Passbåten angör även Lidö, Tyvö och Gisslingö, men med ett färre antal turer. Denna
passbåtslinje ger en bra möjlighet för ytterligare personer att bosätta sig på öarna som angörs.
I den fördjupade översiktsplanen för skärgården, antagen av kommunfullmäktige 2005-08-29
framförs Kapellskär som tänkbar replipunkt. ”Kapellskärs möjligheter att på sikt utvecklas till
en större replipunkt som komplement/ersättning för framförallt Östernäs och på sikt som
komplement till Räfsnäs bör utredas. Service finns redan inom området pga färjehamnen och
naturreservatet och den kan komma att utökas om färjetrafiken skulle öka. En lokalisering av
en replipunkt till Kapellskär skulle förutsätta förändringar av kollektivtrafiklinjerna,
utbyggnader på land mm. Gällande markdispositionsplanen för Riddersholm är från år 1984,
och förutsättningarna för bl a trafik till Baltikum har ändrats radikalt sedan dess. En större
utredning i samarbete mellan alla aktörer inom området, t ex Roslagshamnar,
Skärgårdsstiftelsen SL, WÅAB m fl borde därför göras för att fastlägga den framtida
markanvändningen och om/hur de olika intressena kan samverka. Om Kapellskär kan komma
att få ett regionalt intresse som replipunkt bör ett planarbete för Kapellskär prioriteras. En
liten del i detta vore undersökningen om möjlighet finns att etablera en replipunkt.” Även om
frågan inte varit aktuell för närvarande, bör denna tanke finnas med för att utredas när frågan
aktualiseras antingen pga behov för replipunkter eller i samband med annan planering inom området.

Räfsnäs (1)
Räfsnäs hamn har bryggor för tillfällig angöring för alla aktuella storlekar på båtar, från större
passbåtar till småbåtar. Där finns lastkaj för tungt gods och ramp för både lastfärja och sjösättning, rampen dock i ett tämligen utsatt läge. Fasta småbåtsplatser finns för både Räfsnäsbor och öbor. Några gemensamma platser finns även för tillfällig angöring vid öbors ärenden
på fastlandet. Parkering finns både med reserverade platser och avgiftsbelagd besöksparkering
samt snart två handikapparkeringsplatser invid hamnen. Hamnen används för regelbunden
frakt av varor till den åretruntöppna affären på Tjockö samt turistanläggningarna på Lidö och
Fejan. Sjöräddningsbåten ligger förtöjd i hamnen och försvaret har en brygga. Olika nyttjare
som skall ut till ytterskärgården angör Räfsnäs, allt ifrån Telia till resande på
konferensanläggningen vid Söderarms fyr. Sammanfattningsvis är Räfsnäs en mycket använd
hamn året runt.
Räfsnäs är utgångspunkt för passbåten till öarna utanför. Till passbåten ansluter buss alldeles
intill bryggan. Vägen till bryggan är allmän.
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Marken för hamn och parkeringar, liksom merparten av hamnanläggningarna, ägs av Norrtälje
kommun. Hela hamnområdet med dess anläggningar är upplåtet till en hamnförening som
driver hamnen. Parkeringsplatserna är upplåtna till en separat förening som har ansvar för
dessa. Parkeringsplatser i direkt anslutning till hamnen avses överföras till hamnföreningen.
Behov av åtgärder
En begränsning för Räfsnäs är antal parkeringsplatser. I direkt anslutning till hamnen finns
endast ett fåtal platser. Kommunen har förvärvat ett mindre angränsande markområde som
reserv för att utvidga parkeringen något. Ett större parkeringsområde finns på ca 500 meters
avstånd från hamnen. Denna parkering har nyligen utökats med mark som försvaret tidigare
arrenderat av kommunen. Om kapaciteten räcker till sommartid kan avgöras efter sommaren.
Eftersom hamnen och parkeringsplatserna ligger mitt i en befintlig by finns inte utrymme att
utvidga parkeringen i större utsträckning inom rimligt avstånd från hamnen. För närvarande
finns inga direkt aktuella planer på att utöka parkeringarna.
