
 
 
 
 

 
 

Byggstart på Restaurantholmen i Saltsjöbaden - 
sista etappen i upprustning av kulturhistorisk skärgårdsmiljö  
 
 
Idag togs det första spadtaget för JMs byggprojekt på Restaurantholmen i Saltsjöbaden. JMs 
affärsenhetschef Zdravko Markovski och kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Erik 
Langby, markerade byggstarten för den sista etappen i hela utbyggnaden av området kring 
Hotellviken. 
 
 
Kulturhistorisk skärgårdsmiljö 
 
1890 tog bankdirektören K.A Wallenberg med sig landshövdingen i Stockholms Län och 
överståthållaren i Stockholms stad upp på det berg i Saltsjöbaden där observatoriet idag 
ligger. Däruppe lovade han att viken nedanför berget skulle bli en blomstrande badort. En 
järnväg skulle dras från Stockholm, ett hotell skulle byggas, på holmen skulle en restaurang 
uppföras och i viken skulle både ett herr- och dambadhus byggas. 
 
Några år senare var löftet infriat. Under det första året som järnvägen var i drift, kom 340 000 
gäster till Saltsjöbaden och området har sedan dess lockat som bostads- och rekreationsort 
med bad, båtliv, hotell och restauranger. Under de senaste decennierna har dock miljön runt 
Saltsjöbadens Station och Restaurantholmen förfallit. 



 
 

Uppskattat utflyktsmål och levande område för de boende 
 
Genom Regeringens beslut i november 2003, vann Nacka Kommuns detaljplan för 
Saltsjöbaden och Hotellviken laga kraft. Beslutet togs med stöd av Riksantikvarieämbetet 
och Boverket. 
 
Beslutsprocessen med att ta fram den nya detaljplanen har tagit nära 20 år och olika förslag 
har genomlysts och diskuterats av många parter. 
 
Med respekt för den historiska skärgårdsmiljön och dess natur-, kulturhistoriska- och publika 
intressen, är det ett helhetstänkande som ligger till grund för målet att få Hotellviken till ett 
uppskattat utflyktsmål och ett levande område för boende och verksamma, en upprustning 
som ska komma alla till del. 
 
JM har i enlighet med Nacka Kommuns detaljplan, tagit ett helhetsgrepp kring Hotellvikens 
upprustning. I strävan att nå målet för området, åtar sig JM även arbeten som ligger utöver 
exploateringsavtalet. 
 
Förutom att bygga 130 bostäder, har JM: 
 
• renoverat och upprustat de två kallbadhusen från tidigt 1900-tal till originalskick 
• säkerställt badens framtida drift och underhåll ekonomiskt 
• överlåtit 85 % av Restaurantholmens yta samt de två bågbroarna till Nacka Kommun och 

dess invånare för att vara allmän mark 
• renoverat och förstärkt de två äldre bågbroarna till Restaurantholmen  
• ersätt KSSS gamla byggnader på Restaurantholmen med ett nybyggt servicehus och ett 

nytt hamnkontor med uteservering 
• byggt en ny parkering på Gamla skolvägen 
• iordningställt Stationshusets tomt 
 
Pågående arbeten omfattar att: 
 
• i samarbete med RehabLiving bygga ett spa- och hälsocenter om 2 000 kvm 
• skänka baden till föreningen Restaurantholmens Vänner 
• uppföra en utomhusscen på Restaurantholmen 
• iståndsätta områdets naturområden 
• iordningställa strandpromenader och allmänna gång- och cykelstråk 
• förbättra tillfartsvägar och lokala vägar 
• iordningställa parkeringsytor/platser   
• bygga en ny entré till området 
• bygga en ny pir i hamnen vilken överlåts till KSSS som också får dispositionsrätt till 

bryggor, stränder och vattendrag 
 

Hänsyn till och respekt för området 
 
Området är beläget i Saltsjöbadens östra del mot Baggensfjärden och omfattar både mark- 
och vattenområden. Planområdet omfattar Hotellviken med Grand Hotel, Restaurantholmen, 
stationsområdet, hamnen med KSSS:s marina och Dalaröbryggan samt ett område mellan 
KF:s kursanläggning Vår Gård och flerbostadshusen vid Gamla Skolvägen. 



