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Förord 

Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att skapa samsyn mellan berörda aktörer om funktionen och 

utformningen av väg 222 och 274 samt klargöra mål och val av åtgärder längs stråket. En viktig fråga 

har varit att enas om gemensamma planeringsförutsättningar för att säkerställa att kommande 

planering kan förenas med vägarnas funktion och den ökade efterfrågan på framkomlighet i 

transportsystemet. 

Väg 222 och väg 274 är primära länsvägar i det statliga huvudvägnätet och har en särskild betydelse 

för framkomligheten för genomfarts-, regional- och lokal trafik för denna del av regionen.  

Arbetet har organiserats med en arbetsgrupp bestående av personer från Trafikverket, Värmdö 

kommun, Trafikförvaltningen och AFRY (konsult). Arbetsprocessen har baserats på dialoger utifrån 

underlag och analyser framtagna av specialiststöd. 

Rapporten ska ses som en dokumentation och utgör en överenskommelse om en gemensam 

problembild, funktioner och mål som parternas gemensamma arbete resulterat i.  

I framtida planeringssituationer är avsikten att berörda parter med stöd av denna rapport ska vara 

överens om vad som ska gälla utmed olika sträckor av stråket, vilket kommer att underlätta den fysiska 

planeringen. Rapporten är i första hand tänkt att gälla för ny planering och ska utgöra ett stöd vid 

gemensamma frågor som uppkommer kopplat till väg 222 och 274 i samband med fördjupade 

översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och vägplaner. 
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Sammanfattning 

Värmdö kommun har det senaste decenniet haft en stark befolkningstillväxt som förväntas fortsätta, 
och de redan idag hårt belastade vägarna 222 och väg 274 är Värmdös enda koppling till regionens 
centrala delar.  
 
De senaste åren har det tagits fram ett flertal utredningar och åtgärdsvalsstudier för delar av väg 222 
och väg 274 kopplat till de brister vägarna har idag och pågående planarbete. Även om det har 
genomförts många studier har de inte landat i en gemensam syn på funktion och utformning för 
stråket.  Därför finns det ett behov av att studera väg 222 och väg 274 utifrån ett helhetsgrepp, både för 
att möta pågående bebyggelseutveckling och för att hantera en ökad efterfrågan på framkomlighet i 
transportsystemet.  
 
Trafikverket, Värmdö kommun och Trafikförvaltningen i Region Stockholm kom tillsammans överens 
om att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att skapa en gemensam helhetssynsyn på brister, 
problem och behov, vägarnas funktion och ta fram åtgärdsförslag.   
 
Området som studerats omfattar väg 222 mellan trafikplats Insjön och Stavsnäs samt delen av väg 274 
mellan Ålstäket och Hemmesta vägskäl, se figur nedan. Studiens influensområde, det vill säga det 
område som indirekt påverkar behovet av åtgärder, har identifierats i första hand omfatta 
Gustavsberg, Värmdölandet och Stavsnäs.  

 

  
Figur Geografisk avgränsning (grå markering) och influensområde (rosa markering) för åtgärdsvalsstudien. Bakgrundskarta: 
Värmdö kommun, Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03. Värmdö kommun. 

Såväl konstaterade brister från tidigare utredningar och nyidentifierade brister har samlats och 
beskrivits i denna åtgärdsvalsstudie. Frågorna kring brister handlar framförallt om 
trafiksäkerhetsproblem, framkomlighetsproblem, samt bristfällig tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter som varierar längs de här vägarna men återkommer på olika sätt längs 
sträckorna. I och med Värmdö kommuns befolkningstillväxt riskerar dessa problem att förvärras 
ytterligare och det finns ett tydligt behov av att komma vidare med lösningsalternativ och skapa 
en  samsyn mellan inblandade organisationer.   
  
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att, med utgångspunkt från de identifierade bristerna avseende 
framkomlighet och trafiksäkerhet i stråket samt den förväntade befolkningstillväxten i Värmdö 
kommun, analysera hur stråket ska utvecklas för att målen i studien ska kunna uppnås. I denna ÅVS 
finns utpekade mål för samsyn som handlar om tydliga planeringsförutsättningar för bostäder kring 
väg 274 och väg 222 men även om att förtydliga ansvar och funktion för kommunalt, enskilt och 
statligt vägnät. Målen för problemlösning som har legat till grund för de åtgärder som tagits 
fram handlar om nedanstående områden med tillhörande prioritering mellan trafikslagen:  

 
• God tillgänglighet till och från regioncentrum  

• God tillgängligheten till och mellan kommunens fem centrumområden samt till skolor  

• God framkomlighet  

• God trafiksäkerhet  

• God miljö  

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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De åtgärder som har tagits fram i en bred process är till stor del samlade utifrån tidigare 
utredningar tillsammans med nya åtgärder som denna studie och process har kommit fram 
till. Eftersom sträckorna är långa med flera konstaterade brister har åtgärderna delats upp 
på  delsträckor och efter tematiska områden,  
 

• Delsträcka 1 Insjön - Ålstäket,  

• Delsträcka 2 Ålstäket - Stavsnäs  

• Delsträcka 3 Ålstäket – Hemmesta vägskäl.  
  
Den genomförda utvärderingen av måluppfyllelse för åtgärderna visar att föreslagna steg 1- och 2-
åtgärder inte möter målen i tillräckligt stor utsträckning utan att steg 3- och 4-åtgärder, det vill säga 
”bygga om” och ”bygga nytt”, behövs på samtliga delsträckor för att lösa utpekade brister och nå 
uppsatta mål. Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder uppfylla målen för God tillgänglighet, God 
framkomlighet och God trafiksäkerhet. Åtgärderna bedöms svara väl mot de brister som har 
identifierats inom dessa områden i åtgärdsvalsstudien.  
 
Målområdet God miljö handlar om att värna kvaliteter och att minska, minimera eller undvika 
påverkan från vägtrafiken. De åtgärder som föreslås styr i en positiv riktning avseende dessa mål med 
några undantag, däribland åtgärder som omfattar nya vägförbindelser och höjd hastighet.   
 
Åtgärdsvalsstudien rekommenderar att gå vidare med majoriteten av åtgärderna inom 
de studerade sträckorna med undantag av ett antal åtgärder som bedömts för komplicerade att 
genomföra eller ha låg samhällsekonomisk nytta. Ett antal stora nyinvesteringar som föreslås har 
kostnadsberäknats och gjorts en samhällsekonomisk beräkning på för att kunna utgöra underlag till 
kommande Länsplan för transportinfrastruktur. Dessa omfattar:  

 
• Reversibelt körfält på Farstabron (delsträcka 1)  

• Trafikplats Gustavsberg byggs om till en ruterlösning med ny västlig avfartsramp, ny 
 östlig påfartsramp, droppe söder om väg 222 och hållplatser på ramper med nya gång-
 och cykelanslutningar inkl. GC-tunnlar och GC-bro (delsträcka 1)  

• Ny gång-och cykelväg mellan Fågelbro och Ramsmora inkl. belysning (delsträcka 2)  

• Tredje körfält på väg 274, 2+1 eller 1+2 inklusive gång- och cykelväg samt tvåfältiga 
 cirkulationsplatser och ny cirkulationsplats vid Hemmesta centrum (delsträcka 3)  

  
I det fortsatta arbetet kommer vidare utredningsarbete behöva genomföras som en del av, eller 
parallellt med, vägplaner/detaljplaner. Åtgärder behöver utredas och genomföras i rätt tid eftersom 
utformning och genomförande för flertalet av åtgärderna är beroende av varandra. Ett samarbete 
parterna emellan är av särskild vikt för att åtgärderna i denna ÅVS ska kunna genomföras.   
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1. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till åtgärdsvalsstudien och hur arbetet har bedrivits. I kapitlet 

beskrivs även vad som har tidigare utretts och hur denna studie förhåller sig till det samt till 

angränsande planer och övergripande syfte med de åtgärder som studien rekommenderar. 

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  

Väg 2221 och väg 2742 förbinder Värmdö med den centrala regionkärnan (Stockholm) och via 

färjeförbindelsen från Stenslätten till Rindö även Vaxholm och regionens norra del. De är primära 

länsvägar i det statliga huvudvägnätet och har en särskild betydelse för framkomligheten för 

kollektivtrafik, dagliga personresor och godstransporter i den östra delen av regionen. De har även en 

viktig funktion för lokal trafik inom Värmdö kommun. 

Väg 222 och väg 274 utgör de enda länkarna från Värmdö i det övergripande vägnätet i riktning mot 

regionens centrala delar där transportsystemet idag är hårt belastat. Värmdö kommun har det senaste 

decenniet haft en stark bebyggelseutveckling som förväntas fortsätta. Detta har bidragit till förändrade 

anspråk och påverkan på det statliga transportsystemet. Till följd av en fortsatt befolkningstillväxt i 

Värmdö förväntas trafiken längs vägarna att öka. Detta kommer att leda till växande köer, förlängda 

restider och ökad restidsosäkerhet i högtrafik. Tillsammans med den starka befolkningstillväxten i 

regionen kommer detta i sin tur leda till en ökad efterfrågan, som behöver hanteras genom bland 

annat infrastrukturåtgärder, kollektivtrafik och styrmedel.  

Värmdö kommuns stadsutveckling påverkar i hög grad den statliga infrastrukturen samtidigt som den 

regionala funktionen på de statliga vägarna behöver värnas i kommunens bebyggelseutveckling. 

Värmdö kommun önskar ett förtydligande om hur nära väg 274 genom Hemmesta som bebyggelse kan 

placeras utifrån vägens funktion, skyddsområde och omgivningspåverkan. Kommunen planerar även 

nya bostäder på Värmdölandet utmed väg 222. 

De senaste åren har det tagits fram ett flertal utredningar för delar av väg 222 och väg 274 kopplat till 

de brister vägarna har idag och pågående planarbete. Det har även genomförts ett antal 

åtgärdsvalsstudier men de har inte resulterat i en gemensam syn på funktion och utformning för 

stråket￼. Det finns ett behov av att studera väg 222 och väg 274 utifrån ett helhetsgrepp, både för att 

möta pågående bebyggelseutveckling och för att hantera en ökad efterfrågan på framkomlighet i 

transportsystemet.  

Väg 222 och väg 274 har till stora delar låg standard och det finns flertalet trafiksäkerhets- och 

framkomlighetsbrister för vägtrafiken. De har kapacitetsproblem på flertalet sträckor och är sårbara 

vid en olycka på vägen. Det finns även problem med bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet för 

oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägnätet har en varierad standard och är inte 

sammanhängande längs dessa sträckor. Vägarna utgör en barriär för oskyddade trafikanter och det 

saknas säkra gång- och cykelpassager på flera platser. Det finns även brister som rör miljö och hälsa, 

till exempel buller och barriäreffekter för friluftsliv och biologisk mångfald.  

Mot bakgrund av detta har Trafikverket, Värmdö kommun och Region Stockholm trafikförvaltningen 

kommit överens om att tillsammans genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att skapa en gemensam 

 
1 Sträckan kommungränsen – Mölnvik kallas även för Värmdöleden, sträckan Mölnvik – Ålstäket för 
Skärgårdsvägen och sträckan Ålstäket – Stavsnäs för Stavsnäsvägen. 
2 Sträckan genom Hemmesta kallas även för Skärgårdsvägen. 
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syn på brister, problem och behov, vägarnas funktion och ta fram åtgärdsförslag. I ett tidigt skede i 

studien har en överenskommelse om att genomföra en gemensam åtgärdsvalsstudie träffats mellan 

Trafikverket och Värmdö kommun, se bilaga 1.  

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Åtgärder längs det statliga väg- och järnvägsnätet finansieras via den nationella transportplanen och 

via regionala länstransportplaner. Den nationella transportplanen innefattar investeringar i det 

nationella stamnätet och de regionala länstransportplanerna omfattar investeringar i statlig infra-

struktur som inte ingår i det nationella stamnätet och åtgärder i anläggningar för vilka statlig med-

finansiering kan beviljas till kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Förslag om vilka 

åtgärder som ska ingå i transportplanerna tas fram i Trafikverkets åtgärdsplanering. Det är region 

Stockholms roll att upprätta länsplanen i Stockholm, regionen samverkar med, till exempel 

Trafikverket, länets kommuner och berörda myndigheter. 

Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg för val av åtgärder som föregår den formella fysiska plan-

läggningsprocessen av vägar och järnvägar. I en åtgärdsvalsstudie ska arbetet vara förutsättningslöst, 

vilket betyder att flera möjliga lösningar kritiskt ska testas för att åtgärda ett problem utan att vara låst 

vid tidigare framtagna lösningar. I arbetet har Trafikverkets metodbeskrivning för åtgärdsvalsstudier, 

Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar, Handledning 2015:171 tillämpats. 

Åtgärdsval genomförs som ett första utredningsskede för att analysera brister i transportsystemet, 

formulera projektspecifika mål och pröva åtgärder som kan bidra till att lösa brister och nå överens-

komna mål. Resultatet från arbetet med åtgärdsval ligger till grund för åtgärdsplanering och fysisk 

planering.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudier delas in i de fyra faserna Initiera, Förstå situationen, Pröva tänkbara 

lösningar samt Forma inriktning och rekommendera åtgärder. Faserna redovisas i Figur 1. 

 

 

Bakgrund och syfte, ringa 
in problembilden, 
identifiera aktörer med 
mera. 

Precisering av problem, 
jämförelse av nuläge med 
krav, mål för lösningar. 

Pröva om föreslagna 
åtgärder bidrar till att 
uppnå målen som ska 
uppfyllas. 

Förslag till åtgärder som 
uppfyller syfte och mål.  

Figur 1. Åtgärdsvalsstudiens fyra faser. 

I fasen Initiera har en arbetsgrupp bestående av representanter från Trafikverket, Värmdö kommun 

och Trafikförvaltningen i Region Stockholm formats på initiativ av Trafikverket. Konsulter som ska 

driva processen och bidra med utredningsarbete har upphandlats. De deltagande parterna har kommit 

överens om att genomföra åtgärdsvalsstudien. Trafikverket och Värmdö kommun har tecknat en 

gemensam överenskommelse. 

Arbetsgruppen har bestått av: 

• Anton Persson, utredningsledare, Trafikverket 

• David Nykvist, biträdande utredningsledare, Trafikverket 

• Maia Rostvik, samhällsplanerare, Trafikverket (t.o.m. april 2020) 

• Patrik Stenberg, samhällsplanerare, Värmdö kommun 

• David Cileg, trafikplanerare, Värmdö kommun (ersättare) 
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• Fredrik Meurman, samhällsplanerare, Region Stockholm trafikförvaltningen (t.o.m. augusti 
2020) 

• Lena Hübsch, samhällsplanerare, Region Stockholm trafikförvaltningen (fr.o.m. september 
2020) 

• Astrid Hathorn Buhre, strategisk bussplanerare, Region Stockholm trafikförvaltningen 
(ersättare, t.o.m. juni 2020) 

• Mark Kesper, strategisk bussplanerare, Region Stockholm trafikförvaltningen (ersättare, 
fr.o.m. augusti 2020) 

• Cecilia Bostorp, processledare, AFRY 

• Emma Engström, uppdragsledare och erfaren utredare, AFRY 

• Josefin Johansson, utredare, AFRY 

• Sanna Eveby, uppdragsledare och erfaren utredare (t.om. april 2020 samt fr.o.m. januari 
2021, däremellan kvalitetsgranskare), AFRY 

En styrgrupp med representanter från Trafikverket, Värmdö kommun och Region Stockholm 

trafikförvaltningen har formats för att stötta arbetet med åtgärdsvalsstudien. Styrgruppen har bestått 

av: 

• Camilla Holmberg, Enhetschef Utredning, Trafikverket 

• Christina Leifman, Samhällsbyggnadschef, Värmdö kommun (t.o.m. september 2020) 

• Ann-Kristin Rudström, Tf. Översiktsplanechef, Värmdö kommun (t.o.m. september 2020) 

• Moa Öhman, Översiktsplanechef, Värmdö kommun (fr.o.m. oktober 2020) 

• Johanna Skur, gruppchef Samhällsplanering, Region Stockholm trafikförvaltningen 

I faserna Förstå situationen, Pröva tänkbara lösningar och Forma inriktning och rekommendera 

åtgärder har arbetsgruppen träffats regelbundet. I faserna Förstå situationen och Pröva tänkbara 

lösningar har dialogmöten hållits med brukare och aktörer som berörs av tänkbara lösningar och har 

kunskap om resor och transporter i stråket. Vilka intressenter som deltagit beskrivs närmare i kapitel 

2. Utöver dialogmötena har arbetet kommunicerats med Värmdö kommuns politiker under processens 

gång, 2020-05-29 skedde ett informationsmöte och 2020-09-07 hölls en workshop där politikerna 

erbjöds möjlighet att tycka till om lämpliga åtgärder. 

På dialogmötena har deltagarnas samlade kunskap fångats upp och arbetsgruppens arbete har 

granskats. På dialogmöte 1, 2020-03-03, har kvaliteter, brister, problem och behov identifierats. Mot 

bakgrund av resultatet från dialogmöte 1 har deltagarna i fas 2 tagit fram förslag på tänkbara åtgärder 

och bedömt måluppfyllelse för de föreslagna åtgärderna. Dialogen i fas 2 genomfördes digitalt. Ett 

informationsmöte hölls 2020-06-15 där föreslagen problem- och målformulering förankrades. Efter 

mötet skickade deltagarna in sina förslag på åtgärder. När åtgärderna samlats in och sammanställts 

hölls ett uppföljningsmöte 2020-09-18 där deltagarna gav input till målbedömningen av föreslagna 

åtgärder och vilka åtgärder som de ansåg vara mest angelägna. De åtgärder som inte syftade till 

åtgärdsvalsstudiens mål sorterades bort tillsammans med de åtgärder som arbetsgruppens deltagare 

ansåg svåra, eller omöjliga, att genomföra. Kvarstående åtgärder förtydligades och en genomgripande 

måluppfyllnadsbedömning utfördes. 

Analysen av åtgärder har grundats på den så kallade fyrstegsprincipen, se Tabell 1. Fyrstegsprincipen 

tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. 
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Tabell 1. Förklaring av fyrstegsprincipen. 

Steg 1 – Tänk om 
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet 
av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

Steg 2 – Optimera 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den 
befintliga infrastrukturen. 

Steg 3 – Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnader och 
förändringar. 

Steg 4 – Bygg nytt 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 
innebär nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

 

De åtgärder som därefter bedömdes ha för låg måluppfyllnad eller där det bedömdes att andra 

åtgärder med lägre påverkan enligt fyrstegsprincipen kunde avhjälpa samma problem eller brist 

prioriterades bort. 

I fasen Forma inriktning och rekommendera åtgärder har föreslagna åtgärder förankrats. Parterna 

har enats om en tidplan och en ansvarsfördelning för genomförande av föreslagna åtgärder. Efter att 

åtgärdsvalsstudien är avslutad tar respektive organisation ställning till hur de åtgärder som de 

ansvarar för ska hanteras. En avsiktsförklaring skrivs fram mellan parterna. 

1.3. Tidigare planeringsarbete 

Regionala planer 

I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, pekas Gustavsberg ut som ett 

strategiskt stadsutvecklingsläge med hög tillgänglighet för kollektivtrafiken, se Figur 2.  

Mörtnäs/Grisslinge och Hemmesta utgör primära bebyggelselägen med god regional tillgänglighet 

medan bebyggelseområdena utmed väg 222/Stavsnäsvägen utgör sekundära bebyggelselägen med god 

regional tillgänglighet för kollektivtrafik under rusningstrafik. Övriga områden utgörs av landsbygd, 

skärgård och övrig mark. Stavsnäs vinterhamn är utpekad replipunkt, som är en regionalt viktig nod 

och strategisk bytespunkt för bastrafiken till kärnöarna. Boda och Sollenkroka är också viktiga 

replipunkter som berörs i studien. Delar av väg 222 och väg 274 är utpekade som övrigt stomnät med 

stor betydelse för kollektivtrafiken.3 

 
3 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 2016. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Stockholms läns 
landsting.  
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Figur 2. Utpekad bebyggelsestruktur i Värmdö i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Källa: Region 
Stockholm, 2018. Utdrag ur Plankarta för Stockholms län och Rumslig inriktning för Stockholmsregionen 2050. 

 

Kommunala planer 

I Värmdö kommuns Översiktsplan 2012 - 2030 redovisas en inriktning för kommunens framtida 

markanvändning och utveckling, se Figur 3.  Gustavsberg pekas ut som kommunens centralort, 

Hemmesta och Stavsnäs som centrumområden och Stavsnäs vinterhamn som replipunkt. 

Resecentrum/bussterminal finns utpekade i Gustavsberg och vid trafikplats Gustavsberg.  
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Figur 3. Strukturkarta över Värmdö kommun från översiktsplanen.  

 

Transportinfrastrukturen i kommunen ska vara säker och effektiv och väg 222 ska utvecklas. Värmdö 

ska ha ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät som knyter ihop centra, bostadsområden, skolor och 

servicefunktioner samt, rekreationsområden och replipunkter. Utmed en del av väg 222 finns ett 

spårreservat föreslaget. Reservatet ska kunna användas för buss, BRT-lösning, spårburen trafik eller 

spårbil. En planerad båtpendlingslinje med start vid Östra Mörtnäs finns också föreslagen.  

Enligt översiktsplanen ska Hemmesta utvecklas till ett sammanhållet och levande centrum. Det ska bli 

tryggt, tillgängligt och trafiksäkert för alla. Trafikmiljön längs väg 274 ska förbättras och säkra 

passager behövs mellan centrumområdet och omkringliggande bostadsområden. Väg 274, som utgör 

huvudtillfart för hela Värmdölandet, delar centrum i två delar.  

Vidare ska Stavsnäs utvecklas till ett sammanhållet samhälle. Stavsnäs vinterhamn ska utvecklas som 

regional replipunkt för skärgården, den viktigaste i mellanskärgården. Väg 222:s kapacitet och 

standard ska förbättras.4 

 

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 är ett planeringsinstrument för kort- och 

långsiktiga beslut som syftar till att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen i kommunen. Planen 

tydliggör prioriteringsordningen för utbyggnad av gång- och cykelnätet, bland annat i Hemmesta och 

mellan Strömma och Stavsnäs, se Figur 4. Stråket väg 222 och väg 274 ingår i följande primära 

kopplingar som ska stärkas: mellan centrumområdena, till skärgårdsbrygga Stavsnäs vinterhamn och 

till prioriterade förändringsområden i kommunen (PFO). Det råder brist på cykelparkeringar och 

 
4 Översiktsplan 2012–2030. 2011. Värmdö kommun. 
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Värmdö kommun föreslår att ovanstående målpunkter samt infartsparkeringar och busshållplatser 

med ett stort resande bör förses med cykelparkering.5  

 
Figur 4. Föreslagen plan för etappvis utbyggnad av gång- och cykelvägar i Värmdö kommun.  