I och med utbyggnad av bl a turistanläggningarna på öarna utanför har ett behov av ytterligare
bryggor uppstått. Från hamnföreningen har bedömts att det behövs dels en brygga för lastning
av mindre båtar och för taxibåtar, dels att det finns efterfrågan på tillfälliga båtplatser för öbor
som pendlar till arbete på fastlandet eftersom de befintliga platserna för tillfällig angöring inte
alls räcker. Utbyggnad pågår för detta ändamål.
Tjockö (2)
På Tjockö finns idag tre bryggor som anlöps av kollektivtrafik.
Tjockö västra/ångbåtsbryggan (prioritet 2) ligger på västra stranden i riktning mot Räfsnäs.
Det är en större betongbrygga med anslutning till öns väg och därigenom möjlig att använda
även för varutransport. Denna brygga trafikeras året runt av passbåten från Räfsnäs samt
sommarhalvåret av någon tur på linjen mellan Stockholm och Arholma. Vid svår is trafikeras
endast denna brygga på Tjockö. Bryggan förvaltas av Tjockö vägsamfällighet och samtliga
fastigheter på ön har rätt att använda den.
I Norrviken (prioritet 2 pga att den används för öborna (vardagstrafik)) i anslutning till byn
finns en privat mindre träbrygga som angörs av passbåten vardagar utom under sommaren.
Denna ligger mellan bebyggelse och kan inte användas för egentlig varutransport men är
mycket välbelägen för persontrafik. Användningen är helt beroende av markägarens aktiva
medgivande.
En tredje brygga finns på den ö som ligger öster om Norrviken, Roholmen (prioritet 4 pga att
den används av kollektivtrafik huvudsakligen för fritidsboende och turister
(helg/sommartrafik)). Bryggan ligger på öns östra strand inom samfälld mark för öns mantalssatta fastigheter. Roholmen är skild från Tjockö med ett smalt sund över vilket det finns en
spång. Spången fungerar att gå på och dra barnvagn men inte för fordon större än cykel och
moped. Till spången och vidare till bryggan på Roholmen leder en enkel stig som snirklar sig
mellan tomter och bebyggelse. Den fungerar därför enbart för persontransporter. Denna
brygga trafikeras av passbåten fredag kväll till söndag och sommartid även vardagar.
Från en grupp boende på Tjockö har tidigare initiativ tagits till att bygga ut en vinterhamn vid
Tjockö ångbåtsbrygga. Denna skulle omfatta bl a småbåtsplatser skyddade av en pir, vilka
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vintertid skulle användas av öbor som behöver åka till fastlandet med egen båt även när isen
lägger sig i vikarna, sommartid skulle hamnen användas för tillfällig angöring av besökare t
ex till affären. Meningarna har varit delade på Tjockö om anläggningen är önskvärd/behövs
eller inte och för närvarande är den inte aktuell.
Behov av åtgärder
För närvarande avses samtliga tre bryggor behållas på ön. Så länge bryggorna är i sådant
skick att endast mindre reparationer krävs är detta inget problem. Den dag större åtgärder
behövs på en brygga kan det krävas ett ställningstagande om vilken/vilka bryggor som skall
användas på sikt, åtminstone om åtgärden delvis skall finansieras av allmänna medel.
Det finns t ex tveksamheter om skicket på ångbåtsbryggan, undersökning av dykare krävs för
att fastställa skicket. Ekonomiskt är det svårt att motivera tre bryggor på en ö.
På sikt krävs en separat utredning och ställningstagande om bryggstrukturen på ön. En idé om
bryggstruktur skulle kunna vara att all varutransport koncentreras till ångbåtsbryggan. Vid is
måste denna brygga användas för passbåten och skulle eftersom den ändå ”finns där” kunna
angöras av passbåten året runt. Dessutom behövs en brygga i anslutning till byn för
persontrafik, eftersom den största delen av husen finns där. Om denna brygga inte skulle
användas för varutransport skulle man kunna nöja sig med en enklare och billigare
konstruktion motsvarande de som finns idag.
