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Yttrande över detaljplan Dnr PLAN.2011.53  för Dalarö Strand, Dalarö 2:132.

För den kollektiva båttrafiken med skärgårdsbåtar samt med bilfärja till Ornö och omkringliggande öar 
i denna del av Stockholms skärgård, är Dalarö oerhört betydelsefull. Det är till och från denna plats som 
större delen av trafiken går och med den reser de hel- och deltidsboende passagerare samt besökande till 
Ornö liksom Kymmendö, Mefjärd, Jutholmen Fjärdlång och andra öar i Ornös närhet och framgent även 
Huvudskär. I Dalarö finns anslutande busstrafik i anknytning till skärgårdsbåtarnas och färjornas turer 
till SL:s busslinje 839 till Handenterminalen med dess pendeltågsstation.

Vid fastigheten 2:132 finns angränsande gatumark; Dalarö Hamnplan med kaj för skärgårds-
trafiken, annan sjöfart, färjeläge, utrymmen för till Ornöfärjan väntande bilar samt en busshållplats. En 
detaljplan för den berörda fastigheten bör också studera närmare situationen kring denna plats. Skärgår-
dens trafikantförening önskar härvid betona att det för närvarande saknas någon form av dugligt skydd, 
väderskydd eller väntsal för resenärer som väntar på buss, skärgårdsbåt eller färja. Det vore av yttersta 
vikt för Stockholms södra skärgårds resenärer om ett sådant skydd kan komma till stånd. Möjligheten 
till ett väderskydd bör därför uppmärksammas i det fortsatta detaljplanearbetet. I Dalarö saknas även 
goda gångvägar/trottoar mellan busshållplats och kajen. Det konstateras vidare att det råder utrymmes-
brist för passagerarna vid den nuvarande busshållplatsen. Under upprättande av detaljplan bör därför 
noga undersökas om det vore möjligt att inrätta ett nytt läge för busshållplats eller på annat sätt förbätt-
ra dess standard. 

Dalarö är en viktig replipunkt för båttrafiken i denna del av skärgården, där även bilfärjan till Ornö 
lägger till. Det är av största betydelse för de resenärer till och från södra skärgården, såväl heltidsboende, 
deltidsboende och besökande om det kunde uppföras ett väderskydd eller väntsal i Dalarö. 

Stockholm den 20 april 2015
Skärgårdens trafikantförening
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Skärgårdens trafikantförening bildades år 1963 för att under devisen ”Skärgårdstrafik för alla” tillvarata och 
uppmärksamma samtliga resandekategoriers behov och önskemål. Föreningen har drygt 1.600 enskilda medlem-
mar och därtill ungefär 250 föreningar, organisationer och andra intressenter som medlemmar. Föreningen är en 
ideell och politiskt obunden organisation som företräder såväl bofasta, deltidsboende och besökande i Stockholms 
skärgård och Mälaren. Föreningen har arbetsgrupper, bland annat en trafikkommitté och en bryggkommitté som 
är medlemmarna behjälplig bland annat vid ny- eller ombyggnation. Föreningen verkar även för en utökad kollektiv 
båttrafik i Stockholms hamn och närområde bland annat i samverkan med berörda kommuner.
  Skärgårdens trafikantförening ger ut Skärgårdsboken samt arrangerar Skärgårdsbåtens Dag årligen sedan 1964, 
och firas en onsdagkväll i början av juni månad. Stockholms ångbåtar deltar och därtill ett flertal motordrivna skär-
gårdsbåtar i traditionell båtparad till Vaxholm. Skärgårdens trafikantförening arrangerar årligen flera medlemsmöten 
som behandlar aktuella frågor rörande trafik, bryggor eller föredrag om skärgården. Föreningens tidskrift, Skär-
gårdstrafikanten, med aktuella förenings-, trafik-, och skärgårdsfrågor utsändes till medlemmarna tre gånger per år.


