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FÖRENKLAD UTBYGGNAD AV ÖREGRUNDS HAMN/GÄSTHAMN 
För att möjliggöra en snabb utbyggnad av Öregrunds hamn föreslår jag en lösning med pontoner enligt skiss bilaga 1. 
På skissen framgår att lösningen endast kräver en smärre justering av de nu gällande detaljplanerna, se bilaga 2 och 3. 
Noteras bör att genomförandetiden inte har löpt ut för de gällande detaljplanerna. 

Lösningen innebär att gästhamnen kan bli 80-100 platser i den nya delen och att den stora pontonen norr om 
Brobänken fortsatt eventuellt kan höra till gästhamnen om man så vill och behöver. Gästhamnen koncentreras och 
ligger i sin helhet i direkt kontakt med turistbyrån/hamnkontoret/servicehuset. 

Den inre delen av hamnen där gästplatser finns idag kan föras över till båtklubben om intresse för det finns. 

Lösningen möjliggör fortsatt besök av stora fartyg, exempelvis SKB-Sigrid, dock med begränsningen att hon        
måste förtöja på utsidan av vågbrytaren. Det bedöms inte vara någon större nackdel eftersom sådana besök är       
sällan förekommande och ändå bara brukar göras vid bra väderleksförhållanden. 

Wetsera bereds plats vid kajen på östra sidan. Kajen kan, om Wetsera behöver större vattendjup, förlängas ut mot 
djupare vatten med förhållandevis enkla bommar/landgångar. 

För den inre, sydöstra delen finns redan i detaljplanen möjlighet till bryggor och utfyllnader som bör kunna ge 
utrymme för en hamndel med veteranbåtar om intresse för det finns. Vattendjupet kan ställvis vara en begränsning. 

Det på skissen visade blå fältet utgör insegling till hamnen och behovet av bredd och djup måste noga gås igenom 
med berörda nyttjare. Såvitt jag förstår så har yrkesfisket flyttat till Rörhamn men en del större turbåtar måste kunna 
gå in till befintlig kaj och Brobänken. 

Befintliga sjösättningsramper bibehålls och rustas upp, den norra behöver justeras för bättre användbarhet. 

En sjömack kan planeras in men placering av en sådan måste göras med hänsyn till säkerhetsavstånd mm. 

Öregrundspirens hamndel berörs inte av förslaget på annat sätt än att de får bättre skydd vid ostlig vind. 

 

BUDGET 

Förslaget har arbetats fram i samarbete med expertis inom hamnanläggningar och det har konstaterats dels att 
förslaget är fullt genomförbart och att det ger en säker och väl skyddad hamn. Belysning och eluttag på pontonerna 
ingår kalkylerna. 

Projektbudget är satt till 5 Mkr exkl moms. 

Hur gästhamnsverksamheten ska bedrivas och hur den ganska stora årliga intäkten ska användas har jag inga 
synpunkter på, men den kan sannolikt bära en stor del av investeringens årliga kostnader. 

 
 PRESENTATION 
 Jag önskar vara med och presentera förslaget vid kommunens behandling. 
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