Fejan (2)
På Fejan finns tre bryggor som på något sätt trafikeras med större båtar. Huvudbrygga är en
större brygga på nordöstra delen av ön, alldeles intill restaurang och vandrarhem. Passbåten
från Räfsnäs anlöper denna brygga fem - sju gånger dagligen vardagar, två-fem gånger
lördagar – söndagar, det högre turantalet sommartid. Även linjen från Stockholm till Arholma
trafikerar numera denna brygga under den tid linjen trafikeras, senvår och sommar. Enbart
åretrunttrafik för fastboende är enligt prioriteringskriterierna inte tillräckligt för prioritet 2 för
denna brygga, eftersom Fejan har färre än 10 invånare men bryggan har numera drygt 11000
passagerare, varför den går in under prioritet 2 pga betydande passagerartrafik. Bryggan har
dessutom betydelse för näringsverksamheten med vandrarhem och restaurang, vilket också är
skäl för prioritet 2. En brygga på den västra sidan av ön anlöps vid behov av passbåten, dvs
kollektivtrafik, varför den bör få prioritet 4. På den norra änden av Fejan finns den sk
Kolbryggan/Gaskajen. Denna brygga används framförallt för tyngre transporter till ön men
även för turist/chartertrafik med större båtar. Denna brygga är i ett mindre gott skick och
Skärgårdsstiftelsen är involverad i ett projekt för upprustning av bryggan så att den ska
fungera för tyngre godstransporter. Med tanke på behovet för godstransporter och
näringsverksamheten på ön den få prioritet 3.
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ARHOLMAARKIPELAGEN
Detta område domineras av Arholma, som är det andra skärgårdssamhället i kommunen. På
Arholma, inkl några öar intill, bor 58 personer permanent, där finns polisens
anmälningscentral, vandrarhem, affär, omfattande fritidsbebyggelse mm. Diskussioner pågår
om att etablera museum i försvarets anläggning på den norra delen av ön, kombinerat med
vandrarhem mm. Arholma trafikeras av passbåt, som utgår från Simpnäs större delen av året
och angör vid affären på Arholma. Som komplement till Simpnäs fungerar Östersjö, som
trafikeras framförallt vintertid. Trafiken från Östersjö går till Granö brygga längre söderut på
Arholma. Trafiken flyttas till denna sträckning framförallt vid is eftersom det är den kortaste
förbindelsen och ibland vid risk för nedisning, eftersom förbindelsen Simpnäs - Arholma är
direkt utsatt för vindar från Ålands hav. Simpnäs, i kombination med Östersjö, är också den
andra av de två replipunkter i kommunen som även landstinget, genom regionplanekontoret,
pekat ut. I övrigt finns inom området fastboende på några av öarna sydost om Arholma samt
på Krokholmen norr om Idö.
Simpnäs (1)
Simpnäs har bryggor för tillfällig angöring för olika storlekar på båtar, från passbåtar till småbåtar. Kajen fungerar också för godstransport och ramp finns för sjösättning av båtar och för
lastning av mindre färjor. Rampen är dock en betongramp av mycket enkelt utförande. Intill
rampen finns en brygga för tillfällig förtöjning för öbor. Inom angränsande hamnområde har
hamnföreningen nyligen genomfört en omfattande upprustning av området för småbåtar, där
framförallt Simpnäsbor men även öbor har båtplatser. Arholmaborna har även köpt en f d
lotshamn ca 250 meter från hamnområdet där det finns möjlighet att hyra några fasta
båtplatser. Inom hamnområdet finns även en pir som förr nyttjats för trafik till Åland, men
idag inte fyller någon funktion. Vid hamnområdet finns en större parkering. Huvuddelen av
parkeringen är upplåten till Arholmaborna som har fasta bilplatser, men ett antal platser med
parkeringsautomat finns för tillfälliga besökare. En handikapparkeringsplats finns närmas
caféet.
Simpnäs är utgångspunkt för passbåten till Arholma med 6 - 8 turer i vardera riktningen
vardagar och 3-5 turer helger året om. Därifrån transporteras också varorna till affären på
Arholma liksom till övrig verksamhet på ön. Till passbåten ansluter buss alldeles intill
bryggan. Både kaj och väg till kajen är allmänna.