 
 
 
Eftersom planområdet ingår i riksintresset, innebär det stor varsamhet och hänsynstagande 
för landskapsbilden, kulturhistoriskt intressanta byggnader, traditionsrika verksamheter samt 
tillvaratagande av de utblickar mot havet som området erbjuder. 
 
De detaljplaner som ersattes av den nya, var från 1912 och 1936. De ursprungliga planerna 
som ersattes 2003, gjorde det möjligt att uppföra större enbostadshus på inhägnade tomter 
om minst 2 000 kvm. 
 

Bostäder 
 
Planområdet omfattar cirka 9,5 ha på fastlandet och 3,5 ha på Restaurantholmen samt 
vattenområde. Det medger 130 bostäder fördelat enligt följande: 
 
• Marinan, 26 lägenheter 
• Restaurantholmen, 30 lägenheter 
• Gamla Skolvägen, 12 radhus 
• Ringvägen, 62 lägenheter 
 
De främsta målgrupperna har redan anknytning till Saltsjöbaden eller är allmänt 
skärgårdsintresserade. JMs ambition är att skapa ett unikt område med hus att bo och trivas 
i, där mottot är "Du kan inte bo bättre". Bostäderna erbjuder långsiktiga lösningar för de 
boende genom att ta hänsyn till individens behov. 
 
JM har velat fånga upp ”Saltsjöbadsandan” och har kartlagt de intresserades behov och krav 
genom fokusgrupper, samtal och enkäter. De intervjuade har haft synpunkter på till exempel 
den yttre och inre miljön, områdets karaktär samt färgval. Dessa synpunkter har legat till 
grund för utformningen av bostäderna. 
 

Området Restaurantholmen 
Detta är den sista etappen i området. Behandlingen av marken är viktig, dels på grund av 
dess komplicerade karaktär, och dels för att skapa en helhet mellan husen och marken. I 
enlighet med planbestämmelserna utformas bostadshusen så att områdena utanför själva 
byggnaderna inte blir privatiserade. 
Den planerade nya bebyggelsen på Restaurantholmen består av fem huskroppar, fyra av 
dessa är för bostäder med 30 lägenheter och en för en rehabiliteringsanläggning med 
varmvattenpool, tretton hotellrum, gym och konferensmöjligheter. Den omfattar 2 000 kvm 
och projekteras av RehabLiving. 
 

- Tanken är att bygga bostäder i tre våningar över markplan och att dela upp 
byggnaden i mindre enheter. Genom att förskjuta den i höjd- och sidled, samtidigt 
som jag ger utrymme för balkonger i varierande storlek och djup, går det att 
åstadkomma en småskalig karaktär, säger Stig Jarefeldt, arkitekt 

 
Husen får en ljus arkitektur med stora fönsterpartier och olika detaljer. Fasaderna blir  
putsade i vitt med inslag av trä och taken blir välvda vilket ger de högst belägna 
lägenheterna extra takhöjd. Lägenheter kommer att ha öppna planlösningar och 
genomgående hög kvalitet med uteplatser eller balkonger med sjöutsikt och båtplats i KSSS 
Marina.  Mellan husen anläggs gårdar med granitmurar där hänsyn har tagits till 
Restaurantholmens parkliknande natur. 



 
 
Under torget mellan husen, kommer ett underjordiskt garage att byggas för de boende. 
Schaktmassorna planeras att tippas utanför KSSS för förlängning av den nuvarande piren. 

Området Marinan 
Områdets byggstart skedde i området kallad Marinan som blir ett öppet grönområde med 
gångstråk till öster om Grand Hotel, bredvid KSSS:s lokaler. Arkitekt är Cinnober Arkitekter 
AB, numera Mondo arkitekter. 