I Infartsparkeringsplan 2016–2030 redovisas befintliga och föreslagna infartsparkeringar i 

kommunen, se Figur 5. Befintliga infartsparkeringar längs stråket är Värmdö marknad, Mölnvik, 

Grisslinge och Ålstäket, Hemmesta Centrum, Hemmesta vägskäl, Fågelbro och Djuröbron. Föreslagna 

infartsparkeringar längs stråket är Kil, Ingarökrysset och Värmdö marknad (utökning av befintlig), 

Östra Mörtnäs, Hagabergsvägen, Västerängen, Herrviks gård, Fågelbro (utökning av befintlig). Behov 

av väderskyddade cykelparkeringar för pendelresenärer har särskilt identifierats vid Mölnvik, 

Grisslinge och Hagabergsvägen.6 

 
5 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013–2030. 2014. Värmdö kommun. 
6 Infartsparkeringsplan 2016–2030. 2016. Värmdö kommun. 
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Figur 5. Befintliga och föreslagna infartsparkeringar i Värmdö kommuns Infartsparkeringsplan 2016–2030.  

 

Övergripande utredningar 

Åtgärdsvalsstudie 222 och 274 genom Nacka och Värmdö kommuner 

I studien som genomfördes år 2013 analyserades framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö längs 

vägsträckorna i Figur 6. Förslaget var att på olika sätt, bland annat genom mobility 

managementåtgärder, bedriva fortsatt arbete för att minska behovet av att resa med bil, öka 

kollektivtrafikens attraktionskraft och attraktionskraften för resor till fots och med cykel samt 

trafiksäkerheten på sträckan för samtliga trafikanter. Samtidigt skulle natur- och kulturvärden 

tillvaratas och utvecklas, medan buller och luftföroreningar skulle minska.7 Föreslagna åtgärder har 

inte genomförts ännu.  

 
Figur 6. Studieområdet för Åtgärdsvalsstudie väg 222 och väg 274 från år 2013.  

 
7 Åtgärdsvalsstudie 222 och 274 genom Nacka och Värmdö kommuner. 2013. Trafikverket. 
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Förstudie Cykel i Ostsektorn 

I studien från år 2011 undersöktes hur andra färdsätt/trafikslag än bilen kunde stärkas för att förbättra 

den dåvarande trafiksituationen och skapa förutsättningar för minskat bilberoende (Figur 7). 

Förstudien föreslog tre sammanhängande cykelstråk på sträckorna: Gustavsberg – Björkviks brygga, 

Skurubron – Stavsnäs samt Ålstäket – Stenslätten, vilka berör både väg 222 och väg 274.8 Efter 

förstudiens genomförande föreslog Trafikverket att arbetsplaner ska tas fram för utbyggnad av gång-

och cykelväg mellan Gustavsberg/Charlottendal och Ingarö, Dalkrogsstigen och Strömma kanal, 

Ramsmora och Stavsnäs, Hemmesta C och Hemmesta vägskäl samt punktinsatser mellan Ålstäket och 

Hemmesta vägskäl. 

 

Figur 7. De stråk som studerades i Förstudie Cykel i Ostsektorn från år 2011. 

Hastighetsöversyn på elva utvalda primära länsvägar i Stockholms län - Bristanalys, förslag till åtgärder och 

effekter vid förändrade hastighetsgränser9  

I utredningen från år 2015 studerades konsekvenser av att höja nuvarande hastighetsgränser, från 70 

till 80 km/h och från 50 till 60 km/h på bland annat väg 222 och väg 274. Syftet var att utreda vilka 

effekter hastighetshöjningarna ger och möjligheterna att helt eller delvis kompensera för de negativa 

effekterna. Bland annat identifierades flertalet kurvor som inte uppfyller rekommenderad kurvradie 

för 60 respektive 80 km/h samt föremål, ofta berg, inom säkerhetszonen. Förslag på åtgärder omfattar 

bland annat räcken, bergschakt, ändringar av övergångsställen, räfflad mittlinje, ombyggnation av väg 

i befintlig och ny sträckning.  

En samhällsekonomisk bedömning visade åtgärden som olönsam på väg 222 och mycket olönsam på 

väg 274. Trots stora åtgärder för att kompensera för de negativa effekterna kunde dessa inte tillräckligt 

väga upp de negativa effekterna på trafiksäkerhet, landskap, klimat och hälsa. 

 

 

 
8 Förstudie Cykel i Ostsektorn, Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län. 2011. Trafikverket. 
9 Hastighetsöversyn på elva utvalda primära länsvägar i Stockholms län - Bristanalys, förslag till åtgärder och 
effekter vid förändrade hastighetsgränser. 2015. Trafikverket. 
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Åtgärdsvalsstudie Förbättrad framkomlighet i stomnätet, stråk 5 Nacka trafikplats – Hemmesta 

vägskäl  

Studien från år 2016, se Figur 8, visar att åtgärder för förbättrad framkomlighet för busstrafiken ger 

restidsvinster och ökad pålitlighet. I stråket Nacka trafikplats – Hemmesta vägskäl finns det enligt 

studien potential till restidsvinster på upp till 8 - 9 minuter i högtrafik under både förmiddag och 

eftermiddag genom framkomlighetsåtgärder. Bedömningen är att minst 1 000 nya resor per dygn kan 

genereras med denna restidsvinst.  Kommunen har dessutom gjort en kompletterande utredning och 

kommit fram till andra åtgärder i det kommunala vägnätet. 

 

Åtgärdsförslag för ökad framkomlighet för stombusstrafik som rör det statliga och kommunala vägnätet: 

Föreslagna åtgärder10 som förbättrar framkomligheten för stombusstrafiken 

- Bussprio för stombussarna i korsningar med övrig trafik. 
- Fri högersväng vid avfart från väg 222 till Ingarövägen och vid cirkulationsplats Mölnvik mot 

handelsområdet. 
- Släckta signaler med bussprio längs Gustavsbergsvägen och vid Mölnviks handelsområde. 
- Variabla busskörfält och bussprio i signal längs väg 222. 
- Utbyggnad till 2+2 Mölnvik - Ålstäket samt bussprio vid cirkulationsplats Älgstigen längs väg 

222 
- Justering av hållplatser (kantsten vid hållplats Ålstäket), stombuss stannar ej vid hållplats: 

Viks central (Kolvik och Näset har trafikförvaltningen och Värmdö kommun kommit överens 
om att behålla).  

- Prioritering av drift och underhåll i sträckningen. 
 

Åtgärderna har ingen eller liten påverkan på biltrafiken och ger en stor samhällsnytta.11 De flesta av 

åtgärderna har eller planeras att genomföras, vissa ingår i arbetet med Vägplan för 222 Mölnvik – 

Ålstäket, för mer information se avsnitt 1.4.  

 

Figur 8. Del av studieområdet för Åtgärdsvalsstudie Förbättrad framkomlighet i stomnätet, stråk 5 Nacka trafikplats Insjön - 
Hemmesta vägskäl från 2016. 

År 2019 tog Värmdö kommun fram en nulägesmodell över hela kommunen i det mesoskopiska 

trafikanalysverktyget Dynameq. Trafikverket har deltagit i processen med att ta fram modellen. 

Modellen omfattar ett nätverk av vägar som täcker in hela kommunen. Ett av modellens fokusområden 

täcker in viktiga vägar i Gustavsbergsområdet. Delar av väg 222 och väg 274 har valts ut för att fånga 

kapacitetsaspekter (sträckorna trafikplats Insjön – Ålstäket och Ålstäket – Hemmesta vägskäl). 

 
 

11 Åtgärdsvalsstudie Förbättrad framkomlighet i stomnätet, stråk 5 Nacka trafikplats – Hemmesta vägskäl, sammanfattande 
rapport. 2016. Värmdö kommun, Nacka kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen. 
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Nulägesmodellen motsvarar dagens trafiksituation med avseende på trafikmängder och fångar 

trängsel och därmed köbildning och restider i fokusområdet. 

En prognos för år 2040 har tagits fram. Prognosen är justerad efter beslutade planer fram till år 2040. 

Reseefterfrågan baseras på kommunens förväntade befolkningsutveckling och beräknas öka cirka 69 

procent från 2014 samt en trafikökning på cirka 50 procent under rusningstrafik. Identifierade 

problem i korsningspunkter som observerats i modellen har analyserats i Capcal med tillhörande 

förslag på åtgärder. Exempel på åtgärdsförslag är att omvandla cirkulationsplats Grantomta från 

enfälts till en tvåfälts cirkulationsplats. De flesta av åtgärderna berör Grisslingerakan och centrala 

Gustavsberg, exempelvis i Gustavsbergs centrum och cirkulationsplats Gustavsbergs 

Allé/Charlottendalsvägen.12 

Utredningar som berör väg 222, trafikplats Insjön - Ålstäket 

Åtgärdsvalsstudie 222 Verksamhetsområde Kil från år 2016 berörde planer för ett nytt 

verksamhetsområde med etablering av arbetsplatser och industriverksamheter mellan Nacka och 

Värmdö kommun, se Figur 9. Studien innefattade att säkerställa att närmiljön, trafiksäkerheten och 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter och fordonstrafik när verksamhetsområdet byggs ut. Beslut 

fanns att gå vidare med presenterat åtgärdspaket A och delar av paket C i studien vilket omfattande 

bland annat flytt av påfartsramp söderut mot väg 222, ny cirkulationsplats, T-korsning, gång- och 

cykelväg, belysning och mittrefug på påfart österut vid trafikplats Insjön. Åtgärderna är inte 

prioriterade i länsplanen utan bygger på medfinansiering från kommunerna.13 År 2020 beslutade 

Värmdö kommun att Kil istället ska bli ett område med småindustri. 

 

Figur 9. Studieområdet för Åtgärdsvalsstudie verksamhetsområde Kil från 2016. 

År 2016 genomförde Värmdö kommun tillsammans med Trafikverket och trafikförvaltningen 

Åtgärdsvalsstudie Ingarökrysset, se Figur 10. Resultatet utgör ett planeringsunderlag för nya 

trafiklösningar vid trafikplats Gustavsberg och trafikplats Hålludden längs väg 222. På lång sikt 

föreslås en bytesmöjlighet för busstrafiken vid trafikplats Gustavsberg. På kort sikt föreslås enklare 

åtgärder, däribland nya hållplatser och ny infartsparkering.14  

 
12 Teknisk dokumentation Värmdö trafikmodell. 2019. Värmdö kommun. 
13 Åtgärdsvalsstudie 222 Verksamhetsområde Kil. 2016. Trafikverket. 
14 Åtgärdsvalsstudie Ingarökrysset. 2016. Värmdö kommun. 
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Figur 10. Studieområdet för Åtgärdsvalsstudie Ingarökrysset från år 2016. 

Trafikverket har år 2018 studerat den köbildningsproblematik som uppstår i östlig riktning på väg 222 

över Farstabron, vilket medför utökade restider för vägtrafiken. En lösning som föreslås utredas vidare 

är en reversibel körfältslösning, vilken bedöms kunna klara efterfrågan på sträckan under alla tider på 

dygnet. Ett reversibelt körfält uppskattas kosta cirka 25 miljoner kronor. Bland annat behöver den 

samhällsekonomiska nyttan med lösningen jämfört med mer omfattande åtgärder såsom att bredda 

vägbron utredas vidare.15 

I Förstudie båtpendling studerade Region Stockholm tidplan, resurser, risker och beroenden för att 

möjliggöra båtpendling mellan Stockholm och Värmdö. Pendelbåtsbryggan i Värmdö lokaliseras i 

Östra Mörtnäs (busshållplats Ålstäket) längst in i Torsbyfjärden. Mellanliggande stopp föreslås vid 

Norra Lagnö, Koviksudde och Riset med målpunkt Strömkajen. Föreslagen linje medför restidsvinster 

till Strömkajen jämfört med buss för samtliga mellanliggande stopp och en nästan lika lång restid från 

Ålstäket om pendelbåten skulle få fartdispens. Driftskostnaden för pendelbåtsbryggan vid Ålstäket16 

skulle uppgå till cirka 90 000 kronor per år. Enligt förstudien behöver kommunen ta höjd för antalet 

infartsparkeringar vid Grisslinge och investera i nya parkeringslösningar (till exempel parkeringsdäck 

vid nuvarande infartsparkering).17 Ett tvåårigt försök för denna pendelbåtlinje planeras med trafikstart 

våren år 2023. 

Utredningar som berör väg 274, Ålstäket – Hemmesta vägskäl 

En gemensam förstudie för Väg 274 genom Hemmesta Centrumområde togs fram av Trafikverket och 

Värmdö kommun år 2010. Syftet var att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten vid Hemmesta 

Centrum. I studiens föreslås en planskild gång- och cykelpassage vilket förbättrar framkomligheten på 

väg 274 samtidigt som gång- och cykeltrafikanterna får en ökad tillgänglighet och högre säkerhet. 

Detta förbättrar således trafiksituationen för alla trafikantgrupper. Det belyses särskilt att det behövs 

en riskbedömning avseende transporter av farligt gods (genomförd i samband med planprogram för 

Hemmesta centrum), att barnperspektivet bör tas i beaktande och utformning/utbyggnad av 

cykelparkering, cykelbanor och vägkorsningar måste få tillräckligt med utrymme. 18 

Värmdö kommun genomförde år 2016 Åtgärdsvalsstudie Hemmesta, se Figur 11. Trafikverket 

medverkade inte i studien. I åtgärdsvalsstudien utreddes förutsättningarna för en ny väg förbi 

 
15 Behovsgruppen 5–1. 2018. Trafikverket. 
16 Detta avser inte driftskostnaden för båttrafiken. 
17 Uppdaterad Förstudie båtpendling. 2019. Värmdö kommun. 
18 Väg 274 genom Hemmesta centrumområde. Förstudie. 2010. Trafikverket. 
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Hemmesta för att underlätta centrumutvecklingen och belastningen på väg 274. I åtgärdsvalsstudien 

presenteras tre alternativa förslag för att utveckla gatu- och vägnätet i Hemmesta: 

1. Sammankopplat lokalgatunät vilket medför ökad lokal tillgänglighet och robusthet (förslag på 

sammankopplingar finns). 

2. Ny lokalgata i utkanten österut från centrum vilket avlastar väg 274 och möjliggör exploatering. 

3. Förbifart - vilket medför robusthet i systemet och en överflyttning av sekundär transportled för 

farligt gods och stora exploateringsmöjligheter (vilket delvis är kontroversiellt eftersom området i 

kommunens översiktsplan är utpekad som grön värdekärna). 

 

Figur 11. Studieområde för Åtgärdsvalsstudie Hemmesta från år 2016. 

Andra tänkbara vägåtgärder som föreslås längs väg 274 är att minska antalet in-och utfarter och att 

utöka antalet cirkulationer. Ett ytterligare hej körfält bedöms svårt19. Utöver det fysiska vägnätet 

föreslogs även ett antal åtgärder för att ytterligare förbättra hållbara resmöjligheter, till exempel fler 

direktbussar, utökad infartsparkering vid Hemmesta vägskäl, förbättrat gång- och cykelnät och att 

påverka resandet till och från skolor genom differentierade skoltider (vilket implementerades hösten 

2018 på Hemmestaskolan).20 

Planprogram och detaljplan för Hemmesta Centrum ska möjliggöra byggande av 700 bostäder, 

förskolor och nya handelsytor inom Hemmesta C.21 I riskanalysen som tagits fram bedöms riskerna 

med transporter genom samhället. Utifrån genomförda beräkningar konstateras att risknivån i 

området till följd av transporter med farligt gods på väg 274 är mycket låg, avseende såväl individ- som 

samhällsrisk. I trafikutredningen för Hemmesta centrum undersöks nuläget, en ny utformning av 

gatunätet motiveras och konsekvenserna på trafiksystemet till följd av planerad bebyggelse bedöms.22 

I samband med granskningen av detaljplanen framhåller Trafikverket att det behövs en 

kompletterande utredning rörande trafiklösningar inom planområdet som även beaktar anslutande 

vägnät och eventuella ytterligare kommunala exploateringsplaner. Planförslaget bör enligt 

 
19 En ny utredning genomfördes år 2017, se PM: Tredje körfält på Skärgårdsvägen. 
20 Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun. 
21 Detaljplan för Hemmesta Centrum. 2017. Värmdö kommun 
22 Hemmesta centrum, Trafikutredning (Bilaga 4). 2016. Värmdö kommun. 
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Trafikverket inte gå vidare till granskningsskede innan en kompletterande studie genomförts och att 

åtgärder och former för fortsatt process överenskommits.23 

Planarbetet befinner sig, i mars 2021, mellan samråd och granskning. Detaljplanen beräknas antas 

under 2022 och genomförande beräknas ske 2023–2025.24 

I PM Tredje körfält på Skärgårdsvägen från år 2017 konstateras att flera tänkbara lösningar för ett 

tredje körfält finns för väg 274 genom Hemmesta: fasta körriktningar, fasta körriktningar varav ett 

kollektivtrafikkörfält, reversibelt körfält för både bil och buss, reversibelt kollektivtrafikkörfält i mitten 

av vägen, köhoppare, reversibelt körfält och att kollektivtrafiken alltid ligger till höger. Utredningen 

föreslår att även andra åtgärder bör studeras närmare enligt fyrstegsprincipen. 

Kapacitetsproblematiken längs denna sträcka behöver utredas ytterligare i ett större sammanhang där 

ett större område analyseras. Ombyggnaden av sträckan Mölnvik- Ålstäket bör kunna förbättra 

situationen även för denna del av väg 274. Samtidigt planeras nya bostadsområden på Värmdölandet 

som ökar trafikbelastningen ytterligare. 

Enligt utredningen uppstår kapacitetsproblemen främst under sommaren och vid helger då 

trafikmängderna ökar kraftigt. Det bedöms vara genomförbart att anlägga ett tredje körfält. Ett tredje 

körfält innebär att alla vänstersvängar behöver tas bort, att gång- och cykelpassager över vägen 

försvåras, att vägen måste breddas och att intrång sker hos privata fastighetsägare. På några 

delsträckor krävs till exempel bergsprängning för breddning och flera (3) cirkulationsplatser måste 

byggas om. Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet är viktiga frågor att utreda vidare.25 

Trafikverket har beslutat att inom projektet Säkrare skolvägar gå vidare och utreda kostnad och läge 

för en planskild passage vid Hemmestaskolan. 

Utredningar som berör väg 222, Ålstäket – Stavsnäs 

I Trafikutredning väg 222 Ålstäket – Stavsnäs vinterhamn från år 2011 togs underlag fram inför 

planeringen av Stavsnäs vinterhamn fram. Utredningen belyser brister, behov och föreslår åtgärder för 

framkomlighet och trafiksäkerhet längs väg 222 samt parkeringsbehov i Stavsnäs vinterhamn. 

Utfarter, hastighetsöverträdelser, skymd sikt och smala vägar och obefintliga vägrenar lyfts som de 

främsta bristerna längs sträckan.26 

I Trafikutredning Värmdö Strömma S5 och S7 från år 2017, se Figur 12, studeras olika 

utformningsalternativ på berörd sträcka av väg 222. Bland annat föreslås trafiksäkerhetsåtgärder, till 

exempel förändrad utformning av tre korsningar längs väg 222, bullerremsor på gång- och cykelvägen 

vid fyra in- och utfarter och lokalisering av en eventuell hastighetssäkrad passage över väg 222.27 

 
23 Granskningsutlåtande Detaljplan för Hemmesta centrum. 2017. Trafikverket. 
24https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/pagaendedetaljplanering/varmdolandet/hemmestacentrum.4.
5108a8bb16e40e092a3a90ad.html  
25 Tredje körfält på Skärgårdsvägen – förutsättningar. 2017. Värmdö kommun. 
26 Trafikutredning väg 222 Ålstäket – Stavsnäs vinterhamn. 2011. Värmdö kommun. 
27 Trafikutredning Värmdö Strömma S5 och S7. 2017. Värmdö kommun. 

https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/pagaendedetaljplanering/varmdolandet/hemmestacentrum.4.5108a8bb16e40e092a3a90ad.html
https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/pagaendedetaljplanering/varmdolandet/hemmestacentrum.4.5108a8bb16e40e092a3a90ad.html
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Figur 12. Studieområde i PM Trafikutredning för Strömma (S5 och S7). 

I Värmdö–Strömma Utredning om alternativa hållplatslägen från år 2018 ges förslag på nya 

hållplatslägen för buss genom Strömma (S5-S7): Ryttingevägen, Strömmadal, Strömma kanal, 

Västertorp och Fågelbrovägen. Tillgängligheten med kollektivtrafik till handelsplatsen vid Strömma 

kan åtgärdas genom två alternativ: bibehålla fem hållplatser och justera placeringen av närliggande 

hållplatser till handelsplatsen eller bygga en ny hållplats vid handelsplatsen.28 

I utredningen Gångpassage Hagaberg - Utformningsförslag för gångpassager längs Stavsnäsvägen 

i Värmdö kommun har utformningsförslag arbetats fram vid busshållplats Hagabergsvägen, 

Skeppsdalsström och Grävlingsstigen, se Figur 13. Resonemang kring ett antal tänkbara åtgärder för 

passagerna görs, bland annat gällande skyltning, planskildhet, bullerremsor och andra 

hastighetsdämpande åtgärder.29 Förslag på gångbro vid Hagaberg bedöms i tjänsteutlåtande från 

Värmdö kommun inte fungera på grund av risk för att fotgängare istället väljer att gena över vägen.30 

 

Figur 13. Utformningsförslag för utredda passager vid hållplatserna Hagabergsvägen, Skeppsdalsström och Grävlingsstigen. 

  

 
28 VÄRMDÖ-STRÖMMA Utredning om alternativa hållplatslägen. 2018. Värmdö kommun. 
29 Gångpassage Hagaberg – Utformningsförslag för gångpassager längs Stavsnäsvägen i Värmdö kommun. 2017. Värmdö 
kommun. 
30 Trafiksäker övergång vid Hagaberg. 2017. Värmdö kommun. 
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1.4. Anknytande planering 

Pågående projekt i regionen 

Stora pågående infrastrukturprojekt i regionen som kan beröra väg 222 och väg 274 genom Värmdö 

med avseende på trafikmängder, framkomlighet och kollektivtrafikandel är Förbifart Stockholm, 

Katarinabergets bussterminal vid Slussen och utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. I Nacka 

planeras även en förflyttning och överdäckning av väg 222 och en ny bussterminal vilket kommer att 

beröra såväl bil- som kollektivtrafik till och från Värmdö. 

Trafikverkets pågående planarbete och projekt 

Trafikverket har tagit fram en Vägplan för väg 646, Gustavsberg – Ingarö, gång- och cykelväg. 

Gång- och cykelvägen går på den östra sidan om väg 646 på befintlig bro i trafikplats Gustavsberg. 