Marken för kaj och den största delen av parkeringen ägs av Simpnäs byalag medan den del av
parkeringen som är belägen närmast land, liksom en angränsande mindre parkering, ägs av ett
dödsbo. Samtliga bryggor utom kajen ägs av bysamfälligheten eller enskilda personer. En
hamnförening har bildats, vilken arrenderar marken (med undantag av korrtidsparkeringen) av
både byalaget och dödsboet med inriktning att utveckla och förvalta hamnområdet. Våren
2004 träffades ett 20-årigt avtal om upplåtelse av parkeringsplatsen till Arholmaborna samt
genomfördes upprustning, inkl asfaltering, av parkeringen.
Behov av åtgärder
Inga prioriterade.
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Östersjö (1)
I Östersjö finns två olika bryggor på ett avstånd av knappt 300 meter från varandra som
kompletterar varandra.
Den ena är den sk ångbåtsbryggan med höjd anpassad för angöring av linjetrafiken från
Stockholm. Ett fotsteg har senare satts dit som möjliggör tillägg av den lägre passbåten. Kajen
är avstängd så att bilar inte ska kunna köra ut på den eftersom den bedömts inte klara en sådan
belastning. Detta försvårar lastning av gods, t ex de varor som vintertid körs till affären på
Arholma. Fram till bryggan går allmän väg och SL-buss vänder alldeles intill bryggan. Vid
bryggan finns även en väntkur.
Den andra bryggan är en mindre brygga anpassad för förtöjning av småbåtar och för angöring
med passbåt. Bryggan förstördes till stora delar av en storm för några år sedan men har
återuppbyggts. Denna brygga är uppdelad för olika ändamål. Där finns platser för tillfällig
förtöjning för fastboende öbor, platser för övrigas tillfälliga förtöjning, en reserverad plats för
lastning och lossning samt några fasta båtplatser som nyttjas av fritidsboende Arholmabor. En
plats på utsidan är anpassad så att passbåten från Arholma ska kunna angöra.
Vid is angör passbåten Östersjö i stället för Simpnäs eftersom avståndet mellan Granö på
Arholma och Östersjö är betydligt kortare än avståndet mellan Simpnäs och bryggan vid
affären på Arholma. Ibland, särskilt vid risk för nedisning, används Östersjö även vid kraftig
nordostvind eftersom denna vindriktning ligger direkt på från Ålandshav på sträckan Simpnäs
– Arholma. Oftast angörs ångbåtsbryggan men vid sydostvind är denna utsatt och det blir
svårt att ta sig i land med fotsteget, varför man då i stället kan angöra den mindre bryggan.
Mellan dessa båda bryggor finns en större parkering med vägförbindelse mellan dem. En
mindre parkering finns/har funnits invid vändslingan vid ångbåtsbryggan. Tveksamhet råder
om trafiklagstiftningen medger att parkeringen behålls. Bussen stannar endast vid
ångbåtsbryggan.
Ångbåtsbryggan ägs av Skeppsmyra byalag på Björkö. I samband med att bidrag beviljades
för upprustning av bryggan tecknades i början av år 2004 ett avtal mellan byalaget och kommunen. Enligt avtalet medges allmänheten rätt att nyttja bryggan så länge den består förde
ändamål den nyttjas idag. Den mindre bryggan liksom parkeringen och väg mellan dessa ägs
av Arholmavägarnas samfällighetsförening och nyttjas av medlemmarna.
Behov av åtgärder
Eventuellt finns på sikt behov av att reparera ångbåtsbryggan ytterligare eftersom denna nu
bedömts ha så dålig bärighet att den stängts av för bilar.
Arholma (2)
På Arholma finns tre bryggor som kompletterar varandra, en vid affären, en vid Granö och en
i Österhamn, som enbart är till för tunga transporter. Samtliga tre bryggor tillhör prioritetsgrupp 2.
Bryggan vid affären är ett större komplex. Kajdelen är allmän medan övriga delar förvaltas
och underhålls av Arholmavägarnas samfällighetsförening. Där finns möjlighet för båtar av
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olika storlek att anlöpa, från linjetrafiken från Stockholm via passbåt till småbåtar. Vägen till
bryggan är allmän. Vid bryggan finns en större parkering för öns fordon – cyklar, flakmoppar
och cykelkärror. I övrigt finns en stor del av öns service runt denna brygga – affär, post,
telefonkiosk och ombud för systembolaget. Bryggan trafikeras dagligen året runt av passbåt
från Simpnäs, 6 - 8 turer vardagar, 3- 5 turer helger. Sommarhalvåret trafikeras den även av
linjetrafiken från Stockholm.