Ringvägen, området vid Gamla Skolvägen, Stationen och Dalaröbryggan 
Området vid Ringvägen mitt emot Vår Gård omfattar fem huskroppar med 62 lägenheter. 
 
Vid Gamla Skolvägen har tre låga huskroppar inrymmande 12 radhus, uppförts. 
 
Arkitekten för både området vid Vår Gård och Gamla Skolvägen har varit Maria Grunditz på 
zuez arkitekter. 
 
 
Spa- och hälsoanläggning 
 
I direkt anslutning till bostäderna uppförs en spa- och hälsoanläggning. Den omfattar 
2 000 kvm och projekteras av RehabLiving Nordic AB. En separat operatör kommer att driva 
anläggningen som vänder sig till såväl privat- som företagskunder. 
 
Konceptet har internationell prägel med 13 rum och sviter, restaurang, varmbad med 
saltvatten, massagepool, ångbad, bastu, solarium, andaktsrum, konferensrum, 
hantverkslokal och gym. 
 

Upprustning av befintlig bebyggelse och naturmark 
 
Genom ny exploatering skapas också resurser för att dels förbättra tillfartsvägar, lokala vägar 
och promenadstråk. Det skapas även resurser för att upprusta befintlig, värdefull bebyggelse 
och natursköna partier på både fastlandet och Restaurantholmen. 
 
I förhållande till tidigare detaljplaner, utökas den allmänna marken på Restaurantholmen. 85 
% av holmens yta blir så kallad allmän mark genom att JM skänker marken till Nacka 
Kommun och Restaurantholmens vänner. Samtidigt är och blir hela holmen tillgänglig för 
allmänheten. 
 
Tidigare gångstråk kring holmen är kvar och iordningställs. De två äldre bågbroarna ut till 
holmen har renoverats. 
 
När detaljplanen vann laga kraft, överlät JM holmens alla stränder och all orörd naturmark 
inklusive samtliga gångstråk och de två broarna, till Nacka Kommun.  
 
På Restaurantholmen ligger Friluftsbadet med sina tre bad; dam-, herr- och mellanbadet. 
Herr- och dambadhusen anlades först på Badholmen 1893. Men när vattnet försämrades 
flyttades herrbadhuset till Restaurantholmen där det stod färdigt 1913. När det nya 
herrbadhuset uppfördes 1925 övertog damerna det tolv år äldre herrbadhuset och så har det 
förblivit fram till idag. 
 
 



 
 
 
Baden är Q-märkta och klassas som kulturhistoriskt värdefulla byggnader. På JMs uppdrag, 
gjordes en antikvarisk undersökning som sedan låg till grund för renoveringen. 
 
Efter renoveringen och byggande av bastu och klubbrum, avser JM att skänka baden till 
Restaurantholmens Vänner. JM säkerställer också badens framtida drift och underhåll 
ekonomiskt. 
 
KSSS hamnkontor på Restaurantholmen revs och ersattes med ett nytt servicehus. JM 
bygger även en ny pir och överlåter den till KSSS som också får dispositionsrätten till 
bryggor, stränder och vattendrag. 
 
 
 
Läs mer om Restaurantholmen på JMs webbplats: www.jm.se  
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Martin Asp, projektledare JM, 08-782 89 85 
Ellinor Bjennbacke, vik. pressansvarig JM, 08-782 86 33 
 
Detta och tidigare pressmeddelanden finns på www.jm.se. 
 

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad 
på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och 
universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av 
kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all 
verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca 2200 
medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på den Nordiska Börsens lista, segmentet Large Cap. 
 
 
 

http://bostad.jm.se/templates/Project/Project.aspx?id=3179&companyid=&WT.tx_s=10&WT.tx_e=p&WT.tx_i=srch123&WT.pn_sku=read_more&WT.tx_u=1&WT.tx_id=2006-09-27&WT.tx_it=10:53:41
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