Vägplanen är antagen men saknar finansiering, 31  arbete med att se över kostnaderna pågår.  

Trafikverket arbetar med att ta fram Vägplan för väg 222 Mölnvik – Ålstäket, se Figur 14. I vägplanen 

utreds en utbyggnad av väg 222 till två körfält i vardera riktningen på hela sträckan mellan Mölnvik 

och Ålstäket. Övriga åtgärder som omfattas är att se över korsningspunkterna med förbättrad 

framkomlighet, en ny bredare gång- och cykelväg längs den norra sidan av väg 222, nya gång- och 

cykeltunnlar i anslutning till busshållplatserna, förbättra bullersituationen för närboende och att 

stänga tomtanslutningar till väg 222 och istället samla dessa till lokalgator.32 

 
Figur 14. Orienteringskarta över studieområdet för pågående framtagande av vägplan 222 Mölnvik - Ålstäket. 

För att förbättra kollektivtrafiken, öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i länet genomför 

Trafikverket projektet Tillgänglighetsanpassning för busshållplatser i Stockholms län, se Figur 15. 

Tillgänglighetsanpassningen omfattar busshållplatserna: Hagabergsvägen, Skeppsdalsström, 

Grävlingsstigen, Herrviksnäs, Herrviks gård, Ryttingevägen, Strömmadal, Västerängen (ett läge), 

Fågelbrovägen, Didriksdal, Tavastbodavägen, Ängsvägen, Hovnorsbacken, Djuröbron och Stavsnäs by 

och väntas pågå fram till år 2023. De åtgärder som planeras att genomföras omfattar ny beläggning, 

 
31 Väg 646, Gustavsberg – Ingarö, gång- och cykelväg. 2017. Trafikverket. 
32 Vägplan för väg 222 Mölnvik – Ålstäket. 2020. Trafikverket. 
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plattform med taktilmarkering och belysning. Ett flertal busshållplatser får nya väderskydd. Vid några 

busshållplatser tillskapas en passage över vägen med en refug samt förbättrade gånganslutningar. 

 

Figur 15. Busshållplatser som kommer att tillgänglighetsanpassas längs väg 222 mellan Ålstäket och Stavsnäs. 

 

Vägplan 274/667 Hemmesta vägskäl 

Trafikverket arbetar med att ta fram Vägplan 274/667 Hemmesta vägskäl33, cirkulationsplats, se 

Figur 16. I projektet studeras en ny cirkulationsplats med antingen tre eller fyra ben för att öka 

framkomligheten eftersom det idag är ojämn belastning i korsningen med köuppbyggnad längs väg 

667. Ett fjärde ben önskas från Värmdö kommun för att säkra en anslutning till en framtida 

bebyggelseutveckling norr om vägskälet. Bebyggelseplanerna är utpekat på plankarta som 

utredningsområde, men finns inte med i kommunens översiktsplan. Som en del i projektet ingår även 

att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 274 för att knyta ihop gång- och cykelstråket längs väg 247 

och 667 vidare ut på Värmdö.34 

 

 

Figur 16. Utredningsområde för framtagande av vägplan för väg 274/667 vid Hemmesta vägskäl. 

Handlingsplan, servicenivåer för Trafikledning (ITS) 

Trafikverkets har tagit fram en handlingsplan för utbyggnad av servicenivåer för trafikledning (ITS) 

för att uppnå målbilden för servicenivåer i Region Stockholm 2020-2030. Utbyggnaden av 

 
33 Under hösten/vintern 2020 beslutades om paus i projektet med anledning av ökade kostnader till följd av att berget har hög 
sulfidhalt. Då denna paus kom relativt sent i processen för denna åtgärdsvalsstudie valde arbetsgruppen ändå att behålla 
vägplanen som en förutsättning. 
34 Vägplan 274/667 Hemmesta vägskäl, cirkulationsplats. 2018. Trafikverket. 
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servicenivåer innebär att väg 222 trafikplats Insjön – Skeppdalsström och väg 274 Ålstäket – 

Hemmesta vägskäl ges servicenivå Mellan Plus. Detta innebär bra kameraövervakning och 

informationstavlor vid de flesta strategiska punkter. Väg 222 Skeppdalsström – Stavsnäs ges 

servicenivå Mellan Bas vilket innebär kameraövervakning och informationstavlor på utvalda platser. 

ITS-upprustningen för sträckan väg 222 trafikplats Insjön-Mölnvik är prioriterad (prioritet 4 i en skala 

1-5) medan övriga nämnda sträckor inte är det. Åtgärden bedöms bidra till ökad framkomlighet och 

trafiksäkerhet på väg 222. 

 

Figur 17. Målbild för Servicenivåer år 2030. Källa: Trafikverket, 2020. 

Region Stockholms pågående projekt 

Trafikförvaltningen på Region Stockholm arbetar med att ta fram Kollektivtrafikplan 2050 som är den 

långsiktiga planen för kollektivtrafikens utveckling i Stockholms län. I arbetet utreds bland annat 

åtgärder för att förbättra restiden med kollektivtrafik till och från Värmdö och kapacitetsbrister i 

kopplingen mot Stockholm city. Åtgärder som har diskuterats är bland annat införandet av längre 

bussar och en översyn av stombusstrafiken. För att säkra restiderna behöver framkomlighetsåtgärder 

genomföras på de sträckor och de korsningspunkter som är trängseldrabbade.35 

Fram till tunnelbanan till Nacka är i drift 2030 finns det kapacitetsutmaningar i ostsektorn som 

behöver omhändertas. Trafikförvaltningen driver en åtgärdsvalsanalys i samråd med berörda 

intressenter, varav de mest centrala är berörda kommuner. Behovet består i att hitta temporära 

lösningar för att kunna säkerställa kapaciteten efter reseefterfrågan, där utfallet blir ett antal 

rekommenderade åtgärder för att tillgodose detta. I detta ingår bland annat att titta på olika platser i 

ostsektorn och Stockholm för att kunna stärka upp med annan trafik fram till tunnelbanan är i drift. 

Åtgärdsvalsanalysen beräknas vara färdig under hösten 2021. 

Region Stockholm trafikförvaltningen arbetar med en Sjötrafikutredning för att utreda hur framtidens 

sjötrafik ska se ut. Förordad inriktning är att sjötrafiken ska kopplas samman mer med 

landkollektivtrafiksystemet vilket innebär att fler skärgårdsfärjor kommer att utgå från replipunkterna 

med en förbättrad turtäthet och förlängt trafikdygn, samtidigt som direkttrafiken mellan Stockholm 

och mellan- och ytterskärgården kommer att minska. Förändringen innebär att resenärer behöver ta 

sig ut till replipunkterna med antingen bil eller buss vilket innebär en ökad belastning på vägnätet. Det 

innebär också att replipunkterna behöver utvecklas för att hantera en trafikökning.36 

 
35 Kollektivtrafikplan 2050. Region Stockholm trafikförvaltningen. 
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a64452264a0b4f65b6cfafee6ab2bb00, 2020-05-12. 
36 Sjötrafikutredning del 1, remiss 2020-04-27. Region Stockholm trafikförvaltningen. 

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a64452264a0b4f65b6cfafee6ab2bb00
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Värmdö kommuns pågående planarbete 

Längs stråket väg 222 och väg 274 finns ett flertal planarbeten och planprogram som är antagna, 

under framtagande eller planerade. En del planarbeten ligger utanför studieområdet, såsom 

prioriterade förändringsområden (PFO), vilket i många fall innebär att fritidshusområden 

detaljplaneläggs och att åretruntboendet ökar och således även trafiken från området.  

Pågående planarbete utmed väg 222, trafikplats Insjön – Ålstäket 

I Figur 18 redovisas bebyggelseplaner som berör väg 222, trafikplats Insjön – Ålstäket. 

Projekt Verksamhetsområde Östra Kil intill väg 222 vid trafikplats Insjön har varit vilande men är nu 

återupptagen. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för en ny kretsloppscentral (KLC) belägen i 

Värmdö kommun (i samarbete med Nacka kommun). År 2020 avbröts projektet och en ny 

kretsloppscentral byggs istället i Ekobacken. Kil föreslås istället att detaljplaneras som enbart 

industriverksamhetsområde.37  

I planprogrammet för Ekobacken, nordväst om trafikplats Gustavsberg, finns förslag på 

detaljplaneläggning för småindustri, bostäder, kontor och omlokalisering av idrottshallar från 

Gustavsbergs centrum.38 Värmdö kommun har beslutat att byta namn på området Ekobacken till 

Värmdö företagspark (mars 2020). 

 

Figur 18. Pågående planarbete längs sträckan trafikplats Insjön - Ålstäket. Från väster till öster: Verksamhetsområdet Östra Kil, 
Ekobacken, Trafikcentrum Ingarökrysset, Östra Charlottendal och tre detaljplaneprojekt längs Grisslingerakan. 

Planprogram Trafikcentrum Ingarökrysset, se Figur 19, vid trafikplats Gustavsberg är antagen. 

Planprogrammet omfattar ombyggnad av trafikplats Gustavsberg och Gustavsbergsvägen, ny gång- 

och cykelbro, resecentrum/omstigningsplats för Värmdöbussar, infartsparkering, bostäder, kontor, 

handel, service och bensinstation.39 

 
37 Verksamhetsområde Östra Kil. Värmdö kommun. 
38 Start-PM Gustavsberg 1:433 m.fl. Ekobacken planprogram. 2018. Värmdö kommun. 
39 Planprogram Trafikcentrum Ingarökrysset. 2017. Värmdö kommun. 
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Figur 19. Förslag på detaljplaneuppdelning samt ombyggnationer av vägområden för det antagna planprogrammet 
Ingarökrysset vid trafikplats Gustavsberg.  

Detaljplanearbete pågår i Östra Charlottendal, nordost om trafikplats Gustavsberg, för 

bostadsbebyggelse på Lappmarken (45 ha), friluftsgård, infartsparkering (1,1 ha) och naturreservat 

(120 ha) inkommit och PM upprättats.40 

Kommunens planarbete i Grisslinge samordnas med Trafikverkets pågående arbete med vägplan för 

väg 222. Viktiga samordningsfrågor för Trafikverket och Värmdö kommun är bland annat 

vägområdets omfattning, gång- och cykelbanor, bullerskydd, in- och utfarter, cirkulationsplatser, 

gång- och cykelpassager, busshållplatser och flytt av VA-ledningar. I området har kommunen tre 

pågående planprojekt, se Figur 20. 

 

Figur 20. Planarbete i Grisslinge där kommunen har tre planprojekt: PFO M10 Korpholmen, PFO M5 Centrala Mörtnäs och 
Östra Mörtnäs. 

• PFO M10 Korpholmen innehåller ett 50-tal fastigheter som är bebyggda med 
permanentbostäder och fritidshus.41 

 
40 Östra Charlottendal. 2020. Värmdö kommun. 
41 Planbeskrivning Korpholmen – Samråd. 2018. Värmdö kommun. 
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• PFO M5 Centrala Mörtnäs omfattande detaljplaneläggning av ett 20-tal befintliga 
bostadsfastigheter.42 

• Östra Mörtnäs, etapp 2 är en fortsättning på utbyggnaden av Östra Mörtnäs etapp 1, ett 
projekt där fyra flerbostadshus och 43 småhus ska byggas (delar är redan klart). Detaljplanen 
för etapp 2 ska möjliggöra nya väganslutningar och byggrätter för befintliga bostäder samt 
reglering av verksamheter i området. Inom ramen för detaljplanen har infartsparkering 
studerats norr om väg 222. Ansökan om planbesked för fortsatt exploatering med 
tillkommande flerbostadshus i den södra delen av östra Mörtnäs har inkommit.43 

Pågående planarbete utmed väg 222, Ålstäket – Stavsnäs 

I Figur 21 och Figur 22 redovisas bebyggelseplaner som berör väg 222, Ålstäket – Stavsnäs. 

 

Figur 21. Pågående planarbete längs sträckan Ålstäket - Strömma. Från väster till öster: PFO Herrviksnäs, PFO S5 Strömma, 
PFO S6 Strömma (Ryttinge) och PFO S7 Strömma (Värmdö kommun webbkarta, 2020). 

 

 
Figur 22. Pågående planarbete längs sträckan Strömma - Stavsnäs. Från väster till öster: PFO Hässelmara - Barnvik, Stavsnäs 
vinterhamn. 

I PFO S3 Herrviksnäs, PFO S5 Strömma, PFO S6 Strömma (Ryttinge) och PFO S7 Strömma anpassas 

områdena för permanentboende. Möjliggörande för utbyggnad av kommunala vatten- och 

spillvattenledningar (VS) ska ske. Viss avstyckning kan förekomma. 

 
42 Detaljplaneprogram PFO M5 Centrala Mörtnäs. 2016. Värmdö kommun 
43 Start-PM Östra Mörtnäs. 2016. Värmdö kommun. 

https://www.varmdo.se/download/18.20654f9716d082621c08964b/1568096223653/Detaljplaneprogram%20PFO%20M5%20Centrala%20M%C3%B6rtn%C3%A4s.pdf
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Stora fritidshusområden kring Hässelmara-Barnvik är prioriterade förändringsområden där 

kommunen föreslagit framtida detaljplaneläggning med start efter år 2025.  

Stavsnäs vinterhamn är i detaljplaneskede. Området ska ges möjlighet att utvecklas och byggas ut för 

att tillgodose framtida behov och vara en levande hamn under hela året. Nytt godsområde, 

resecentrum, bryggor, marina, café, restaurang, handel och kontor planeras, se Figur 23. 

Bensinstationen och verkstaden som finns i dag ska finnas kvar och utvecklas. Nordväst om 

hamnområdet möjliggör planen för ett parkeringsgarage (där det idag är en befintlig markparkering). 

Det planeras även för ett mindre bostadsområde, stugby/vandrarhem samt parkområde.44 

 

Figur 23. Illustrationsplan över Stavsnäs vinterhamn. 

  

 
44 Stavsnäs 1:562 m.fl., Hamn, boende och marina. Värmdö kommun. 
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Pågående planarbete utmed väg 274, Ålstäket - Hemmesta vägskäl 

I Figur 24 redovisas bebyggelseplaner som berör väg 274, Ålstäket – Hemmesta vägskäl. 

 

Figur 24. Pågående planarbete längs väg 274 genom Hemmesta. Från söder till norr: Näverängsvägen, Skärgårdskyrkan, 
Hemmesta centrum och Hemmestatorp. 

I PFO N1, Näverängsvägen anpassas befintligt bostadsområde för permanentboende och utbyggnad 

av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) planeras.45 

Hemmesta 11:324, Skärgårdskyrkan pågår detaljplanearbete för frikyrka, vårdboende, förskola och 

nya flerbostadshus väster om Hemmesta centrum.46 

I Detaljplan för Hemmesta centrum planerar Värmdö kommun för ett tryggt, trafiksäkert och 

attraktivt centrumområde, se Figur 25. Detaljplanen, som beräknas kunna antas under 2022, 

möjliggör cirka 700 bostäder, nya allmänna platser, handelsytor, en ny förskola samt omlokalisering 

av infartsparkering från södra till norra sidan om väg 274. Mellan väg 274 och tillkommande 

bostadsbebyggelse förutsätts ett 15 meter brett skyddsavstånd. Gatunätet inom planområdet kopplas i 

planförslaget till väg 274 genom två cirkulationsplatser, en befintlig och en ny, en anslutande lokalgata 

i områdets västra del, samt en anslutande kvartersgata i planens östra del. Anslutningen utformas som 

en T-korsning och av trafiksäkerhets- och kapacitetsskäl föreslås förbjuden vänstersväng för trafik 

kommande österifrån. Som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd stängs två villautfarter mot väg 274 och 

utfart anordnas på en kvartersgata parallellt med väg 274 västerut och integreras med Kolviks 

gatunät.47 Genomförandet är planerat till 2023–2025. 

 
45 Start-PM Näverängsvägen. 2015. Värmdö kommun. 
46 Start-PM Hemmesta 11:324, Skärgårdskyrkan. 2019. Värmdö kommun. 
47 Detaljplan för Hemmesta centrum. 2017. Värmdö kommun. 
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Figur 25. Föreslagen trafikstruktur Hemmesta centrum (Plan- och genomförandebeskrivning) från år 2016. 

Hastighetsbegränsning på väg 274 antas sänkas från 50 km/h till 40 km/h. För att den nya 

hastighetsbegränsningen ska följas föreslås vägen förses med mittremsa i gatsten, vilket begränsar 

körfältsbredden till 3,25 meter. Den avsmalnade körbanan och ett hastighetssäkrat övergångställe över 

väg 274 bedöms i rapporten ge goda förutsättningar för att en låg hastighet hålls. Cykelbanor föreslås 

enligt planförslaget förläggas utmed väg 274. Ett flertal gångvägar genom området säkerställs i 

planförslaget i såväl öst-västlig som nord-sydlig riktning.  

Detaljplanearbete pågår för Hemmestatorp 1:1 med ett nytt radhusområde strax väster om Hemmesta 

vägskäl intill Hemmestaträsket.48 

1.5. Sammanförande av flera behov/brister/problem 

I åtgärdsvalsstudien tas ett helhetsgrepp kring olika typer av brister, problem och behov kopplat till 

infrastruktur, resor och transporter på väg 222 och väg 274. En helhetsbild har tagits fram, dels utifrån 

tidigare utredningar och synpunkter som allmänheten har skickat in till Trafikverket, dels utifrån 

dialog med berörda intressenter inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie. Vägarna har flertalet brister 

utifrån sina avsedda och utpekade funktioner. Väg 222 och väg 274 har till stora delar låg standard och 

det finns flertalet trafiksäkerhets- och framkomlighetsbrister för vägtrafiken. De har 

kapacitetsproblem på flertalet sträckor och är sårbara vid en olycka på vägen. Det finns även problem 

med bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägnätet har 

en varierad standard och är inte sammanhängande. Vägarna utgör en barriär för oskyddade 

trafikanter och det saknas säkra gång- och cykelpassager. Utöver trafiksäkerhets-, framkomlighets-, 

kapacitets- och tillgänglighetsbrister studeras även brister som rör miljö och hälsa.  

1.6. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att, med utgångspunkt från de identifierade bristerna avseende 

framkomlighet och trafiksäkerhet i stråket samt den förväntade befolkningstillväxten i Värmdö 

 
48 Start-PM Hemmestatorp 1:1. 2019. Värmdö kommun. 
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kommun, analysera hur stråket ska utvecklas för att målen i studien ska kunna uppnås. 

Åtgärdsvalsstudien ska resultera i en mellan parterna väl förankrad brist- och behovsbeskrivning, 

målformulering och rekommendation till åtgärdspaket enligt fyrstegsprincipen. Resultatet ska utgöra 

planeringsförutsättningar för utvecklingen av stråket längs väg 222 och del av väg 274. 
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2. Intressenter 

I detta kapitel beskrivs hur intressenter i stråket utmed väg 222 och väg 274 har ringats in och på 

vilket sätt och i vilken utsträckning som olika intressenter har deltagit. 

Ett syfte med åtgärdsvalsstudiemetodiken är att ringa in ett vidare synsätt och ett närmare samspel 

mellan intressenter som berörs av de problem och lösningar som utreds. Genom en bredd av 

intressenter kan dels lokal kunskap samlas in kring dagens behov, användning och problem för den 

infrastruktur som utreds och dels fånga upp förslag på innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Att 

en bredare grupp av aktörer följer arbetet med en åtgärdsvalsstudie innebär också en bredare 

förankring och förståelse för de åtgärder som kommer ur arbetet.  

Intressentanalysen har tagits fram av den partsgemensamma arbetsgruppen. De intressenter som har 

identifierats i en intressentanalysen redovisas i Tabell 2. Intressenterna är indelade utifrån i vilken 

grad de påverkas av föreslagna åtgärder samt i vilken grad de har påverkan på genomförandet av 

åtgärder.  

Tabell 2. Intressenter som påverkar eller påverkas av föreslagna åtgärder i stråket väg 222 och väg 274. 

1. Kan komma att påverkas mycket av åtgärder, 
potentiellt stor påverkan på genomförande 

Boende längs vägarna 

Försvarsmakten 

Ideella föreningar med intressen i området 

Idrottsföreningar 

Kommunpolitiker 

Ledningsägare 

Länsstyrelsen 

Nacka kommun 

Näringsliv – lokalt och centrumförening 

Skola/barnomsorg 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

Trafikförvaltningen 

Trafikverket 

Vägföreningar/Samfälligheter 

Värmdö kommun 

2. Kan komma att påverkas mycket av åtgärder, liten 
påverkan på genomförande 

Besöksnäring 

Invånare i Värmdö kommun 

Byggherrar 

Cykelfrämjandet 

Hembygdsföreningar 

Naturskyddsföreningen 

Pendlarorganisationer 

Trafikutövare i kollektivtrafiken 

Ungdomsråd 

Vaxholms kommun 

Vägföreningar 

Vägföreningar, boende, invånare 

 

3. Påverkas i liten utsträckning av åtgärder, potentiellt 
stor påverkan på genomförande  

Försvaret 

Länsstyrelsen 

Media 

 

 

4. Påverkas i liten utsträckning av åtgärder, liten 
påverkan på genomförande 

Artipelag 

Bransch – Åkerinäringen 

Gustavsbergsfabriken 

Handelsidkare (Charlottendal/Mörtvik) 

Kommersiella båttrafikföretag 

Lantmännen 

Nacka kommun 

Skogsvårdsstyrelsen 

Stockholms Stad 

Vaxholms stad 

Bland de intressenter som både påverkas mycket och har potentiellt stor påverkan på genomförande 

av åtgärder, se ruta 1 i Tabell 2, kan engagemanget i frågan antas vara stort och de har därför 

involverats aktivt i processen, främst genom att bjudas in till att delta på dialogmöten.  

Nacka kommun, Länsstyrelsen och Försvarsmakten återfinns i flera rutor eftersom det i arbetets 

början var svårt att bedöma påverkan och inflytande för dem. Hur deras intressen påverkas beror 

mycket på val av åtgärder och de har därför inte bjudits in till dialogmöten. 
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I detta sammanhang har lokalsamhället kring vägarna i egenskap av allmänhet, lokalt föreningsliv, 

vägföreningar/samfälligheter, verksamheter, markägare och lokala politiker bedömts ha stort 

inflytande över genomförandet av åtgärder. Detta eftersom förslag på åtgärder troligtvis kommer att 

behöva genomföras både av kommunen och Trafikverket och kommer med stor sannolikhet att kräva 

planstöd, något som historiskt sett visat sig svårt att driva igenom i delar av Värmdö kommun. 

Inflytandet över genomförande av åtgärder ligger till viss del i att kunna omöjliggöra föreslagna 

åtgärder. Dessa aktörer är därför särskilt viktiga i arbetet för att nå åtgärdsförslag som upplevs rimliga 

och acceptabla. 