Även vid Granö finns en brygga som trafikeras av linjetrafiken från Stockholm sommarhalvåret. Denna brygga används även av passbåtarna ibland vintertid (höst och vår) för färd till
Östersjö, se vidare under Simpnäs. Bryggan ägs av Arholmavägarnas samfällighetsförening
och är tämligen nyanlagd och i gott skick. Vägen förvaltas av Arholmavägarnas samfällighetsförening,
Den tredje bryggan på Arholma är Österhamn på andra sidan ön. Denna brygga är ursprungligen uppförd av försvaret under andra världskriget och nyttjas idag av Arholmaborna för
tyngre transporter, t ex grus od, vilket inte är lämpligt att ta i land vid affären. Bryggan ägs av
försvaret men Arholmavägarnas samfällighetsförening har rätt att använda den (formellt
redovisad vid anläggningsförrättning år 1994). Vägen fram till denna brygga är allmän. Ingen
kollektivtrafik går till den bryggan.
Därtill finns flera gästbryggor, både för kortare angöring och med möjlighet att ligga över
natten. Exempel är gästhamn norr om affären och söder om Österhamn, en brygga nedanför
båken och möjlighet för tillfällig angöring vid affären.
Behov av åtgärder
Om det skulle visa sig att försvaret vill lämna bryggan vid Österhamn är det viktigt att
kommunen får kännedom om detta för att då ta ställning till hur man skall agera. Inga övriga
kända behov av åtgärder finns.
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VÄDDÖ
På Väddö finns inga bryggor med prioritet 1 eller 2, varför utförligare beskrivning i denna
bilaga inte görs. Karta redovisande samtliga bryggor införs.
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NORRA ARKIPELAGEN UTANFÖR HERRÄNG
Ingen av bryggorna inom de norra kommundelarna bedöms ha sådan betydelse att de kan få
prioritet 1 eller 2. Få personer är bosatta där och de boende är spridda över hela området med
någon enstaka person per ö. På öarna väster om Fogdö-Singö fram till kommungränsen i
väster är sammanlagt 12 personer folkbokförda, medan sophämtarnas bedömning är att det är
färre. Ingen kollektivtrafik finns och ingen egentlig taxibåtstrafik, endast båtägare som vid
behov kan skjutsa. De bryggor inom området som skulle kunna vara aktuella som replipunkter
är Grisslehamn, Singö och Herräng.
I Grisslehamn finns stora ytor med bryggor på båda sidor samhället. Bryggorna och markområdet på östra sidan av samhället (förutom färjehamnen) ägs av Grisslehamns fiskehamnsförening upa och är för bruksbåtar. Väster om samhället finns dels en gästhamn som ägs av
kommunen men förvaltas av Grisslehamns motor- och segelsällskap, dels en privatägd
marina. Det finns inga fastboende på öarna som har behov av hamnen utan den västra delen är
helt till för fritidsbåtar och turism medan den östra hamnen är en fiskehamn.
På Singö finns en brygga som tidigare varit allmän men tagits bort ur allmänt underhåll av
vägverket och är nu enskild. Boende finns på några enstaka öar, men dessa är belägna så nära
fastlandet att man sannolikt åker till närmaste punkt där man kan få båtplats, inte till en
samlad brygga.
Norr om Herräng finns några öar med bofast befolkning, men inte av sådan omfattning att det
för närvarande är motiverat med en organiserad replipunkt. Utökas antalet bofasta kan dock
en mindre replipunkt för angöring med egen båt bli aktuell. I Herräng finns en enskilt ägd
större marina med ett flertal båtplatser. I ett ca 20 år gammalt avtal finns också en skyldighet
medtagen för hamnägaren att upplåta utrymme för lastning och lossning av gods och för några
gästande båtar. Hamnägaren har rätt att ta ut skälig avgift.