De intressenter som har bjudits in och deltagit på dialogmöten i åtgärdsvalsstudiens fas 2 Förstå 

situationen och fas 3 Pröva tänkbara lösningar är representanter från Trafikverket, Värmdö 

kommun, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, kollektivtrafikoperatören Keolis, Värmdö hamnar, 

vägföreningar, byalag och markägare. 

Intressenterna i ruta 2 i Tabell 2 kan komma att påverkas i stor grad men har liten rådighet över 

genomförande av åtgärder. Det innebär att deras intressen behöver lyftas och bevakas aktivt och 

bedömas på samma sätt som dem hos intressenter med stort inflytande.  

I ruta 3 i Tabell 2 återfinns intressenter som påverkas i liten grad men som har potentiellt stort 

inflytande. Media har stort inflytande då det är en maktfaktor när det gäller den lokala opinionen och 

vilka aktörer och ståndpunkter som ges utrymme. Förhållningssättet till media i arbetet med denna 

åtgärdsvalsstudie har varit att vara transparenta, svara tydligt och sakligt på frågor och att eftersträva 

förståelse för hur arbetet bedrivs dvs att detta är ett tidigt skede i en lång process och att bädda för en 

förståelse för föreslagna åtgärder.  

Övriga aktörer i denna ruta har inflytande genom mandat att lägga in veto mot åtgärder. Dessa aktörer 

hanteras genom en tidig remiss som en del av åtgärdsvalsstudiens bedömning av genomförbarhet av 

rekommenderade åtgärder, innan beslut om rekommenderade åtgärder fattas. 

Intressenterna i ruta 4 i Tabell 2 bedöms varken påverkas i större grad eller ha nämnvärt inflytande på 

genomförande av åtgärder. Dessa intressenter kan dock ha värdefull lokalkännedom och när 

åtgärderna väl är framtagna kan det ändå visa sig att dessa intressenter påverkas. En slutlig 

avstämning mot intressentlistan säkerställer att alla berörda bereds möjlighet till inspel i processen, 

om än så i slutskedet.  
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3. Avgränsningar 

I detta kapitel beskrivs åtgärdsvalsstudiens avgränsningar avseende geografi, innehåll och 

tidshorisont. 

3.1. Geografisk avgränsning 

Studien omfattar väg 222 mellan trafikplats Insjön och Stavsnäs och del av väg 274 mellan Ålstäket 

och Hemmesta vägskäl, se Error! Reference source not found.. Studiens influensområde, det vill 

säga det område som indirekt påverkar behovet av åtgärder, har identifierats i första hand omfatta 

Gustavsberg, Värmdölandet och Stavsnäs. 

 

Figur 26. Geografisk avgränsning (grå markering) och influensområde (rosa markering) för åtgärdsvalsstudien. Bakgrundskarta: 
Värmdö kommun, Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03-24. Värmdö kommun. 

Den geografiska avgränsningen avser problembilden. Lösningar som syftar till att åtgärda 

identifierade brister, problem och behov är inte bundna till den geografiska avgränsningen. Lösningar 

söks både inom och utanför studiens avgränsningsområde. 

3.2. Avgränsning av innehåll och omfattning  

I åtgärdsvalsstudien studeras samtliga trafikslag i stråket och det görs utifrån ett hela resan-

perspektiv, det vill säga att det ska finnas goda kopplingar mellan olika trafikslag och att alla delar i en 

resa ska vara tillgängliga. Studien omfattar såväl resor och transporter med start- och målpunkt inom 

studiens avgränsningsområde som längre resor och transporter som går genom stråket. 

3.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande  

Åtgärdsvalsstudien syftar till att hitta lösningar på kort, medellång och lång sikt. Med kort sikt avses 

fram till år 2026, med medellång sikt avses år 2027–2040 och med lång sikt avses från år 2040 och 

framåt.      

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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4. Mål 

I detta kapitel presenteras först övergripande nationella och globala mål som är styrande för 

utvecklingen av transportsystemet. Sedan redovisas regionala och kommunala mål som är viktiga för 

utvecklingen av väg 222 och väg 274. Därefter presenteras de mål som arbetsgruppen har tagit fram 

specifikt för åtgärdsvalsstudien. Mål för klargörande och samsyn syftar till att ge gemensamma 

planeringsförutsättningar för utvecklingen av stråket. Mål för problemlösning är de mål som 

åtgärdsvalsstudiens rekommenderade åtgärder ska lösa.  

4.1. Koppling till transportpolitiska mål 

Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – Tillgänglighet – och ett hänsynsmål – 

Säkerhet, miljö och hälsa.  

Funktionsmålet: Tillgänglighet  

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 

mäns transportbehov.  

Hänsynsmålet: Säkerhet, miljö och hälsa  

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till förbättrad hälsa. 

4.2. Koppling till nationella och globala mål 

Nationella miljökvalitetsmål 

Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, 2017) beskriver det tillstånd i den svenska 

miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen är viktiga för att nå en långsiktigt hållbar 

utveckling och för att skydda människors hälsa och miljö. I följande avsnitt beskrivs de 

miljökvalitetsmål som bedöms relevanta för åtgärdsvalsstudien. 

Begränsad klimatpåverkan 

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten av växthusgaser i atmosfären ska 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. För att 

uppnå detta har EU:s medlemsstater enats om målet att begränsa ökningen av den globala 

medeltemperaturen till högst två grader jämfört med förindustriell temperaturnivå, med 

ansträngningar för att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå. Indikatorer för 

uppföljning av miljömålet är bland annat klimatpåverkande utsläpp och körsträcka med bil. 

Frisk luft 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 

och kulturvärden inte skadas. Halterna av luftföroreningar ska inte överskrida lågrisknivåer för cancer 

eller riktvärden för skydd mot sjukdomar. Indikatorer för uppföljning av miljömålet är bland annat 

besvär av bilavgaser, kväveoxidutsläpp och partiklar i luften. 
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God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö handlar om att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 

utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas 

på ett miljöanpassat sätt, så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 

främjas. Indikatorer för uppföljning av miljömålet är bland annat besvär av trafikbuller, sömnstörda 

av trafikbuller och planering av transporter. 

Ett rikt växt- och djurliv 

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv handlar om bevarande och hållbart nyttjande av biologisk 

mångfald. Arter och ekosystem ska värnas för att bibehålla genetisk variation och livskraftiga bestånd 

av arter. Biologisk mångfald har betydelse för människans hälsa, livskvalitet och välfärd.  

Myllrande våtmarker 

Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker handlar om att våtmarkernas ekologiska och 

vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 

framtiden. Ett stort antal växter och djur är beroende av olika våtmarker. Skadade våtmarker har en 

lägre förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster som att binda och lagra kol, rena vatten, fungera 

som översvämningsskydd och bidra med biologisk produktion.   

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård handlar om att Västerhavet och 

Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 

bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- 

och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så 

att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 

störningar. 

Klimatpolitiskt ramverk 

Sveriges klimatpolitiska ramverk beslutades år 2017 med syftet att skapa ordning och reda i 

klimatpolitiken. Ramverket består av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Nedan 

presenteras klimatlagen och klimatmålen. 

Klimatlag 

Klimatlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, fastställer att regeringen är skyldiga att föra en 

klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Enligt lagen ska regeringen varje 

år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen samt vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk 

handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen uppfylls. 

Klimatmål 

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter 

uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter (förutom inrikes flyg som ingår i EU:s 

system för handel med utsläppsrätter) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 

år 2010. Utsläppen inom de sektorer i Sverige som kommer att omfattas av EU:s 

ansvarsfördelningsförordning (främst från transporter, arbetsmaskiner, mindre industri- och 

energianläggningar, bostäder och jordbruk) bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än år 1990, 

och minst 75 procent lägre år 2040. 
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Agenda 2030 

Agenda 2030, FN:s mål för ett hållbart samhälle med sikte på år 2030, kvantifierar och skärper de 

tidigare globala målen. Transportsektorn är avgörande för att vi ska nå ett hållbart samhälle och för 

första gången ingår transportsektorn i FN:s mål genom att vara integrerad i flera av målen. De mål 

som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa och välbefinnande, 

jämställdhet, ekosystem och biologisk mångfald, hållbara städer och samhällen, hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur samt hållbar energi för alla. 

4.3. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) pekar ut den långsiktiga riktningen för 

Stockholmsregionen. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för 

tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. Enligt visionen i RUFS ska Stockholmsregionen vara 

Europas mest attraktiva storstadsregion att leva, verka och bo i. För att visa riktningen mot år 2050 

pekas fyra långsiktiga mål ut för regionen följt av mätbara delmål till år 2030 som visar vad som ska 

uppnås. De långsiktiga mål och delmål som bedöms vara relevanta för åtgärdsvalsstudien är: 

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö 

• 1. Minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma. 

• 3. Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig luftkvalitet ska 
inte öka. 

• 4. Minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i regionens relativt sett mest tillgängliga 
lägen. 

Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

• 4. Andelen som känner tillit till sina grannar ska öka samt otrygghetens påverkan på 
livskvaliteten och invånares utsatthet för våldsbrott ska minska. 

Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp 

• 1. De årliga direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare och 
utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. 

• 2. Den årliga energianvändningen per invånare ska minska kontinuerligt till under 16 MWh, 
och regionens energiproduktion ska vara 100 procent förnybar. 

• 3. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med fem procentenheter i 
jämförelse med 2015, och minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel 
och kollektivtrafik, och cykelandelen ska vara 20 procent i enlighet med den regionala 
cykelplanen. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län är regionens styrdokument för 

kollektivtrafikens utveckling. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställs långsiktiga mål 

för den regionala kollektivtrafiken. Målen baseras på de nationella transportpolitiska målen och från 

målen i RUFS (2010).  

Trafikförsörjningsprogrammet formulerar tre mål för vad som ska känneteckna kollektivtrafiken i 

Stockholms län år 2030 och varje mål preciseras i tre fokusområden, se Figur 27. 
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Figur 27. Mål och fokusområden för kollektivtrafiken i Stockholms län år 2030. Källa: Region Stockholm, 2017. 

Varje fokusområde i trafikförsörjningsprogrammet kompletteras av en eller flera uppföljningsbara 

indikatorer. De fokusområden och indikatorer som bedöms relevanta för åtgärdsvalsstudien är: 

Konkurrenskraftigt 

• Kollektivtrafikens marknadsandel 

• Andel nöjda resenärer i allmän kollektivtrafik 

Tryggt 

• Andel trygga resenärer i allmän kollektivtrafik: på land och pendelbåtar 

• Andel resenärer som känner sig trygga på väg till/från kollektivtrafiken 

Tillgängligt 

• Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt 

Miljöanpassat 

• Minskning i utsläpp (basår 2011) av partiklar från allmän kollektivtrafik på väg och vatten 
samt särskild kollektivtrafik 

• Minskning i utsläpp (basår 2011) av kväveoxider från allmän kollektivtrafik på väg och vatten 
samt särskild kollektivtrafik 

Pålitligt 

• Andel länsinvånare som är nöjda med kollektivtrafiken 

Sammanhållet och Tillväxtskapande 

• Bebyggelsetillskott som tillkommer i regionens relativt sett mest tillgängliga lägen 

 

Framkomlighetsprogram för Stockholmsregionen 

I Trafikverkets Framkomlighetsprogram presenteras strategier och åtgärder för ett samhälle där alla 

kan ta sig fram. Fyra förhållningssätt har tagits fram för ett framkomligt och effektivt använt 

vägtransportsystem: 

• Trafiken ska rulla 

• Effektiv markanvändning 

• Sammanhållen region 

• Anpassa kapaciteten 
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I Framkomlighetsprogrammet presenteras även tio inriktningar för en effektivare vägtrafik:  

1. Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet  

2. Prioritera nyttotrafikens framkomlighet  

3. Prioritera effektiva transporter i samhällsbyggandet  

4. Styra och fördela för en effektiv användning av vägkapaciteten  

5. Styra till rätt hastighet  

6. Anpassa och utforma vägsystemets länkar för god funktion  

7. Prioritera framkomligheten på det primära vägnätet  

8. Värna framkomligheten när regionen utvecklas  

9. Samverka för att förebygga och begränsa planerade och i förväg kända störningar  

10. Förebygga och hantera oplanerade störningar snabbt  

Översiktsplan 2012–2030 

I Översiktsplan 2012–2030 beskrivs Värmdö kommuns mål för trafik. De mål som bedöms relevanta 

för åtgärdsvalsstudien är: 

• Framkomligheten ska vara god inom alla trafikslag. 

• Värmdö ska ha en säker och effektiv transportinfrastruktur med en utvecklad länsväg 222 som 
bas. 

• Värmdö ska ha ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät som knyter ihop centra, 
bostadsförändringsområden, skolor, servicefunktioner, rekreationsområden och replipunkter. 

• Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och robust. 

• Andelen resenärer i kollektivtrafiken ska öka. 

• Värmdö ska på sikt nås med spårbunden trafik. 

• Mark ska reserveras norr om väg 222 för utbyggnad av kollektivtrafik fram till Mölnvik. 

• Replipunkter/hamnar ska utvecklas med service och parkeringar. 

• Pendelbåtlinjer mot Stockholm ska utredas. 

4.4. Mål för klargörande och samsyn 

Mål för klargörande och samsyn omfattar två mål som åtgärdsvalsstudien ska uppnå avseende fortsatt 

planering i stråket. Dessa syftar till att ge gemensamma planeringsförutsättningar för utveckling i 

stråket, som är förankrade och efterlevs av alla deltagande organisationer. 

• Tydlighet i ansvar och funktion för kommunalt, enskilt och statligt vägnät 

• Tydliga planeringsförutsättningar för bebyggelseutveckling 

4.5. Mål för problemlösning 

Mål för problemlösning är mål för de problem som åtgärdsvalsstudiens åtgärder aktivt ska lösa. De 

konkretiserar de övergripande globala, nationella, regionala och kommunala målen. Inga åtgärder som 

föreslås i åtgärdsvalsstudien ska motverka måluppfyllnaden av de övergripande målen. Gällande 

lagstiftning, föreskrifter, gränsvärden och riktlinjer ska följas även om de inte finns utpekade som mål 

för problemlösning. 

Mål för problemlösning är framtagna av dem partsgemensamma arbetsgruppen och förankrade i 

styrgruppen. De fungerar som verktyg vid bedömning av åtgärder (se kapitel 6). Det finns ingen 

inbördes rangordning mellan målen. Vid eventuella målkonflikter används åtgärdsvalsstudiens 
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funktionsbeskrivning, som beskriver den framtida utvecklingen av stråket (se avsnitt 5.3), som stöd 

kring vilket mål som ska prioriteras. För några av tillgänglighets- och trafiksäkerhetsmålen anges en 

rangordning för prioritering mellan olika trafikslag. Rangordningen är generell och kan komma att 

frångås om stöd finns för det i funktionsbeskrivningen. 

God tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett begrepp som avser hur enkelt det är att nå och ta del av olika funktioner i 

samhället, till exempel arbetsmarknad, handel, information. Tillgänglighet används också specifikt för 

personer med funktionsvariation och äldre, då ofta avseende möjligheten att nyttja en plats eller en 

tjänst. Det senare ska alltid vara inkluderat i den vidare betydelsen.  

Tillgänglighet mellan angivna punkter syftar inte till att resor görs mellan just dessa punkter från A till 

B, utan att det behöver finnas ett välfungerande vägnät för att dessa målpunkter ska kunna nås. 

• God tillgänglighet till och från regioncentrum med (rangordning) 

1. Kollektivtrafik 

2. Cykeltrafik 

3. Övrig vägtrafik 

• God tillgängligheten till och mellan kommunens fem centrumområden samt till skolor med 
(rangordning) 

1. Kollektivtrafik 

2. Gång- och cykeltrafik 

3. Övrig vägtrafik 

God framkomlighet 

God framkomlighet krävs för att transportsystemet ska fungera. Begreppet god framkomlighet ska inte 

likställas med ett fritt flöde. Väntetider och köbildning under högsta belastning är acceptabelt så länge 

det inte innebär risk för trafiksäkerhet eller att köbildning i trånga sektorer fortplantar sig i systemet. 

• God framkomlighet för samtliga trafikslag med prioritet för  

• Kollektivtrafik 

• Gångtrafik 

• Cykeltrafik 

• Godstransporter 

• Förutsägbar restid för person- och godstrafik 

• Ett robust vägnät som möjliggör effektiva omledningsvägar vid särskilda händelser 

• Inom Värmdö kommun 

• Inom regionen49  

God trafiksäkerhet 

God trafiksäkerhet handlar om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, men också om att 

människor ska ha möjlighet att välja att gå och cykla utan att löpa högre risk än i ett motordrivet 

fordon. Trafiksäkerhet hänger samman med jämställdhet och tillgänglighet för exempelvis barn och 

äldre.  

• God trafiksäkerhet för samtliga trafikanter 

• God hastighetsefterlevnad 

 
49 vägen är omledningsväg för farligt gods 
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God miljö 

Sverige har en tydlig miljölagstiftning, miljömål och miljökvalitetsnormer som gäller inom trafik-

området. Här lyfts de områden som har särskild bäring på frågor i studien.  

• Trafikens negativa påverkan på klimat, genom energianvändning och koldioxidutsläpp, ska 
minska. 

• Trafikens negativa påverkan på hälsa, till exempel genom buller, vibrationer och 
luftföroreningar, ska undvikas genom att gällande miljökvalitetsnormer och riktvärden 
uppfylls. 

• Vägdagvattnets negativa påverkan på vattenkvalitet och djurliv ska undvikas genom att 
miljökvalitetsnorm för vatten uppfylls. 

• Intrång i landskapet, barriärverkan kopplat till naturvärden och friluftsliv ska minimeras.  
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5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar 

I detta kapitel redovisas inledningsvis åtgärdsvalsstudiens referensalternativ och en 

nulägesbeskrivning presenteras i Bilaga 2. Därefter presenteras en sammanställning av de brister, 

problem och behov som har identifierats i åtgärdsvalsstudien utifrån bland annat tidigare utredningar 

och resultatet från ett dialogmöte. I kapitlets avslutande del redogörs för den funktionsbeskrivning 

som har tagits fram inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Den beskriver den önskade framtida 

utvecklingen av stråket och ska utgöra stöd vid dels bedömning av åtgärders måluppfyllelse och även 

vid hantering av eventuella målkonflikter. 

5.1. Befintliga förhållanden och utveckling – referensalternativ 

Åtgärdsvalsstudiens referensalternativ innehåller en beskrivning av nuläget och framtida utveckling 

med de planerade, pågående och kommande åtgärderna enligt Vägplan för väg 222, Mölnvik – 

Ålstäket, Vägplan för väg 274/667 Hemmesta vägskäl, cirkulationsplats, Tillgänglighetsanpassning 

av busshållplatser utmed väg 222, Ålstäket – Stavsnäs, Vägplan för väg 646, Gustavsberg – Ingarö, 

gång- och cykelväg och ITS-lösningar inom Trafikverkets utbyggnad av servicenivåer. För mer 

information om projekten se avsnitt 1.4. 

Befintliga förhållanden och utveckling i stråket redovisas i en nulägesbeskrivning i Bilaga 2. 

Nulägesbeskrivningen omfattar områdena befolkning, infrastruktur, resor och transporter för olika 

trafikslag och förutsättningar avseende miljö och hälsa. 

5.2. Problembeskrivning 

I detta avsnitt beskrivs brister, problem och behov som har identifierats i tidigare utredningar, i till 

Trafikverkets inskickade synpunkter från privatpersoner (kundärenden) och på dialogmöte 1 i 

åtgärdsvalsstudien där både tjänstemän och privatpersoner deltog. Problembeskrivningen är uppdelad 

i tre sträckor som har valts på grund av deras skilda karaktärer: väg 222 trafikplats Insjön – Ålstäket, 

väg 222 Ålstäket – Stavsnäs och väg 274 Ålstäket – Hemmesta vägskäl. Den geografiska uppdelningen 

har gjorts för att presentera problembeskrivningen på ett tydligt sätt. Det är viktigt att även se 

bristerna, problemen och behoven utifrån ett systemperspektiv där olika beståndsdelar påverkar och 

påverkas av varandra. Problem och brister har kategoriserats för att underlätta analys, förståelse och 

problembeskrivning. 

Sammanfattningsvis innehar väg 222 och väg 274 ett flertal brister utifrån sina avsedda och utpekade 

funktioner. Väg 222 och väg 274 har en trafiksituation som upplevs ansträngd under högtrafik och 

även under sommaren50 då trafikmängderna ökar. De har på vissa sträckor en starkt växlande 

standard och skild utformning vilket bidrar till en låg standard, framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Längs stråket finns även ett flertal direktanslutningar från privata fastigheter och avsaknad av ett 

sammanhängande kommunalt gatusystem för att hantera lokal trafik.  

Utmed alla tre vägsträckor förekommer buller från trafiken. Trafikverket arbetar kontinuerligt med att 

kartlägga och åtgärda buller i enlighet med Förordning (2004:675) om omgivningsbuller samt 

proposition 1996/97:53, där riktvärden är angivna för trafikbuller. Detta innebär att de bostäder, 

skolor och vårdlokaler med högst ljudnivåer åtgärdas först i enlighet med Trafikverkets 

 
50 Sommartid uppskattas befolkningen i Värmdö öka så att den är tre gånger så stor jämfört med normalt. 
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åtgärdsprogram. Se även avsnitt 1.4 Anknytande planering där Trafikverkets pågående planarbete och 

projekt beskrivs. 

Samtidigt som det finns problem för vägtrafiken så finns även problem med bristande trafiksäkerhet 

och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Det saknas ett sammanhängande gång- och cykelvägnät 

och säkra passager över väg 222 och väg 274. Vägarna utgör även barriärer i den regionala och lokala 

grönstrukturen. 

Av miljö- och framkomlighetsskäl finns det behov av att öka andelen som reser med hållbara 

färdmedel. Problemen bedöms förvärras i takt med att trafiken ökar till följd av att befolkningen i 

Värmdö kommun växer. 

I Figur 28 och 29 redovisas en sammanställning av de typer av brister (samt geografisk fördelning) 

som tas upp i de kundärenden som allmänheten har skickat in till Trafikverket mellan år 2016–2020.  

 

Figur 28. Karta som visar brister som allmänheten skickat in till Trafikverket mellan åren 2016–2020. Bakgrundskarta: 
Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2020-04-12. Värmdö kommun. 

 

 

Figur 29. Diagram som visar brister som allmänheten skickat in till Trafikverket fördelat på olika delsträckor.  

 

I problembeskrivningen ingår inte brister som kommer att hanteras av de planerade åtgärderna enligt 

Vägplan för väg 222, Mölnvik – Ålstäket, Vägplan för väg 274/667 Hemmesta vägskäl, 

cirkulationsplats och Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser utmed väg 222, Ålstäket – 

Stavsnäs, som ingår i åtgärdsvalsstudiens referensalternativ. Trafikverket bedömer att majoriteten av 

de kundärenden som berör väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket kommer att åtgärdas i och med de 

planerade åtgärder som ingår i vägplanen.  

0
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274 Skärgårdsvägen

222 Värmdöleden

222 Grisslingerakan

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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Väg 222 Värmdöleden/Skärgårdsvägen, trafikplats Insjön – Ålstäket 

I detta avsnitt beskrivs de brister, problem och behov som har identifierats utmed väg 222 mellan 

trafikplats Insjön och Ålstäket, se Figur 30. 

 

Figur 30. Delsträcka trafikplats Insjön – Ålstäket. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, 
https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03-24. Värmdö kommun. 

Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för vägtrafik 

På väg 222 väster om trafikplats Insjön är trafikmiljön i östlig riktning otydlig. Det finns tre körfält 

varav ett busskörfält som ligger längst ut till höger. Det uppstår konflikter i vävningsrörelser som 

uppstår mellan Värmdöbussarna som ska fortsätta rakt fram och vägtrafik som ska svänga av på 

trafikplats Insjöns avfartsramp. Vävningen innebär en trafiksäkerhetsrisk och den medför även 

köbildning och framkomlighetsproblem. Vägmarkeringarna är otydliga och svåra att tolka.51 

På väg 222 i östlig riktning mellan trafikplats Insjön och trafikplats Hålludden uppstår det köbildning 

och utökade restider dagligen under eftermiddagsrusningen. Köerna kan sträcka sig uppemot tre 

kilometer bortom Farstabron under vinterhalvåret. På sommarhalvåret blir köerna längre och mer 

frekventa till följd av en ökad trafik. Problemet beror på att efterfrågan inte kan hanteras på 

Farstabron som har ett körfält i östlig riktning och två körfält i västlig riktning. Vägens kapacitet sänks 

även av vävningen som fordon behöver göra när två körfält går ihop till ett.52 

På sträckan mellan trafikplats Insjön och trafikplats Hålludden separeras körfälten i de olika 

riktningarna av en mittbarriär. Denna är svår att se i mörker vilket skapar osäkerhet och otrygghet hos 

trafikanterna. På Farstabron separeras körfälten i olika riktningar endast av stolpar.53 Vid Farstabron 

klassas vägens säkerhetsstandard som låg vilket är den lägsta nivån enligt en fyrgradig skala.54 

Flertalet tillbud har skett på Farstabron öster om det östra brofästet där fordon som kör i riktning mot 

Värmdö har kommit in på fel sida av vägen, mot körriktningen. Tillbuden sker på grund av att det är 

svårt att se i mörker, avsaknad av mittbarriär mellan körfält, smutsigt eller obefintligt reflekterande 

material samt krök och krön.55 

Trafikplats Hålluddens påfartsramp upplevs för kort för tunga fordon. Dessa har svårt att komma upp 

i tillräcklig hastighet på rampen, vilket kan innebära en olycksrisk. Rampen är utformad i enlighet med 

VGU. Även avfartsrampen upplevs för kort för tunga fordon som har svårt att hinna sänka farten på 

rampen. Vägporten under trafikplatsen är för smal för möten. Många tunga fordon väljer trafikplats 

 
51 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
52 Kapacitetsproblem på väg 222 mellan Insjön och Hålludden. 2018. Trafikverket. 
53 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
54 Säkerhetsklassning för vägtrafik, Trafikverket. 
55 Kundärenden 2016-2020. Trafikverket. 

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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Gustavsberg till och från verksamhetsområdet Värmdö företagspark (tidigare Ekobacken), trots att det 

innebär en längre körväg.56 

Det uppstår köbildning på trafikplats Gustavsbergs avfartsramp i östlig riktning under eftermiddagens 

rusningstrafik.57 58 Efter ombyggnation av korsningen med en fri högersväng har situationen 

förbättrats något men problematiken kvarstår för trafik som ska svänga vänster mot Ingarö och den 

eventuellt köande trafiken bakom. Trafikplats Gustavsbergs påfartsramp i östlig riktning har en tvär 

böj och för kort accelerationssträcka för tunga fordon som har svårt att komma upp i tillräcklig 

hastighet på rampen, vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk.59 

Det uppstår köbildning på Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Gustavsberg i båda riktningar. 

Cirkulationsplats Mölnvik är hårt belastad under högtrafik.60 Väster om cirkulationsplatsen är 

hastighetsskyltningen otydlig för trafik i riktning mot Stockholm.61 

Bussar i riktning mot Hemmesta har svårt att komma ut från busshållplats Ålstäket under rusningstid 

på grund av framkomlighetsproblem på sträckan samt att bussarna behöver ta sig till vänster körfält 

från höger.62 

Infartsparkeringarna för bil vid Värmdö marknad, Mölnvik och Grisslinge blir fulla. Det finns 

önskemål om fler infartsparkeringsplatser och cykelparkering vid dessa.63 

Alternativa vägval saknas om framkomligheten på vägen mellan Mölnvik och Ålstäket begränsas av till 

exempel en olycka. Avsaknad av alternativ gör vägtrafiken sårbar i och med den vägskuld som finns på 

Värmdö. Tillgängligheten för lokal vägtrafik som ska åka mellan Mölnvik och Mörtnäs är begränsad. 

Den enda kopplingen mellan de två områdena är via väg 222. Detta leder till en ökad belastning på väg 

222 och i vissa fall längre körvägar för lokal trafik.64 

Trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

Det saknas möjlighet till ett direkt byte för resenärer mellan busslinjerna som trafikerar Ingarö, 

Värmdölandet, Stavsnäs/Djurö och Slussen. I dagsläget går det endast att göra byten med bussar som 

trafikerar Gustavsbergs centrum för koppling Ingarö-Värmdölandet och längs Grisslingerakan för 

koppling mot Stavsnäs/Djurö och Värmdölandet.65 

Det finns behov av en gen gång- och cykelförbindelse mellan Värmdö marknad och Mölnvik.66 

 

Miljö och hälsa 

Väg 222 utgör en barriär för friluftsliv, djur och växtliv. Den delar Farstalandet mellan 

Gustavsbergsskogarnas kilområde och Storängsudds värdekärna.  Mellan Mölnvik och Ålstäket går 

 
56 Åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset, Värmdö kommun. 2016. Värmdö kommun. 
57 Åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset, Värmdö kommun. 2016. Värmdö kommun. 
58 Kundärenden 2016-2020. Trafikverket. 
59 Åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset, Värmdö kommun. 2016. Värmdö kommun. 
60 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
61 Kundärenden 2016-2020. Trafikverket. 
62 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
63 Åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset, Värmdö kommun. 2016. Värmdö kommun. 
64 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
65 Åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset, Värmdö kommun. 2016. Värmdö kommun. 
66 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
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vägen på en smal landtunga och skär tillsammans med väg 274 av förbindelsen mellan 

Gustavsbergsskogarna och Storskogen/Skärmsö i Nacka - Värmdökilen.67 

Vägtrafik orsakar föroreningar som via dagvatten sprids till omgivande yt- och grundvatten. Vid 

olyckor kan drivmedel och farligt gods spridas till omgivningen. Dagvatten rinner ut i 

Tjustvik/Baggensfjärden och i Torsbyfjärden utan fördröjning och rening.68 69 

Väg 222 Stavsnäsvägen, Ålstäket – Stavsnäs 

I detta avsnitt beskrivs de brister, problem och behov som har identifierats utmed väg 222 mellan 

Ålstäket och Stavsnäs, se Figur 31. 

 

Figur 31. Delsträcka Ålstäket – Stavsnäs. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, 
https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03-24. Värmdö kommun. 

Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för vägtrafik  

Väg 222 har en sämre standard på hela sträckan. Mellan Ålstäket och Strömma är vägen klassad som 

mindre god, vilket är den näst lägsta nivån i en fyrgradig skala medan biten Mellan Strömma och 

Hovnoret är klassad som låg vilket är den lägsta nivån.70 

Vägbredden är cirka 6 - 6,5 meter vilket är en för låg standard för att tunga fordon ska kunna mötas på 

ett säkert sätt, särskilt i kurvor, och det finns risk för kollision eller avåkning. Vägrenen är smal eller 

saknas helt. Vägen är mycket kurvig och har bristande horisontalgeometri.71 72 73 Detta gäller till 

exempel öster om Hagaberg och på sträckan mellan Didriksdal och Barnvik.74 Linjeföringen innebär 

risk för halka under vinterhalvåret. På många platser är sikten begränsad på grund av att det 

förekommer bergsknallar i innerkurvor och på grund av krön. Vegetation finns längs flera sträckor i 

direkt närhet av körbanan och en del berg i dagen som bland annat förekommer strax väster om 

Stavsnäs. Vägområdet är svårt att se i mörker. Sammantaget skapar detta osäkerhet och otrygghet hos 

trafikanter.75 Standarden är sämre mellan Strömma och Hovnoret (det vill säga Fågelbrolandet) 

 
67 Åtgärdsvalsstudie för Väg 222 och 274 genom Nacka och Värmdö kommuner. 2013. Trafikverket. 
68 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
69 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
70 Säkerhetsklassning för vägtrafik, Trafikverket. 
71 Trafikutredning väg 222 Ålstäket – Stavsnäs vinterhamn. 2011. Värmdö kommun. 
72 Trafikutredning Värmdö, Strömma S5 och S7. 2017. Värmdö kommun. 
73 Kundärenden 2016-2020. Trafikverket. 
74 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
75 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013–2030. 2012. Värmdö kommun. 

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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jämfört med övriga delar.76 77 78 För att förbättra vägens standard har vissa kurvor breddats med asfalt 

eller med grus. Med tiden försvinner gruset och standarden på dessa kurvor behöver förbättras.79 

Det förekommer mycket föremål i säkerhetszonen. Vanligt förekommande föremål är berg och träd. 

Det finns också en del vägräckesavslut med rak förankring. På flera platser finns föremål vid 

vägräckesavsluten. Det finns en sträcka med oeftergivliga belysningsstolpar samt några telestolpar i 

säkerhetszonen.80 

Nyttotrafik, däribland tunga fordon, som håller en låg hastighet medför försämrad framkomlighet och 

köbildning på vägen eftersom omkörningsmöjligheter i stort sett saknas på sträckan.81 

Då väg 222 är smal, har delvis skymd sikt och korsningar med låg standard är det idag ej möjligt att på 

ett trafiksäkert sätt passera ett fordon som bromsat in för vänstersväng för genomgående fordon. Det 

finns endast en korsning som har reserverat körfält för vänstersväng, vid Hagabergsvägen. I övriga 

cirka 50 korsningar måste svängande fordon vänta i körbanan vilket innebär risk för köbildning och 

påkörning bakifrån.82 Problematiska korsningar är till exempel Grävlingsstigen, Dalkrokstigen, 

Strömmadalsvägen, Lärkstigen, Ripvägen, Malmavägen och Simon Ängs väg.83  

Det finns många anslutningar till enskilda fastigheter längs vägen, både i och utanför tätorterna. Det 

är bristande trafiksäkerhet vid anslutningarna, framförallt vid de som har skymd sikt.84 Vid en 

korsning i Skeppsdalsström har en anslutande väg en brant lutning och saknar vilplan. I Strömma 

begränsas sikten på grund av skymmande byggnadsverk.85 

Hastighetsefterlevnaden genom tätbebyggda områden är bristfällig. Stickprov på ett antal platser 

utmed vägen visar att hastighetsöverträdelser görs på sträckor skyltade med 50 km/h och 30 km/h 

både under dag- och nattetid.86 

Regelefterlevnaden av stopplikten från Hagaberg i korsningen mot 222 upplevs bristfällig. Vid platsen 

genar oskyddade trafikanter över vägen istället för att använda gång- och cykelpassagen.87 

Vid busshållplats Hagaberg i riktning mot Stavsnäs är sikten dålig bakåt och bussen har svårt att 

komma ut på vägen efter hållplatsstopp. Sikten är även skymd för bussar vid Djuröbrons vändslinga 

vid vänstersväng i riktning mot Ålstäket.88 

I Strömma uppstår köer till följd av broöppning och även hinder på vägen till följd av leveranser av 

båtar till och från Marinan och isättningsrampen vid handelsplatsen.89 

 
76 Trafikutredning väg 222 Ålstäket – Stavsnäs vinterhamn. 2011. Värmdö kommun. 
77 Trafikutredning Värmdö, Strömma S5 och S7. 2017. Värmdö kommun. 
78 Kundärenden 2016-2020. Trafikverket. 
79 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
80 Hastighetsöversyn av 11 primära länsvägar i Stockholms län. 2016. Trafikverket. 
81 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
82 Trafikutredning väg 222 Ålstäket – Stavsnäs vinterhamn. 2011. Värmdö kommun. 
83 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
84 Trafikutredning väg 222 Ålstäket – Stavsnäs vinterhamn. 2011. Värmdö kommun. 
85 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
86 Vägtrafikflödeskartan: http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation 2017. Trafikverket. 
87 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
88 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
89 Dialogmöte 1 2020-03-03. 

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation
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Vid Strömmadal finns en backe där tunga fordon vid halt vinterväglag riskerar att fastna. På grund av 

bristande vinterunderhåll bildas även isbark i höjd med Strömma.90  

Viltolyckor förekommer längs vägen.91 Detta innebär risker för människor och djur. 

Kapacitet och sårbarhet 

Korsningar, anslutningar till enskilda fastigheter, oskyddade trafikanter som använder vägen, skymd 

sikt, bristfällig linjeföring och kurvor sänker vägens kapacitet och framkomligheten för fordonstrafik.  

Under perioden 1 maj – 15 oktober påverkas vägens kapacitet även av broöppning i Strömma. Bro-

öppning92 sker två gånger i timmen mellan klockan 9.05–12.05, 13.05–15.35 och 18.05–20.05. Även 

om rusningstimmarna på dygnet undviks så påverkar broöppningen kapaciteten för vägen. Under 

sommarmånaderna, när trafikmängderna på väg 222 är som störst, är det även mest broöppningar.93 I 

riktning mot Ålstäket uppstår särskilt köbildning om det dessförinnan kommit in en färja till Stavsnäs 

vinterhamn.94 

Under vinterhalvåret sänks vägens kapacitet av linjeföringen som leder till halka vilket gör att 

bilisterna håller längre avstånd. Vägområdet är svårt att se i mörker vilket också leder till sänkt 

kapacitet under vinterhalvåret.95 

Alternativa vägval saknas om framkomligheten förhindras av till exempel en olycka på vägen. Detta 

gäller hela sträckan. Avsaknad av ett alternativt vägval gör vägtrafiken sårbar. Tillgängligheten för 

lokal vägtrafik är ofta begränsad och avhängig väg 222 eftersom en stor del av det lokala vägnätet är 

utformat som säckgator utan förbindelse mellan varandra. Detta leder till en ökad belastning på väg 

222.96 

Busstrafiken har behov av fler vändmöjligheter på sträckan. I nuläget kan bussar och övriga tunga 

fordon endast vända vid Ålstäket, Djuröbron och i Stavsnäs vinterhamn.97 

Trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

Väg 222 saknar en sammanhängande gång- och cykelförbindelse. Det finns en gång- och cykelväg 

mellan Ålstäket och en bit efter Strömma, som byter sida om vägen i höjd med 

Skeppsdalsström/Rosendal och i Strömma, en strax före och efter avfarten mot Fågelbro samt mellan 

Ramsmora/Djuröbron och Stavsnäs. Avsnitten däremellan saknar en gång- och cykelförbindelse vilket 

gör att oskyddade trafikanter tvingas använda vägen i blandtrafik. Detta innebär stora 

trafiksäkerhetsrisker eftersom det passerar mycket trafik på vägen och vägrenen är smal eller helt 

saknas.98 99 

 
90 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
91 Hastighetsöversyn av 11 primära länsvägar i Stockholms län. 2016. Trafikverket. 
92 En broöppning kan ta från 5 minuter för ett fartyg upp till 12-15 minuter om det är flera. I genomsnitt bedöms en broöppning 
ta 7-7,5 minuter. Som exempel leder en broöppning under 7,5 minuter till att kapaciteten sänks med 25 procent den timmen. 
Om vi antar ett fordonsflöde på 600 fordon per timme och riktning (10 fordon per minut), så leder varje broöppning till en kö på 
drygt 75 fordon.  
93 Trafikutredning väg 222 Ålstäket – Stavsnäs vinterhamn. 2011. Värmdö kommun. 
94 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
95 Trafikutredning väg 222 Ålstäket – Stavsnäs vinterhamn. 2011. Värmdö kommun. 
96 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
97 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
98 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. 2012. Värmdö kommun. 
99 Kundärenden 2016-2020. Trafikverket. 
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Det saknas möjligheter för oskyddade trafikanter att säkert passera vägen för att bland annat nå 

busshållplatser100 på båda sidor, till exempel vid Hovnorsbacken och Södra Hässelmara.101 102 

Busshållplatserna utmed vägen används av många barn som åker till sin skola med buss. Passager med 

mittrefug finns vid busshållplats Hagabergsvägen i Hagaberg, Grävlingsstigen i Värmdövik och 

Barnvikshöjden i Barnvik samt tre oreglerade övergångsställen i Strömma respektive i Stavsnäs. Dessa 

är inte hastighetssäkrade eller belysta.103 Passagerna på sträckan har låg standard och klassas i en 

tregradig skala som antingen delvis säkra eller osäkra.104  

Gång- och cykelpassagen vid Hagabergsvägen upplevs inte säker att passera på grund av höga 

hastigheter (70 km/h) för vägtrafiken. Att säkert kunna passera väg 222 är viktigt för de boende, 

däribland barn och ungdomar, som vill kunna gå och cykla till målpunkter i Hemmesta såsom skolor 

och idrottsplatser.105 106 

Vid Grävlingsstigen finns en passage som binder ihop gång- och cykelvägen som byter sida om vägen. 

Passagen upplevs inte säker att passera på grund av höga hastigheter (70 km/h) för vägtrafiken.107 

Oskyddade trafikanter uppfattar passagen som ett övergångsställe och ser sig inte för innan de 

passerar vägen vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk.108 

I Strömma är övergångsställenas markering i vägen otydliga och olyckor har skett vid passagerna.109 

I området finns flera häststall. Hästekipage upplever det osäkert att passera över vägen, till exempel 

vid Västertorp/Östertorp, Norrvik, Fågelbro, Didriksdal och Barnvik.110  

Busshållplatserna utmed vägen saknar belysning111 och oskyddade trafikanter upplever det otryggt att 

vänta på bussen.112 

Tillgängligheten till busshållplatserna i Strömma är dålig eftersom de inte ligger vid de stora 

målpunkterna. Boende i Malma har dålig tillgänglighet till närmsta busshållplats Didriksdal för resor i 

riktning mot Slussen eftersom den ligger långt från korsningen med Malmavägen.113 

Miljö och hälsa 

Väg 222 utgör en barriär för friluftsliv, djur och växtliv.114 

 
100 I Trafikverkets projekt Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser utmed väg 222, Ålstäket – Stavsnäs planeras passager 
med refug uppföras i anslutning till flertalet busshållplatser, däribland Skeppdalsström, Didriksdal, Tavastbodavägen, 
Herrviksnäs och Herrviks gård. 
101 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
102 Kundärenden 2016-2020. Trafikverket. 
103 Dialogmöte 1 2020-03-03.. 
104 Trafikverket Säkerhetsklassade GCM passager 
https://gisportal.trafikverket.se/gisportalext/home/webmap/viewer.html?webmap=fcc0865eb1704202b3bd8f2f23fbba0d 
2020-05-15. 
105 Gångpassage Hagaberg – Utformningsförslag för gångpassager längs Stavsnäsvägen i Värmdö kommun. 2017. Värmdö 
kommun. 
106 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
107 Gångpassage Hagaberg – Utformningsförslag för gångpassager längs Stavsnäsvägen i Värmdö kommun. 2017. Värmdö 
kommun. 
108 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
109 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
110 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
111 I Trafikverkets projekt Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser utmed väg 222, Ålstäket – Stavsnäs planeras belysning 
uppföras vid samtliga busshållplatser som ingår i projektet. 
112 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
113 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
114 Dialogmöte 1 2020-03-03. 

https://gisportal.trafikverket.se/gisportalext/home/webmap/viewer.html?webmap=fcc0865eb1704202b3bd8f2f23fbba0d
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Vägtrafik orsakar föroreningar som via dagvatten sprids till omgivande yt- och grundvatten. Vid 

olyckor kan drivmedel och farligt gods spridas till omgivningen. Dagvatten i Strömma rinner ut i 

Norrviken, Tranaröfjärden, Brevikssundet, Våmfjärden och Nämndöfjärden utan fördröjning och 

rening.115 

Vid Strömmadal finns en lågpunkt och avrinning sker utmed vägen. Vintertid finns risk för halka. 

Avrinningsproblem finns även i Didriksdal.116 

Norr om Täppan finns rasrisk där vägen går precis vid Brevikssundet.117 

Många fastigheter utmed väg 222 ligger inom riskzon för farligt gods.118 

Väg 274 Skärgårdsvägen, Ålstäket – Hemmesta vägskäl 

I detta avsnitt beskrivs de brister, problem och behov som har identifierats utmed väg 274 mellan 

Ålstäket och Hemmesta vägskäl, se Figur 32. 

 

Figur 32. Delsträcka Ålstäket - Hemmesta vägskäl. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, 
https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03-24. Värmdö kommun. 

Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för vägtrafik  

Vägtrafiken har framkomlighetsproblem genom Hemmesta under högtrafik. Busstrafiken fastnar i 

köer från Hemmesta centrum till Ålstäket under rusningstrafiken på morgonen. Platser som upplevs 

problematiska är korsningarna vid Hemmesta centrum, Kolvik, Gamla Torshäll, Grantomta samt in- 

och utfarten till bensinstation norr om Ålstäket.119 120 Vid cirkulationsplats Grantomta blir trafiken på 

väg 274 stillastående under morgonens rusningstrafik på grund av att de har väjningsplikt för den 

stora mängden fordon som kommer från Viks skola. Detta gäller även vid cirkulationen med infart till 

Hemmesta skola.121 Framkomlighetsproblemen uppstår även under sommarhalvåret då trafikmängden 

är som störst på vägen. Framkomlighetsproblemen beror på vägens bristande kapacitet och 

utformning. Bland annat finns många anslutningar till enskilda fastigheter, cirkulationsplatser med 

 
115 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
116 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
117 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
118 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
119 Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun. 
120 Tredje körfält på Skärgårdsvägen – förutsättningar. 2017. Värmdö kommun. 
121 Dialogmöte 1 2020-03-03. 

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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ojämnt tillflöde och fördelning, korsningspunkter med låg trafikteknisk standard och konflikter med 

fotgängare och cyklister som passerar över vägen.122 123 

Tidvis finns problem med att göra vänstersvängar både till och från lokalvägnätet.124 Eftersom vägen 

är smal och korsningarna har låg standard finns det idag svårigheter för genomgående fordon att 

passera ett fordon som bromsat in för vänstersväng. Svängande fordon måste vänta i körbanan vilket 

innebär risk för köbildning och påkörning bakifrån. 

Öster om Hemmesta centrum är sikten skymd vid utfarter på grund av bullerplank och vid en utfart 

vid Skärgårdskyrkan. På andra sidan Hemmesta, vid Torshäll finns en utfart med mycket skymd sikt 

där det är svårt för vägtrafik att ta sig ut från vid morgonrusningen.  

Vid utfarten för bussar från Grantomta österut skyms sikten.125 126 Busshållplats Fruvik är för smal för 

bussar vilket gör att framkomligheten begränsas för förbipasserande vägtrafik när en buss har stannat 

vid busshållplatsen.127 

Infartsparkeringar för bil vid Hemmesta centrum och Hemmesta vägskäl blir fulla. Det finns önskemål 

om fler infartsparkeringsplatser vid dessa platser.128 

Kapacitet och sårbarhet 

Cirkulationsplatser, gång- och cykelpassager, busshållplatser, korsningar och anslutningar till enskilda 

fastigheter sänker vägens kapacitet och framkomligheten för vägtrafik. När trafiken är tät ger varje 

mindre störning en påverkan och det kan av den anledningen vara svårt att peka ut en enskild punkt 

eller plats som ger kapacitetsnedsättningen. Sammantaget bedöms vägens kapacitet med nuvarande 

utformning ligga nära kapacitetstaket och vara störningskänslig under högtrafik.  

Kapacitetsproblematiken förväntas öka i framtiden i takt med en ökad trafik till följd av en ökad 

befolkning. Kapacitetsproblemen på vägen har medfört att bebyggelseutvecklingen på Värmdölandet 

för närvarande behöver begränsas.129 

Kollektivtrafikförsörjningen för Hemmesta är god. En ökande befolkning förutsätter att ytterligare 

kapacitetsbehov kan tillgodoses.130 

Alternativa vägval saknas131 om framkomligheten på vägen förhindras av till exempel en olycka. Detta 

gäller all trafik till och från hela Värmdölandet. Avsaknad av ett alternativt vägval gör vägtrafiken 

sårbar. Tillgängligheten för lokal vägtrafik är begränsad. Den enda kopplingen för lokal trafik mellan 

olika områden i Hemmesta är via väg 274. Detta leder till en ökad belastning på väg 274 och i vissa fall 

längre körvägar för lokal trafik.132 

Många fastigheter utmed väg 274 ligger inom riskzon för farligt gods.133 

 
122 Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun. 
123 Tredje körfält på Skärgårdsvägen – förutsättningar. 2017. Värmdö kommun. 
124 Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun. 
125 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
126 Kundärenden 2016-2020. Trafikverket. 
127 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
128 Vägval Hemmesta. Slutrapport 2018. 2018. Värmdö kommun. 
129 Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun. 
130 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
131 Med undantag av väg 274 via Vaxholm som förbinder Värmdö med regionens norra del. 
132 Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun. 
133 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
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Trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

Gång-och cykelvägen längs väg 274 är inte sammanhängande och den har en varierad och stundtals 

låg standard. Den är smal, byter sida om vägen och bitvis saknas den och har istället karaktären av en 

trottoar. Dessutom är belysningen bristfällig och saknas t.o.m. helt på delar av sträckan. Detta skapar 

osäkerhet och otrygghet hos gång- och cykeltrafikanter.134 

På sträckan finns ett tiotal gång- och cykelpassager varav två signalreglerade och en planskild. 

Samtliga passager med undantag av den planskilda har låg standard och saknar belysning. De klassas 

som osäkra i en tregradig skala.135 Tillbud har skett vid passager till exempel utmed sträckorna 

cirkulationsplats Grantomta – Fruvik och Hemmesta centrum – Hemmesta vägskäl.136 Den planskilda 

passagen i Grantomta är uppskattad av boende i området.137 

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bristande vid Viks skola och Hemmesta skola. 

Trafikflödena är höga och passagerna har låg standard. Barn genar över vägen vilket riskerar att leda 

till olyckor. Avsaknad av säker skolväg gör att föräldrar väljer att skjutsa sina barn med bil till 

skolan.138 Vid Hemmesta centrum upplever barn och ungdomar att de utsätter sig själva för 

trafiksäkerhetsrisker på väg till och från skolan då trafiken är som mest intensiv. Det gäller vid väg 274 

och vid skolans parkering i samband med hämtning och lämning. Många som går på Hemmestaskolan 

använder busshållplatsen Kolvik. Barn och ungdomar upplever att det är trångt på busshållplatsen och 

att gångvägarna till och från busshållplatsen är otrygga.139 

Övergångsstället vid busshållplats Näset upplevs som osäkert att passera för gångtrafikanter. 

Övergångsstället är svårt att se vid mörker och gångtrafikanter skyms av ett bullerplank för 

vägtrafiken.140  

Vid bensinstationen norr om Ålstäket kör tunga fordon på gång- och cykelvägen när de ska köra ut på 

väg 274.141 

Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter är begränsad och väg 274 utgör sammantaget en stor 

barriär genom Hemmesta.142 Till exempel saknas en gång- och cykelpassage i höjd med Torshäll.143 

Miljö och hälsa 

Identifierade miljöproblem längs väg 274 handlar framförallt om buller från vägtrafiken.144 

Vid Skärgårdskyrkan finns en dagvattensamling som ger upphov till svallis under vintern. Vid 

busshållplats Fruvik för trafik i ritning mot Hemmesta vägskäl finns problem med översvämning på 

grund av bristande dagvattenhantering. Vid Hemmesta vägskäl rinner vägdagvatten in på 

återvinningscentralen.145  

 
134 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013–2030. 2012. Värmdö kommun. 
135 Trafikverket Säkerhetsklassade GCM passager 
https://gisportal.trafikverket.se/gisportalext/home/webmap/viewer.html?webmap=fcc0865eb1704202b3bd8f2f23fbba0d 
2020-05-15. 
136 Kundärenden 2016–2020. Trafikverket. 
137 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
138 Åtgärdsvalsstudie för Väg 222 och 274 genom Nacka och Värmdö kommuner. 2013. Trafikverket. 
139 Detaljplan för Hemmesta centrum mm, plan och genomförandebeskrivning. 2016-11-07. 2016. Värmdö kommun. 
140 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
141 Dialogmöte 1 2020-03-03. 
142 Väg 274 genom Hemmesta Centrumområde, förstudie, samrådshandling januari 2010. 2010. Trafikverket. 
143 Kundärenden 2016-2020. Trafikverket. 
144 Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun. 
145 Dialogmöte 1 2020-03-03. 

https://gisportal.trafikverket.se/gisportalext/home/webmap/viewer.html?webmap=fcc0865eb1704202b3bd8f2f23fbba0d
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Det saknas tydlighet vad gäller skyddsavstånd till bostäder till följd av transporter med farligt gods, 

vilket gör det svårt att detaljplanelägga för bostäder i Hemmesta centrum. Skyddsavståndet är 

beroende av vilken hastighetsbegränsning146 som vägen har.147 

5.3. Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet 

I detta avsnitt redovisas tidigare utpekade funktioner för stråket längs väg 222 och del av väg 274 samt 

en inom åtgärdsvalsstudien framtagen funktionsbeskrivning för den framtida utvecklingen. 

Funktionsbeskrivningen beskriver den önskade framtida utvecklingen av stråket och ska utgöra stöd 

vid bedömning av åtgärders måluppfyllelse och vid hantering av eventuella målkonflikter. 

Nationella, regionala och kommunala utpekade funktioner 

Väg 222 och väg 274 har en betydelsefull och viktig koppling i det sammanhängande statliga 

transportsystemet. För att värna det statliga vägnätet för mellankommunala och regionala transporter 

samt minska sårbarheten i transportsystemet är det av stor vikt att det finns en bibehållen funktion för 

väg 222 och väg 274 genom Värmdö kommun. 

• Väg 222 och väg 274 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för dagliga personresor, 
godstransporter och kollektivtrafik. Väg 222 fram till Ålstäket är utpekad som regionalt viktig 
väg med särskild betydelse för tillgängligheten i denna del av länet. Väg 222 öster om Ålstäket 
och väg 274 mellan Ålstäket och Stenslätten är på motsvarande sätt utpekade som 
kompletterande regionalt viktiga vägar. 

• Den västra delen av väg 222 fram till Mölnvik är del av det primära vägnätet med betydelse för 
stombusslinjer, direktbussar, godstrafik och arbetspendling.  

• Väg 222 är fram till Mörtnäs klassas som primär transportled för farligt gods. Väg 222 öster 
om Mörtnäs och väg 274 mellan Ålstäket och Stenslätten klassas som sekundära 
transportleder för farligt gods. 

• Väg 222 och väg 274 mellan Stockholm och E18 utgör omledningsvägar för E4/Essingeleden, 
dels om framkomligheten begränsas och för tunga och breda fordon som inte får färdas på 
Essingeleden. 

• Väg 222 är på sträckorna genom Mörtnäs (50 km/h), Strömma (50 km/h) och Stavsnäs (50 
km/h) klassade som tätbebyggt område. På väg 274 är sträckan mellan Ålstäket och 
Hemmesta vägskäl klassad på detta sätt.  

I RUFS pekas inriktningen för regionen ut. För Värmdö med bäring på stråket längs väg 222 och del av 

väg 274 innebär detta, se Figur 33:  

• Gustavsberg är kommuncentrum och ett strategiskt stadsutvecklingsläge med hög 
tillgänglighet för kollektivtrafiken. 

• Mörtnäs/Grisslinge och Hemmesta utgör primära bebyggelselägen med god regional 
tillgänglighet. 

• Bebyggelseområdena utmed väg 222/Stavsnäsvägen, däribland Stavsnäs, utgör sekundära 
bebyggelselägen med god regional tillgänglighet med kollektivtrafik under rusningstrafik.  

• Stavsnäs vinterhamn, Boda och Sollenkroka är utpekade replipunkter, som är regionalt viktiga 
noder och strategiska bytespunkter för bastrafiken till kärnöarna. 

• Delar av väg 222 och väg 274 är utpekat som övrigt stomnät med stor betydelse för 
kollektivtrafiken. 

 
146 Vid hastighetsbegränsningen 40 km/h har Länsstyrelsen godkänt ett skyddsavstånd på 15 meter i samband med detaljplanen 
för Hemmesta centrum. 
147 Vägval Hemmesta Slutrapport 2018. 2018. Värmdö kommun. 
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Figur 33. Utvecklingen av Värmdö kommun enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Källa: Region Stockholm, 
2018. Utdrag ut Plankarta för Stockholms län. 

I översiktsplanen pekar kommunen ut dess långsiktiga utvecklingsstrategi för användningen av mark- 

och vattenområden samt den byggda miljön. För stråket längs väg 222, väg 274 och de 

omkringliggande områdena innebär detta, se Figur 34: 

• Gustavsberg är kommunens centralort. Resecentrum/bussterminal ska utvecklas i 
Gustavsberg och vid trafikplats Gustavsberg. 

• Centrumområdet Hemmesta ska utvecklas till ett sammanhållet och levande centrum. Det ska 
bli tryggt, tillgängligt och trafiksäkert för alla. Trafikmiljön längs väg 274 ska förbättras och 
säkra passager behövs mellan centrumområdet och omkringliggande bostadsområden. Väg 
274 delar centrum i två delar och utgör huvudtillfart för hela Värmdölandet. 

• Centrumområdet Stavsnäs ska utvecklas till ett sammanhållet samhälle. Stavsnäs vinterhamn 
ska utvecklas som regional replipunkt för skärgården, den viktigaste i mellanskärgården. Väg 
222:s kapacitet och standard ska förbättras. 

• Transportinfrastrukturen i kommunen ska vara säker och effektiv och väg 222 ska utvecklas.  
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Figur 34. Den långsiktiga utvecklingen av Värmdö enligt översiktsplanen. Källa: Värmdö kommun, 2011. Översiktsplan 2012–
2030. 

Inom åtgärdsvalsstudien utpekade funktioner - framtidsbild 

Mot bakgrund av de utpekade funktionerna samt de problem och mål som har identifierats i 

åtgärdsvalsstudien har arbetsgruppen tagit fram en funktionsbeskrivning för den framtida 

utvecklingen av stråket längs väg 222 och väg 274. Funktionsbeskrivningen skildrar en framtidsbild 

med de funktioner som ska finnas i stråket efter färdigställandet av de åtgärder som 

åtgärdsvalsstudien rekommenderar. Trafikrumssträckor har identifierats för att underlätta åtgärdsval 

som har betydelse för vägens funktion, se Figur 35. 

 

Figur 35. Stråket indelat i olika framtida trafikrumssträckor för att förtydliga vilka funktioner som bör finnas längs respektive 
sträcka A-D. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03-24. 
Värmdö kommun.   

En klassificering av rumsfunktionerna görs med utgångspunkt i livsrumsmodellens148 indelning av 

stadsrum. 

 

 
148 Rätt fart i staden – Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad. 2008. Sveriges kommuner och landsting m.fl. 

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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Mjuktrafikrum, omfattar större delen av stadens/tätortens gaturum. Det bör 
tillmötesgå människors anspråk att lätt röra sig längs och tvärs i rummet. I 
rummet ska bilister och oskyddade trafikanter samspela. Biltrafikens ytor 
begränsas i så stor utsträckning som det är möjligt med hänsyn till gatornas 
funktion. 
 

Integrerat transportrum, oskyddade trafikanter kan färdas i rummet men har 
ringa anspråk på att korsa eller vistas i rummet. Det är långa avstånd mellan 
korsningsanspråken. I rummet har oskyddade trafikanter ett anspråk på 
trygghet i form av andra trafikanters närvaro men utan att samspela med dem. 
Gaturummet har som regel en transportfunktion. 
 

Transportrum, är enbart motorfordonstrafik, gång- och cykelpassager är på 
ett bekvämt och tryggt sätt separerade. Transportrummet har en renodlad 
trafikuppgift och omgärdas av barriärer, synliga eller osynliga. Dess karaktär 
påverkas ringa av hastighetsnivån. För övergripande huvudnät bör 
transportrum eftersträvas. 

 

Figur 36. Sammanfattning av Livsrumsmodellens delar som är relevanta för det studerade stråket. 

Stråkets funktion som helhet 

Stråket längs väg 222 och del av väg 274 är ett fortsatt viktigt regionalt stråk för arbetspendling, 

godstransporter och kollektivtrafik med behov av hög tillgänglighet, god framkomlighet och goda 

restider. Stråket har på vissa sträckor även en viktig lokal funktion där personer som bor och verkar i 

dessa områden använder stråket för att röra sig inom och mellan tätorter. På dessa sträckor är det god 

tillgänglighet för oskyddade trafikanter.  

A, Transportrum 

Sträcka A, mellan trafikplats Insjön och Mölnvik, förbinder Värmdö med övriga delar av regionen. Det 

är ett mycket viktigt regionalt stråk för kollektivtrafik, godstransporter och övrig vägtrafik. På sträckan 

är tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten god för vägtrafik. Gång- och cykeltrafiken är 

separerad från vägtrafiken och har god tillgänglighet till viktiga målpunkter. 

Sträckan klassificeras som ett Transportrum: 

• Regional och genomgående vägtrafik har mycket god tillgänglighet och framkomlighet. 

• Trafiksäkerheten är god för samtliga trafikanter. 

B, Integrerat transportrum genom tätort 

Sträcka B, mellan Mölnvik och Ålstäket, förbinder Värmdölandet/Hemmesta och 

Fågelbro/Stavsnäs/Djurö-Vindö med övriga delar av kommunen och regionen. Det är dels ett mycket 

viktigt regionalt stråk för kollektivtrafik, godstransporter och övrig vägtrafik, dels ett lokalt stråk som 

sammanbinder tätortsbebyggelsen utmed sträckan. På sträckan är tillgängligheten, framkomligheten 

och trafiksäkerheten god för vägtrafik. Korsningar har en god utformning. Tillgängligheten och 

trafiksäkerheten är god för oskyddade trafikanter. En gång- och cykelförbindelse finns längs hela 

stråket och gång- och cykelpassager är strategiskt placerade utmed stråket. 

Sträckan klassificeras som ett Integrerat transportrum genom tätort: 

• Regional och genomgående vägtrafik har mycket god tillgänglighet och framkomlighet. 
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• Tillgängligheten och framkomligheten tillgodoses för lokal trafik. 

• Tillgängligheten är god för gång- och cykeltrafik. 

• Trafiksäkerheten är god för samtliga trafikanter. Oskyddade trafikanter känner sig trygga i 
stråket. 

C, Integrerat transportrum utanför tätort 

Sträcka C, mellan Ålstäket och Stavsnäs, förbinder Fågelbrolandet med övriga delar av kommunen och 

regionen. Det är ett viktigt regionalt stråk för kollektivtrafik, godstransporter och övrig vägtrafik. 

Längs sträckan är tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten god för vägtrafik. Vissa delar 

av vägen är smal och kurvig men siktproblemen är åtgärdade. Större korsningar har en god 

utformning. Det finns fortsatt många korsningar och anslutningar till enskilda fastigheter utmed delar 

av sträckan. Tillgängligheten och trafiksäkerheten är god för oskyddade trafikanter. En gång- och 

cykelförbindelse finns längs hela sträckan. Gång- och cykelpassager är strategiskt placerade utmed 

stråket.  

Sträckan klassificeras som ett Integrerat transportrum utanför tätort: 

• Regional och genomgående vägtrafik har god tillgänglighet och framkomlighet. 

• Gång- och cykeltrafiken har god tillgänglighet till viktiga målpunkter. 

• Trafiksäkerheten är god för samtliga trafikanter. 

D, Integrerat transportrum som till stor del passerar genom tätort 

Sträcka D, genom Stavsnäs, förbinder tätorten med övriga delar av kommunen och regionen samt är 

en nod för bastrafikens förbindelse till kärnöarna. Det är dels ett viktigt stråk för kollektivtrafik, 

godstransporter och övrig vägtrafik, dels ett lokalt stråk som sammanbinder tätorten. Längs sträckan 

är tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten god för vägtrafik. Korsningar har en god 

utformning. Tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är god och de rör sig med 

lätthet längs och tvärs stråket. Gång- och cykelpassager finns vid korsningspunkterna. 

Sträckan klassificeras som ett integrerat trafikrum som till stor del passerar genom tätort: 

• Regional och genomgående vägtrafik har god tillgänglighet och framkomlighet. 

• Tillgängligheten och framkomligheten för lokal trafik tillgodoses. 

• Gång- och cykeltrafiken har mycket god tillgänglighet. 

• Trafiksäkerheten är god för samtliga trafikanter. Oskyddade trafikanter känner sig trygga i 
stråket. 

E, Integrerat transportrum genom tätort 

Sträcka E, genom Hemmesta, förbinder Hemmesta och Värmdölandet med övriga delar av kommunen 

och regionen. Det är dels ett viktigt stråk för kollektivtrafik, godstransporter och övrig vägtrafik, dels 

ett lokalt stråk som sammanbinder tätorten. Längs sträckan är tillgängligheten och framkomligheten 

god för vägtrafik, även i högtrafik. Trafiksäkerheten är god för vägtrafiken. Den bristande kapaciteten 

har åtgärdats. Korsningar har en god utformning och enskilda fastigheter ansluter inte direkt till 

vägen. Tillgängligheten och trafiksäkerheten är god för oskyddade trafikanter. En gång- och 

cykelförbindelse finns längs hela stråket och gång- och cykelpassager är strategiskt placerade utmed 

stråket. 

Vid Hemmesta centrum kan oskyddade trafikanter med lätthet rör sig längs och tvärs stråket med 

mindre barriäreffekt. Gång- och cykelpassager finns vid korsningspunkterna. Detta behöver 

möjliggöras genom lösningar som tillgodoser en god tillgänglighet och framkomlighet för 

genomgående kollektivtrafik, godstransporter och övrig vägtrafik samt en minskad sårbarhet för 

vägtrafiken i stråket. 
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Sträckan klassificeras som ett Integrerat transportrum genom tätort: 

• Regional och genomgående vägtrafik har god tillgänglighet och framkomlighet. 

• Tillgängligheten och framkomligheten för lokal trafik tillgodoses. 

• Gång- och cykeltrafiken har god tillgänglighet, varav mycket god vid Hemmesta centrum. 

• Trafiksäkerheten är god för samtliga trafikanter. Oskyddade trafikanter känner sig trygga i 
stråket.  
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6. Alternativa lösningar  

I detta kapitel beskrivs förslag på åtgärder som har tagits fram i åtgärdsvalsstudien. Deras effekter och 

konsekvenser beskrivs. Därefter presenteras åtgärdernas måluppfyllelse i en matris följt av en grov 

kostnadsbedömning.  

6.1. Tänkbara åtgärdstyper och alternativa lösningar 

Förslag på åtgärder har tagits fram i åtgärdsvalsstudiens fas 3 mot bakgrund av de brister, problem 

och behov som beskrivs i avsnitt 5.2 problembeskrivning. Åtgärdsförslagen är hämtade från tidigare 

utredningar för väg 222 och väg 274, från synpunkter som privatpersoner har skickat till Trafikverkets 

(kundärenden) och från de förslag som lyfts inom ramarna för åtgärdsvalsstudien. Åtgärdsförslagen är 

framtagna enligt fyrstegsprincipen och omfattar samtliga fyra steg. Åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp 

har bearbetat åtgärderna och sorterat bort de åtgärder som inte bedöms lösa identifierade problem i 

tillräcklig utsträckning. Vidare har arbetsgruppen bedömt återstående åtgärders måluppfyllelse. Detta 

arbete utgick från den målbedömning som intressenterna bidragit med på ett dialogmöte.  

Generella åtgärder som berör hela utredningsområdet har samlats i ett övergripande åtgärdspaket. 

Resterande åtgärder som berör en specifik delsträcka har sorterats in i paket för de respektive 

delsträckorna Väg 222 trafikplats Insjön – Ålstäket, väg 222 Ålstäket – Stavsnäs och väg 274 Ålstäket 

– Hemmesta vägskäl. Åtgärderna har sorterats i följande kategorier: 

• Kollektivtrafik 

• Miljö 

• Mobility management 

• Parkering 

• Samhällsplanering 

• Väginfrastruktur 

• Gång- och cykeltrafik 

• Kollektivtrafik 

• Lokalvägnät 

• Ombyggnation av befintlig väg 

• Nya förbindelser och vägar 

• Trafikplatser, korsningar och anslutningar 

• Trimning 

Paket Generella åtgärder består av steg 1- och 2-åtgärder som bland annat omfattar mobility 

management och utredningar inom till exempel miljö. De övriga paketen består till den största delen 

av väginfrastrukturåtgärder fördelade i steg 2-4. Men även övriga kategorier ingår i dessa paket. 

Fyrstegsprincipen har varit vägledande i bearbetningen och paketeringen av åtgärderna. Detta innebär 

att i första hand steg 1- och 2-åtgärder prövas mot utpekade brister och uppsatta mål innan åtgärder i 

steg 3 följt av steg 4 har varit aktuella för prövning. I delsträcka 3, väg 274 Ålstäket – Hemmesta 

vägskäl har till exempel möjliga steg 2- och 3-åtgärder, som innebär trimning och mindre ombyggnad 

av vägen för att lösa kapacitets-, framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem, analyserats innan en 

analys av större ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar i steg 4 har gjorts.  
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Steg 1 – Tänk om 
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet 
av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

Steg 2 – Optimera 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den 
befintliga infrastrukturen. 

Steg 3 – Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnader och 
förändringar. 

Steg 4 – Bygg nytt 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 
innebär nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

 

I bilaga 3 redovisas de åtgärder som har sorterats bort i ett första skede eller valts bort eftersom de inte 

bidrar till åtgärdsvalsstudiens mål i tillräcklig utsträckning. En kort motivering ges till varför 

arbetsgruppen valt att inte gå vidare med respektive åtgärd. 

6.2. Förslag på åtgärder och potentiella effekter och konsekvenser 

I detta avsnitt presenteras de förslag på åtgärder som arbetsgruppen valt att studera vidare. 

Åtgärderna är strukturerade utifrån respektive delsträcka bortsett från Paket Generella åtgärder som 

omfattar hela sträckan med fokus på steg 1 och 2 åtgärder. 

 

Figur 37 De tre delsträckorna som åtgärderna är uppdelade efter. Bakgrundskarta: Värmdö kommun. 

 
Tabell 3 nedan visar vilka typer av åtgärder som utretts för varje delsträcka. Efter det följer en 
noggrannare redogörelse för respektive åtgärd och dess förväntade effekter och konsekvenser.  
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Tabell 3 Sammanställning av åtgärdspaketen för delsträcka 1, 2 och 3 samt de Generella åtgärderna. 

 
Paket Generella åtgärder 

- Översyn av kollektivtrafikutbud och linjesträckningar. 

- Utredning om bussfordon anpassade för skärgårdstrafiken.  

- Utredning av dagvattenhantering för väg 222 och väg 274.  

- Utredning av dagvattenansamling på körbanor.  

- Utredning och kartläggning av gröna samband.  

- Riskutredning för farligt gods.  

- Kampanj och information gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

- Kampanj och information om infartsparkering.  

- Kampanj och information till nyinflyttade.  

- Resvaneundersökning.  

- Dialog med näringsliv om hållbart resande.  

- Parkeringsstyrning och avgifter.  

- Fortsatt kollektivtrafiknära bebyggelseutveckling.  

- Fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. 

Paket för Delsträcka 1 Trafikplats 

Insjön – Ålstäket 

Paket Delsträcka 2 Ålstäket – 

Stavsnäs 

Paket Delsträcka 3 Ålstäket – 

Hemmesta vägskäl 

Rekommenderade åtgärder 
- Samordnad varudistrubution. 

- Ny gång-och cykelväg mellan Värmdö 
marknad och Mölnvik. 

- Utredning av busskörfält mellan 
Skurubron och Farstabron. 

- Utökad infartsparkering och utredning av 
parkeringslösningar 

- Utredning körfältsindelning väster om 
Farstabron. 

- Belysning från trafikplats Insjön till och 
med Farstabron 

- Utredning fysiska åtgärder vid trafikplats 
Hålludden samt reservat för östliga på-
och avfartsramper. 

- Utredningar för att avlasta och optimera 
trafikplats Gustavsberg. 

-Reversibelt körfält på Farstabron 
inklusive belysning. 

- Trafikplats Gustavsberg byggs om med 
hållplatser på ramper och nya gång-och 
cykelanslutningar. 

- Reservat för spårbunden trafik till 
Värmdö marknad bibehålls. 

- Utredning ny koppling för biltrafik mellan 
Mörtnäs och Mölnvik samt för ny på-och 
avfartsramp till väg 222 väster om 
Mölnvik.  

Övriga studerade åtgärder 

- Utredning ny Farstabro med 2+2 körfält. 

- Trafikplats Gustavsberg byggs om till en 
bytespunkt. 

 

Rekommenderade åtgärder 
- Trimning av antalet broöppningar vid 
Strömma kanal. 

- Utredning förändrat och tydligare 
väghållarskap för gång-och cykelvägar. 

- Utredningar för lokala gång-och 
cykelvägar inklusive vägvisning. 

- Ny gång-och cykelväg mellan Fågelbro 
och Ramsmora inkl. belysning. 

- Utbyggnad av cykelparkering vid 
busshållplatser. 

- Översyn av övergångsställen och 
gångpassager. 

- Utredning sammankoppling av lokala 
vägar och stängning anslutningar till 
enskilda fastigheter. 

- Utredning ombyggnation av korsningar  

- Utredning vändmöjligheter för buss  

- Utredning öppning av Svanvägen för 
biltrafik  

- Utredning vägfärja Kalvsvik-Överby 

- Utbyggnad av infartsparkering. 

- Inventering och genomförande av 
trimningsåtgärder på väg 222 utifrån 
nuvarande hastighetsgränser.  

Övriga studerade åtgärder 

- Hastighetshöjning till jämna 
hastighetsgränser inklusive 
trimningsåtgärder. 

- Hastighetssänkning och ombyggnation 
av passager.  

 

Rekommenderade åtgärder - kort sikt 

- Utredning kollektivtrafik på vatten. 

- Säkra skolvägar. 

- Kontorshotell, bilpool och varierande 
starttider i skolan. 

- Utbyggnad av cykelparkering och gång- 
och cykelvägar. 

- Sammankoppling av lokalvägnät och 
minska antalet anslutningar. 

- Utbyggnad av belysning.  

- Förlängning av hållplatsfickor. 

- Bussprioritering i trafiksignaler.  

- Utredning av hastighetsdämpande 
åtgärder och trafiksäkerhetskameror. 

Rekommenderade åtgärder - lång sikt 

- Tredje körfält på väg 274. 

- Utbyggnad av belysning  

- Nya och ombyggda övergångsställen. 

- Utbyggnad av mindre bytespunkt.  

- Nya cirkulationsplatser. 

- Utbyggnad av infartsparkering.  

- Sänkt hastighet 40 km/h genom 
Hemmesta centrum.  

Övriga studerade åtgärder 

- Sammanhängande gång-och cykelväg på 
båda sidor av vägen.  

- Gång-och cykelväg med regional 
standard.  

- Signalreglerade korsningar.  

- Busskörfält på väg 274. 

- Höjd hastighet till 60 km/h. 

- Parallell gata öster om Hemmesta. 

- Förbifart Hemmesta. 

- Nya lokalgator. 
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Paket Generella åtgärder 

Detta paket omfattar steg 1- och 2-åtgärder med fokus på bland annat god miljö och ett ökat resande 

med hållbara transportslag. Åtgärdspaketet kompletterar de tre övriga åtgärdspaketen som omfattar 

specifika åtgärder utmed delsträckorna. Till exempel ingår flera utredningar som kan utmynna fysiska 

åtgärder utmed delsträckorna. 

Kollektivtrafik 

Översyn av kollektivtrafikutbud och linjesträckningar vid ombyggnation av 

infrastruktur. En översyn föreslås i samband med att fysiska infrastrukturåtgärder genomförs för 

att utveckla ett effektivare kollektivtrafiksystem och bidra till en ökad tillgänglighet för busstrafiken. 

Detta föreslås göras som en del av Trafikförvaltningen och busstrafikoperatörens löpande arbete med 

att utveckla kollektivtrafikutbudet och linjesträckningar i Nacka/Värmdö-sektorn. 

Utredning om att införa bussfordon som är anpassade för fortsatta resor med 

skärgårdstrafiken. Åtgärden innebär att bussfordon som har större bagageutrymme trafikerar 

sträckor som ansluter till Skärgårdstrafiken i till exempel Stavsnäs. Åtgärden syftar till att göra det mer 

attraktivt att resa med kollektivtrafik och att öka tillgängligheten med kollektivtrafik för denna typ av 

resor. Frågan hanteras i sjötrafikutredningen.  

Miljö 

Utredning av dagvattenhantering för väg 222 och väg 274 med förslag på åtgärder. 

Utredningen syftar till att ta fram förslag på åtgärder för hantering och rening av vägdagvatten så att 

miljökvalitetsnormen uppnås i recipienterna. Utredningen föreslås inkludera beräkning av förorening 

och identifiering av områden där omhändertagande behövs. Utredningen omfattar samtliga studerade 

sträckor på väg 222 och väg 274 och bör utgå från Trafikverkets skrift ” Vägdagvatten – Råd och 

rekommendationer för val av miljöåtgärd”. Särskilt utpekade recipienter med dålig vattenstatus är 

Baggensfjärden, Våmfjärden, Knuts träsk och Långträsk. Även Hemmestaträsket som leds vidare ut i 

Torsbyfjärden bedöms vara påverkat av förorenat vägdagvatten. 

Utredning hantering av dagvattenansamling på körbanor på väg 222 och väg 274. 

Utredningen syftar till att ta fram förslag på åtgärder, till exempel justerad höjdsättning, för hantering 

av dagvattenansamlingar som uppstår på körbanor på väg 222 och väg 274. Platser där 

dagvattenansamlingar identifierats är Farstabron, trafikplats Gustavsberg, infart till Ripvägen i 

Strömma, busshållplats och återvinningscentralen vid Hemmesta vägskäl och Skärgårdskyrkan i 

Hemmesta. I utredningen behöver även ytterligare eventuella berörda platser identifieras. Åtgärden 

syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för vägtrafiken vid berörda platser.   

Utredning och kartläggning av gröna samband med förslag på åtgärder. Utredningen syftar 

till kartläggning av svaga gröna avseende djurliv, däribland vilt, och biologisk mångfald samt att ta 

fram förslag på åtgärder för att stärka de gröna sambanden och minska vägarnas barriäreffekter. 

Åtgärder kan till exempel handla om plantering och växtval, ekodukter, viltpassager, utterspångar och 

tunnel under vägen för grod- och kräldjur. Utredningen omfattar samtliga studerade sträckor på väg 

222 och väg 274. Under arbetet med denna åtgärdsvalsstudie har exempelvis behovet av en ekodukt 

som stärker det gröna sambandet mellan Ormingelandet och Ingarö lyfts. 

Riskutredning för farligt gods med förslag på åtgärder. Utredningen syftar till att kartlägga 

natur- och bebyggelseområden som vid en olycka med farligt gods kan vara utsatta för olycksrisk eller 

drivmedelsläckage. Utredningen omfattar samtliga studerade sträckor på väg 222 och väg 274. Dessa 

är klassade som primära eller sekundära leder för farligt gods.  
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Mobility management 

Kampanj och information om att resa med bussen. Åtgärden syftar till att öka resandet med 

buss. 

Kampanj och information om infartsparkering. Åtgärden syftar till att öka användningen av 

infartsparkering i kommunen och att öka resandet med buss.  

Kampanj och information om hållbart resande till nyinflyttade med välkomstpaket. 

Åtgärden syftar till att öka resandet med cykel och buss och kan till exempel innefatta erbjudande om 

SL-kort under en period.  

Information om gång-, cykel- och kollektivtrafikresor inklusive resvaneundersökning. 

Åtgärden omfattar marknadsföring, vägvisning och kartor för gång-, cykel-och kollektivtrafikresor och 

syftar till att öka resandet med dessa färdmedel. En resvaneundersökning genomförs för att anpassa 

mobility management-åtgärder till målgruppen. 

Dialog med näringsliv om hållbart resande. Åtgärden handlar om att föra en dialog kring att till 

exempel uppmuntra arbete hemifrån, resfria möten, kollektivtrafikresande och att organisera 

samåkning. 

Parkering 

Utredning av parkeringsstyrning och avgifter vid infartsparkeringar. Med utgångspunkt i 

Värmdö kommuns infartsparkeringsstrategi syftar åtgärden till vidare utredning av möjligheterna till 

parkeringsstyrning och avgifter vid infartsparkeringar. Till exempel kan avgiftsbeläggning med olika 

prissättning utredas för infartsparkeringar som ligger centralt i systemet medan parkeringar som 

ligger med perifert med längre avstånd till bytespunkter bibehålls avgiftsfria och eventuellt utökas. 

Syftet med åtgärden är att få fler att välja att infartsparkera längre ut i systemet och på så vis göra en 

större del av resan med kollektivtrafiken och bidra till bättre miljö, hälsa och ökad framkomlighet i 

vägnätet. 

Parkeringsstyrning och avgifter för att minska resandet med bil. Arbete med 

parkeringsstyrning i samband med planerad utbyggnad kan bidra till ett minskat resande med bil. Det 

kan handla om att samla parkering till särskilda ytor som parkeringsgarage istället för vid enskilda 

bostäder samtidigt som bebyggelsen lokaliseras så att det blir enkelt att resa med gång-, cykel- och 

kollektivtrafik. Att ta ut avgifter för parkering till marknadsmässiga priser istället för att helt eller 

delvis subventionera parkeringen är också ett viktigt styrmedel för att minska resorna med bil. Syftet 

med åtgärden är att få fler att resa med hållbara färdmedel och bidra till bättre miljö, hälsa och ökad 

framkomlighet i vägnätet. 

Samhällsplanering 

Fortsatt kollektivtrafiknära bebyggelseutveckling. I Värmdö kommun ska ny permanent 

bebyggelse i första hand tillkomma i kollektivtrafiknära lägen i tätorterna samt i väl belägna 

förändringsområden. Denna inriktning är viktig för att hålla nere bilberoendet, nyttja den 

infrastruktur som redan finns, värna framkomligheten på vägnätet, bidra till ökad tillgänglighet och 

förbättrad miljö och hälsa.  

Fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Tillgång till bredband och internet med hög 

överföringshastighet är en förutsättning för att Värmdö ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och 

etablera företag i. En god tillgång till bredband gör det möjligt för individen att kunna arbeta från 

valfri plats och anpassa vardagen efter eget behov. Åtgärden innebär att kommunen fortsätter främja 
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utbyggnaden av bredband genom till exempel ansvar för samhällsplanering och prövning av lov och 

tillstånd så att behovet kan tillgodoses av aktörer på bredbandsmarknaden. Åtgärden syftar till att göra 

det möjligt för fler att kunna arbeta hemifrån/från valfri plats och inte behöva resa om så inte önskas.  

 

Paket för Delsträcka 1 Rekommenderade åtgärder Trafikplats Insjön – Ålstäket 

Detta paket omfattar steg 2-, 3- och 4-åtgärder för i huvudsak sträckor, trafikplatser och korsningar 

längs väg 222 men även omkringliggande vägnät ingår. För Farstabron och trafikplats Gustavsberg 

föreslås även alternativa åtgärder för de problem som har identifierats. De alternativa åtgärderna 

omfattar mindre ombyggnationer/trimningar kontra större ombyggnationer/nyinvesteringar och en 

bedömning behöver göras om steg 2- och 3-åtgärderna är tillräckliga för att lösa problemen eller om 

steg 4-åtgärder behövs. 

 

Figur 38 Delsträcka 1 – rekommenderade åtgärder. OBS. Kartan visar en ungefärlig dragning/lokalisering av åtgärden och kan 
föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-
03. Värmdö kommun. 

Mobility management 

Samordnad distribution för handelsområden. Åtgärden innebär att handelsområden såsom 

Mölnvik respektive Värmdö marknad samordnar distributionen av varuleveranser för att minska 

antalet transporter och minska transporternas miljöpåverkan. Åtgärden syftar till att minska antalet 

fordonsrörelser i områdena som ligger i anslutning till väg 222, bidra till ökad framkomlighet i 

vägnätet och minska miljöpåverkan från transporter.  

Väginfrastruktur – gång-och cykeltrafik 

Ny gång-och cykelväg mellan Värmdö marknad och Mölnvik. En ny belyst gång- och cykelväg 

föreslås på den cirka 2,5 kilometer långa sträckan mellan Värmdö marknad och Mölnvik. Åtgärden 

syftar till att skapa en gen gång- och cykelförbindelse mellan områdena, ökad tillgängligheten och 

framkomligheten för fotgängare och cyklister och bidra till förbättrad miljö och hälsa. Gång- och 

cykelvägens barriärverkan bedöms vara begränsad i och med att väg 222 utgör en betydligt större 
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barriär i landskapet. Utbyggnaden av gång- och cykelvägen föreslås samordnas med utbyggnaden av 

planerad huvudvattenledning. 

Väginfrastruktur – kollektivtrafik 

Tilläggsskylt för taxi (skolskjuts) vid busskörfält. Åtgärden innebär att en tilläggsskylt sätts 

upp för busskörfälten på denna sträcka i riktning mot Värmdö. I dagsläget finns endast denna 

tilläggsskylt för busskörfälten vid trafikplats Insjön i riktning mot Stockholm. Åtgärden bedöms bidra 

till ökad tillgänglighet och framkomlighet för skolskjuts. 

 

Figur 39 Åtgärd: Tilläggsskylt för taxi (skolskylt) vid busskörfält i riktning mot Värmdö. OBS. Kartan visar en ungefärlig 
lokalisering av åtgärden och kan föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, 
https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03. Värmdö kommun. 

Utredning av busskörfält mellan Skurubron och Farstabron. Utredning av busskörfält 

österut mellan Skurubron och Farstabron för att förbättra framkomligheten för bussar i linjetrafik. I 

dagsläget är framkomligheten på sträckan, som har 2+2 körfält, god. Trafikprognosen för Värmdö 

kommun år 2040 visar inte heller på trängsel på sträckan. Den köbildning som uppstår idag är 

kopplad till Farstabrons kapacitetsproblem och de vävningsrörelser som görs när två körfält går ihop 

till ett. På lång sikt, i takt med att trafikmängderna på väg 222 ökar, kan busskörfält komma att 

behövas för att säkerställa busstrafikens framkomlighet och det är viktigt att möjligheten till att 

anordna sådana inte omöjliggörs.  
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Figur 40 Åtgärd: Utredning av busskörfält mellan Skurubron och Farstabron. OBS. Kartan visar en ungefärlig 
dragning/lokalisering av åtgärden och kan föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, 
https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03. Värmdö kommun. 

Reservat för spårbunden trafik till Värmdö marknad bibehålls. Reservat för spårbunden 
trafik till Värmdö marknad är utpekad i Värmdö kommuns översiktsplan och föreslås behållas för att 
säkra mark för en utveckling av spårtrafik på lång sikt. För sträckning, se  
. 
 

Väginfrastruktur – infartsparkering 

Utökad infartsparkering vid Värmdö marknad och Grisslinge. Utbyggnad av ny 

markparkering med cirka 250 infartsparkeringsplatser vid Värmdö marknad149 samt ett 

parkeringsdäck med cirka 140 infartsparkeringsplatser över befintlig, nedsänkt markparkering i 

Grisslinge föreslås för att göra det möjligt för fler att göra en del av resan med kollektivtrafiken. 

Parkeringen vid Grisslinge är under diskussion i och med vägplan väg 222 Mölnvik-Ålstäket. Värmdö 

marknad har ett centralt läge i kollektivtrafiksystemet med hög beläggningsgrad. Infartsparkering vid 

Värmdö marknad uppfyller inte Riparks kriterier150 och riskerar leda till ett lägre resande med 

busstrafik längre ut i systemet. Grisslinge ligger något längre ut i systemet men också längs 

Grisslingerakan som är en högbelastad väg. Infartsparkeringslokalisering är en svår balansgång mellan 

å ena sidan tillgänglighet till effektiv kollektivtrafik och andra sidan inducering av trafik i centralare 

delar av vägnätet. Infartsparkering i mer centralare delar har en positiv effekt på tillgänglighet då 

pendlare som bor i mer perifera lägen kan göra ärenden så som handla och hämta/lämna barn i 

samband med resan till och från arbetet. De centrala infartsparkeringarna rekommenderas som 

alternativ till mer perifera parkeringar. 

Utredning utökad infartsparkering vid Ålstäket. Möjligheten till att bygga ny infartsparkering i 

anslutning till ny pendelbåtsbrygga vid Ålstäket föreslås utredas. Syftet med infartsparkeringen är att 

göra det möjligt för fler att göra en del av resan med kollektivtrafiken. Det finns begränsat med 

utrymme vid denna plats vilket påverkar åtgärdens genomförbarhet. 

Utredning av parkeringslösningar, optimering av utfarter och utökning av 

infartsparkering i Mölnvik. En utredning föreslås för att optimera och bättre fördela trafikflöden 

mellan de utfarter och parkeringar som finns i Mölnvik samt att studera möjligheten till att bygga en 

utökad infartsparkering på platsen. Åtgärden syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i 

området som ligger i anslutning till väg 222 samt att göra det möjligt för fler att göra en del av resan 

 
149 För mer information se Planprogram Trafikcentrum Ingarökrysset. 2017. Värmdö kommun. 
150 Riktlinje Infartsparkering. 2018. Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen. 
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med kollektivtrafiken. Det finns begränsat med utrymme vid denna plats vilket påverkar 

genomförbarheten av en utökad infartsparkering. 

Väginfrastruktur – Farstabron 

Utredning körfältsindelning väster om Farstabron. En utredning föreslås för att hitta en 

bättre lösning för körfältsindelningen väster om Farstabron och minska konflikterna i de 

vävningsrörelser som uppstår. Åtgärden syftar till att öka vägens kapacitet och förbättra 

framkomligheten och trafiksäkerheten för vägtrafiken. Åtgärden bör samordnas med övriga åtgärder 

som berör Farstabron såsom belysningsåtgärder och en reversibel över Farstabron. 

Belysning från trafikplats Insjön till och med Farstabron. Belysning föreslås uppföras för att 

öka trafiksäkerheten på den cirka 2 500 meter långa sträckan. Åtgärden bedöms bidra till ökad 

trafiksäkerhet och framkomlighet för vägtrafiken. 

Reversibelt körfält på Farstabron inklusive belysning. Ett reversibelt körfält på Farstabron 

som ersätter dagens lösning med två körfält i västgående riktning och ett körfält i östgående riktning 

föreslås för att lösa problem med köbildning och utökade restider under eftermiddagen. Åtgärden 

innebär en trimning av befintlig bro som möjliggör att efterfrågan på delsträckan kan mötas under 

både förmiddagen och eftermiddagens maxtimme. Åtgärden inkluderar även belysning på bron. 

Åtgärden innebär att portaler och bommar för körfältshänvisning behöver uppföras. Figur 41 visar 

tänkt utbredning av det reversibla körfältet. 

 

Figur 41 Reversibel lösning med 2+1 körfält över Farstabron.  

Trafikanalyser151 för år 2040 har gjorts för åtgärden och de visar att dagens flaskhals vid Farstabron 

upplöses och att framkomligheten förbättras för vägtrafiken, för såväl biltrafik som kollektivtrafik och 

godstransporter, under eftermiddagen. Den förbättrade framkomligheten med kortare restider på väg 

 
151 Bilaga 4. Resultat av trafikanalyser. 
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222 leder till viss överflyttning av trafik från Gamla Skärgårdsvägen till väg 222. Tillgängligheten för 

den östgående vägtrafiken ökar fram till cirkulationsplats Mölnvik. Dock begränsas fortsatt trafiken av 

andra flaskhalsar nedströms (främst cirkulationsplats Mölnvik). Åtgärden föreslås kombineras med 

åtgärder som förbättrar kapaciteten vid dessa flaskhalsar. 

Åtgärden bedöms förbättra tillgängligheten och framkomligheten för vägtrafik på sträckan samt bidra 

till ett mer robust vägnät i Värmdö kommun. Den medför inga större ingrepp i landskapet och 

förbättrar förutsättningar för arbetspendling.  

Reversibelt körfält får enligt Trafikverket inte finnas på väg med VR > 80. Separering längs 

sträckan behöver ske med vägmarkering då mittkörfältet behöver kunna brukas av särskilda 

transporter.  En bibehållen hastighet på 80km/h, men med en reversibel lösning, kan innebära 

minskad trafiksäkerhet. Empirin kring reversibla körfält och hastigheter är dock relativt okänd. En 

sänkning till 60km/h för att öka trafiksäkerheten medför även det risker såsom minskad 

hastighetsefterlevnad och kraftigare inbromsningar eftersom väg 222 på båda sidor om Farstabron 

idag är motorväg med en skyltad hastighet om 100km/h på ömse sidor. Osäkerheten kring val av 

hastighet grundas i bristfällig erfarenhet och kunskap om reversibla körfält för svenska förhållanden 

samt att den potentiellt ökade trafiksäkerhetsrisken behöver kopplas till konsekvensen för minskad 

framkomlighet vid 60km/h. I Tabell 4 har nackdelar med 60km/h respektive 80km/h ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv sammanställts.  

Tabell 4 Matris som visar nackdelar med hastigheten 60km/h respektive 80km/h längs reversibelt körfält på Farstabron. 

60 km/ 80 km/h 

minskad hastighetsefterlevnad då omgivning 

och vägens geometri inte signalerar 60km/h 

bristfällig erfarenhet och kunskap om reversibla 

körfält i 80km/h 

lägre framkomlighet skapar en stressituation 

med ökad riskbenägenhet som följd 

större krockvåld än vid 60km/h 

inbromsning, från 100km/h till 60km/h ger 

ökad risk för påkörning bakifrån 

längre inbromsningssträcka, 69 m istället för 45 

m i stoppsträcka, vilket innebär en ökad risk för 

följdkrockar 

80km/h sträcka borde vävas in mellan 

100km/h och 60km/h sträckorna, minskad 

framkomlighet, risk för köbildning 

kräver mer information och tydlighet i 

trafikmiljön än 60km/h där möjligheten att 

uppfatta trafikmiljön är större 

Trafikanalysen som gjorts för studieområdet har analyserat både 80 km/h och 60 km/h. Resultatet 

visar att 60 km/h inte ger några negativa följdeffekter för framkomligheten i trafiknätet, den lägre 

hastigheten på Farstabron påverkar endast den tid det tar att köra aktuell sträcka. I analysen har en 

grov uppskattning av vävningssträcka och förvarning inför hastighetssänkning gjorts, i fortsatta 

utredningar bör man särskilt studera vävningseffekterna vid inbromsning från 100 km/h till 60 km/h. 

Väginfrastruktur – trafikplats Hålludden 

Utredning mindre fysiska åtgärder och trafiksignaler i trafikplats Hålluddens tunnel. 

Mindre fysiska åtgärder föreslås för att underlätta för trafiken genom trafikplats Hålluddens tunnel 

och öka trafiksäkerheten för de olika trafikantgrupper som använder tunneln. Exempelvis kan 
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trafiksignaler sättas upp som reglerar trafiken. Vilka åtgärder som kan vara lämpliga behöver utredas 

vidare. 

Utredning ombyggnation/förlängning av på- och avfartsramp och breddning av tunneln 

i trafikplats Hålludden. Beroende på hur belastad trafikplats Gustavsberg blir i framtiden kan det 

finnas behov av kompenserande åtgärder i trafikplats Hålludden. Befintliga på- och avfartsramper 

föreslås byggas om så att tunga fordon i större utsträckning väljer denna trafikplats i stället för 

trafikplats Gustavsberg. Syftet är att öka trafiksäkerheten för tunga fordon, däribland busstrafik, som 

upplever att ramperna är för korta för att komma upp i tillräcklig hastighet respektive hinna sänka 

farten. Beroende på effekten av föreslagna mindre fysiska åtgärder för att öka trafiksäkerheten i 

tunneln kan den behöva breddas. Tunga fordon ska kunna passera, och det ska vara möjligt för 

fotgängare, cyklister, ryttare och personbilar att möta tunga fordon på ett säkert sätt. Även vilt ska 

kunna använda passagen. Syftet med åtgärden är utöver ökad trafiksäkerhet och avlastning av 

trafikplats Gustavsberg att öka tillgängligheten och framkomligheten för samtliga trafikslag. 

Kommunalt reservat för östliga på- och avfartsramper i trafikplats Hålludden. Åtgärden 

innebär att kommunen, i sin översiktsplan, fastställer ett reservat för framtida östliga på- och 

avfartsramper.  

Väginfrastruktur – trafikplats Gustavsberg 

Utredning av nya vägar och kopplingar för att avlasta trafikplats Gustavsberg. Syftet med 

åtgärden är att utreda möjliga nya kopplingar i vägnätet som leder trafiken till trafikplats Insjön eller 

trafikplats Hålludden för att avlasta trafikplats Gustavsberg. Till exempel kan en ny koppling mellan 

Nyhem och Norra Lagnövägen och en öppning av Idrottsvägen för en koppling mellan trafikplats 

Hålludden och Gustavsbergs allé utredas. Att öppna för genomgående trafik på Idrottsvägen skapar en 

alternativ färdväg till och från Värmdö marknad vilket avlastar korsningspunkter på 

Gustavsbergsvägen vid trafikplats Gustavsberg152.  

Utredning mindre fysiska åtgärder i trafikplats Gustavsberg. Syftet med åtgärden är att 

utreda förutsättningarna och effekterna av trimningsåtgärder för att öka framkomligheten och 

trafiksäkerheten i trafikplats Gustavsberg. Åtgärder kan till exempel vara trafiksignaler eller förbud 

mot vänstersväng i korsningen på trafikplatsens södra sida alternativt en ny cirkulation som ersätter 

korsningen. För att hållplatslägen på ramperna ska kunna underlätta exempelvis förarbyten bör de 

anläggas i båda riktningar samtidigt. Däremot kan en hållplats i västergående riktning möjliggöra för 

fler resenärer att byta här, något som kan avlasta systemet på kort sikt, dvs. innan tunnelbanan till 

Nacka kan tas i drift.  Vilka åtgärder som kan vara lämpliga behöver identifieras inom kommande 

utredning. Denna bör innehålla en trafikanalys på mikronivå för att säkerställa att åtgärderna inte 

motverkar varandra eller att problemen flyttas. Åtgärderna bör kunna utföras på kort sikt eller flyttas 

över till ombyggnation av Trafikplats Gustavsberg i åtgärdsförslaget nedan. 

Trafikplats Gustavsberg byggs om till ruterlösning hållplatser på ramper samt nya gång- 

och cykelanslutningar. Åtgärden bygger på lösningsidé A153 med alternativ droppe/cirkulation 

söder om väg 222 Värmdöleden. Den omfattar  nya på- och avfartsramper i östlig riktning, 

tillkommande hållplatser på motorvägsramperna, planskild gång- och cykelbro, nya länkar för 

fotgängare och cyklister som binder ihop hållplatser med befintliga gång- och cykelvägnätet, två gång- 

och cykeltunnlar samt droppe eller cirkulation som möjliggör för buss att vända.  

 
152 För mer information se Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik i Gustavsberg. 2019. Sweco. 
153 För mer information om lösningsidé A, se Åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset, Värmdö kommun. 2016. Värmdö kommun; 
Planprogram Trafikcentrum Ingarökrysset. 2017. Värmdö kommun. 
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Figur 42 Nya infrastrukturåtgärder vid tpl Gustavsberg. Befintliga busshållplatser längs Gustavsbergsvägen behålls. OBS. 
Kartan visar en ungefärlig dragning/lokalisering av åtgärderna och kan föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, 
Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03. Värmdö kommun. 

Ombyggnationen minimerar omvägarna för bussen jämfört med andra bytesalternativ som finns154 och 

ökar därmed möjligheten resa i nya relationer samt åka kollektivt även kvällstid vilket är positivt för 

tillgängligheten. Restiden blir längre för direktbussarna som måste på och av motorvägen och stanna 

vid en extra hållplats. Ingen möjlighet till passning mellan busslinjer på grund av långa gångavstånd 

(400m) vilket påverkar tillgängligheten negativt. Det bedöms att behovet av korta restider för bussen 

och utökad bytesmöjligheten (med längre gångavstånd) väger tyngre än effektiva korta byten med 

längre restider som följd. Därför är bytesmöjligheten inte att förväxla med en bytespunkt. Det 

föreligger risk för upplevd otrygg miljö vid byten vilket främst gäller södra sidan varför trygghetsarbete 

i trafikmiljön här är extra viktigt.  

Ombyggd avfartsramp med droppe bedöms minska risken för köbildning vilket är positiv effekt för 

framkomligheten. Ombyggd påfartsramp i östlig riktning innebär att även tunga fordon får möjlighet 

att accelerera till tillräcklig hastighet vilket har en positiv påverkan på trafiksäkerhet och 

framkomlighet.  

Åtgärden är möjlig att bygga ut i etapper, exempelvis busshållplatser på ramper in mot stan.  

Väginfrastruktur – Mölnvik/Mörtnäs 

Utredning ny koppling för biltrafik mellan Mörtnäs och Mölnvik. Åtgärden innebär att 

förutsättningarna för och konsekvenserna av en ny koppling för biltrafik mellan Mörtnäs och Mölnvik 

utreds. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten i lokalvägnätet mellan Mörtnäs och Mölnvik, avlasta 

cirkulationsplats Mölnvik som är hårt belastad under rusningstrafik och öka framkomligheten på väg 

222. Idag behöver vägtrafiken köra en omväg via väg 222 för att ta sig mellan områdena. Åtgärden 

innebär att Ängblomsvägen mellan Älgstigen och Mörtnäs Hagväg öppnas upp för trafik och att 

Mörtnäs Hagväg, Älgstigen och Grisslingevägen/Grisslingebacken byggs om till uppsamlingsgator för 

att kunna ta emot en ökad trafik. Breddningen av vägområdena innebär intrång i privata fastigheter i 

Mörtnäs och ökad trafik vilket medför ökat buller i området. Trafiksäkerheten bedöms oförändrad då 

åtgärden å ena sidan innebär en generell standardhöjning längs befintligt vägnät vilket ökar 

trafiksäkerheten samtidigt som trafikflödena ökar vilket minskar trafiksäkerheten. 

 
154 För mer information om alternativ se Åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset, Värmdö kommun. 2016. Värmdö kommun samt 
Planprogram Trafikcentrum Ingarökrysset. 2017. Värmdö kommun. 
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Trafikanalyser155 för år 2040 har gjorts för åtgärden och de visar att framkomligheten förbättras på väg 

222 mellan Mölnvik och Ålstäket både på förmiddagen och eftermiddagen. Enligt trafikmodellen 

flyttar uppemot hälften av trafiken från Mörtnäs på förmiddagen och till Mörtnäs på eftermiddagen till 

den nya länken. Effekten är som allra störst på förmiddagen för trafik i västgående riktning då 

överflyttningen av trafik leder till förbättrad framkomlighet vid cirkulationsplats Mölnvik. På 

eftermiddagen innebär överflyttningen av trafik att antalet vänstersvängar från väg 222 till Mörtnäs 

minskar vilket förbättrar framkomligheten på sträckan. Den frigjorda kapaciteten resulterar i högre 

flöden från Mölnvik till Hemmesta vilket leder till ökad köbildning för trafik som kommer från 

Stavsnäs vid cirkulationsplats Ålstäket. På eftermiddagen visar trafikmodellen även att den nya länken 

i viss utsträckning används som smitväg156 av trafik i östgående riktning, vilket inte förekommer på 

förmiddagen. Problematiken löses till stor del under förmiddagen medan effekten under 

eftermiddagen är mindre.  

Det är önskvärt att utredningen utförs i närtid för att kunna samordnas med vägplan för väg 222, 

Mölnvik-Ålstäket.  

Utredning ny på- och avfartsramp till väg 222 väster om Mölnvik. Åtgärden innebär att 

förutsättningarna för och konsekvenserna av en ny påfartsramp mot Stockholm och en ny avfartsramp 

mot södra Mölnvik väster om cirkulationsplats Mölnvik utreds. Påfartsrampen föreslås ansluta till 

lokalvägnätet i handelsområdet via Medeas väg och avfartsvägen via den befintliga vägtunneln under 

väg 222 och Afrodites väg. De nya ramperna syftar till att öka tillgängligheten till och från 

handelsområdet, avlasta cirkulationsplats Mölnvik som är hårt belastad under rusningstrafik och öka 

framkomligheten både inom handelsområdet och på väg 222.  

 
 

Delsträcka 1 Övriga studerade åtgärder 

 

Figur 43 Delsträcka 1 – övriga studerade åtgärder. OBS. Kartan visar en ungefärlig dragning/lokalisering av åtgärderna och kan 
föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-
03. Värmdö kommun. 

Väginfrastruktur – Farstabron 

Utredning ny Farstabro med 2+2 körfält. På lång sikt bedömer Trafikverket att en breddning av 

Farstabron som medger 2+2 körfält alternativt en ny bro med 2+2 körfält som ersätter dagens bro 

 
155 Bilaga 4. Resultat av trafikanalyser. 
156 Användning av trafik som varken har sitt ursprung eller destination i Mörtnäs. 

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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behövs för att klara efterfrågan på delsträckan. En utredning föreslås för att studera förutsättningarna 

och konsekvenserna av en breddad eller ny bro. På kort till medellång sikt bedöms lösningen med ett 

reversibelt körfält på Farstabron vara tillräckligt utifrån kapacitetssynpunkt och en mer 

samhällsekonomisk effektiv investering. En utredning om breddad eller ny bro med 2+2 körfält 

föreslås göras först om genomförandet av en reversibel lösning inte bedöms vara möjlig eller när och 

om effekterna av en reversibel lösning inte bedöms vara tillräckliga. 

Trafikplats Gustavsberg byggs om till en bytespunkt Det finns förslag från tidigare 

utredningar som innebär stora infrastrukturella åtgärder. Bytespunktsförslagen B-D påverkar 

omstigningsmöjligheten för resenärer positivt men restiderna ombord potentiellt negativt jämfört med 

dagens lösning där direktbussar inte stannar alls. I två av de tidigare förslagen krockar utformningen 

med det kollektivtrafikreservat som går längs väg 222 idag. Effekten av ombyggd trafikplats kan ha en 

positiv inverkan på framkomligheten för bil- och busstrafik då problem finns längs såväl 

cirkulationerna längs Gustavsbergsvägen och vid ramperna i östgående riktning. Effekten av 

restidspåverkan och behovet av en bytespunkt i kommunen utöver Gustavsbergs centrum skulle 

behöva utredas för att ta åtgärden vidare157.  

 
 
 

Paket för Delsträcka 2 Rekommenderade åtgärder Ålstäket – Stavsnäs 

Detta paket omfattar steg 2-, 3- och 4-åtgärder med fokus på trimning av delar och hela sträckan samt 

utredning och ombyggnation av väginfrastrukturen, däribland åtgärder för gång- och cykeltrafik och 

korsningspunkter. Olika typer av trimningsåtgärder föreslås, både sådana som kan genomföras 

förhållandevis enkelt och sådana som innebär större ombyggnationer av vägen avseende till exempel 

linjeföring. En bedömning behöver göras över vilka som är lämpliga att gå vidare med utifrån deras 

effekter och kostnadseffektivitet. 

För ett antal gång- och cykelpassager så finns flera alternativa åtgärder föreslagna och dessa omfattar 

trimning/mindre ombyggnationer kontra större ombyggnationer. En bedömning behöver göras om 

vilken åtgärd som är lämplig utifrån platsernas förutsättningar, gällande riktlinjer och åtgärdernas 

effekter och kostnader.  

 
157 För mer information se Åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset, Värmdö kommun. 2016. Värmdö kommun; Planprogram 
Trafikcentrum Ingarökrysset. 2017. Värmdö kommun. 
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Figur 44 Delsträcka 2 - rekommenderade åtgärder. OBS. Kartan visar en ungefärlig dragning/lokalisering av åtgärderna och kan 
föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-
03. Värmdö kommun. 

Mobility management 

Utredning trimning av antalet broöppningar vid Strömma kanal. Åtgärden innebär att 

förutsättningarna för och konsekvenserna av att trimma och minska antalet broöppningar vid 

Strömma kanal utreds avseende vägtrafik och fritidsbåtar. Förslagsvis studeras möjligheten till att 

endast ha broöppning en gång per timme istället för två. Åtgärden syftar till att öka framkomligheten 

för vägtrafik.  

Väginfrastruktur – gång och cykeltrafik 

Utredning förändrat och tydligare väghållarskap för gång-och cykelvägar. Väghållarskapet 

för gång- och cykelvägar på sträckan beskrivs som ett lapptäcke och en tydligare ansvarsfördelning 

föreslås för att underlätta underhåll, vägvisning med mera. Åtgärden syftar till att bidra till en ökad 

tillgänglighet för gång- och cykeltrafik.  

Utredning tillgängliga skolvägar avseende gång- och cykelvägar och anslutningar till 

busshållplatser. En fördjupad och tydligare utredning föreslås för att säkerställa tillgängliga och 

trafiksäkra skolvägar för barn och ungdomar som går, cyklar och åker buss till skolan. Det finns 

tidigare utredningar att utgå från. Detta omfattar till exempel gånganslutningar och passager över 

vägen vid busshållplatser. Syftet med åtgärden är att öka tillgängligheten, trafiksäkerheten och 

framkomligheten för barns resor till och från skolan.  

Utredning nya lokala gång- och cykelvägar i det enskilda vägnätet inklusive vägvisning. 

En utredning föreslås för att studera möjligheten till nya gång- och cykelkopplingar mellan områden 

utmed sträckan då sammanhängande nät saknas och det råder brist på passager. Åtgärden syftar till 

att öka tillgängligheten för gång- och cykeltrafik samt för friluftsliv som exempelvis hästövergångar. 

Åtgärden kan bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik på sträckor där 

en gång- och cykelväg saknas utmed väg 222.  

Ny gång- och cykelväg mellan Fågelbro och Ramsmora inkl. belysning. Åtgärden innebär 

att en ny belyst och 2,5 meter bred gång- och cykelväg, separerad med gräs, dike eller räcke byggs ut på 

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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en cirka 6 kilometer lång sträcka mellan Fågelbro och Ramsmora. Detta innebär att en 

sammanhängande gång- och cykelväg skapas utmed väg 222. Åtgärden kräver sannolikt såväl 

sprängning samt att mark behöver tas i anspråk genom markåtkomst. 

Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten, tryggheten, tillgängligheten och framkomligheten för 

oskyddade trafikanter som idag tvingas använda väg 222 i blandtrafik vilket innebär stora 

trafiksäkerhetsrisker. Bland annat bedöms tillgängligheten till och från busshållplatser förbättras. 

Åtgärden bedöms även förbättra vägens kapacitet, framkomligheten och trafiksäkerheten för 

vägtrafiken som genom åtgärden separeras från gång- och cykeltrafik. Framkomligheten för bilarna 

har bedömts bättre på de sträckor där det idag finns gång- och cykelväg längs Stavsnäsvägen.  

Möjligheten att röra sig längs sträckan, från Stockholm och ut till Stavsnäs, mellanskärgårdens största 

replipunkt, utan bil ökar vilket är positivt för jämställdheten. 

Belysningen av gång- och cykelvägen skapar trygghet och bedöms även förbättra sikten för vägtrafiken 

även om själva vägområdet inte är belyst.  

Antalet enskilda utfarter längs sträckan kan dock fortsatt vara en potentiell trafiksäkerhetsrisk för 

gång- och cykeltrafik. 

 

Figur 45 Sträckning för GC-väg inklusive belysning mellan Fågelbrovägen/222 Stavsnäsvägen och Sollenkrokavägen/222 
Stavsnäsvägen. Bakgrundskarta: Värmdö kommun. 

Utbyggnad av cykelparkering vid busshållplatser där det saknas. Åtgärden innebär att 

cykelparkering byggs ut vid de busshållplatser utmed sträckan där det idag inte finns. 

Uppskattningsvis handlar det om 21 busshållplatser. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten för 

cyklister/bussresenärer, underlätta för kombinationsresor och bidra till ett minskat bilresande.  

Trimning av övergångsställen i Strömma.158 I Strömma finns idag fyra övergångsställen som är 

olycksdrabbade. Åtgärden innebär att på kort sikt få till målning av övergångsställena i Strömma och 

att en skylt för övergångsstället närmast Strömmabron flyttas så att den inte är skymd av brolyktor. 

Åtgärderna syftar till att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

Trimning av gång- och cykelpassage i Hagaberg. Åtgärden innebär att ett mitträcke sätts upp 

på sträckan invid Hagaberg för att förhindra att personer genar över vägen, gång- och cykelpassagen 

skyltas tydligare och att reflexstolpar sätts upp på sidan av körbanan och på mittrefugen. Syftet med 

åtgärden är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.  

 
158 Fördjupad utredning Översyn problematiska passager i länet genomförs 2021. Strömma är prioriterad och avsikten är att det 
påbörjas en utredning hösten 2021.  
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Nya gångpassager med refug vid Västertorp, Fågelbrovägen och Hovnoret samt nytt 

hastighetssäkrat övergångsställe i Stavsnäs by. Åtgärden innebär att nya gångpassager med 

refug uppförs invid busshållplatser på nämnda platser och att ett hastighetssäkrat övergångsställe 

uppförs i Stavsnäs by. Syftet med åtgärden är att göra det enklare för fotgängare att säkert passera över 

vägen och åtgärden bedöms öka tillgängligheten och framkomligheten för fotgängare. Ordnade 

gångpassager bedöms inte nämnvärt påverka restider och framkomlighet för vägtrafiken eftersom den 

fortsatt har företräde. Ett ytterligare övergångsställe i tätorten Stavsnäs by bedöms endast innebära en 

försumbar påverkan på restider och framkomlighet för vägtrafiken.  

Väginfrastruktur – korsningar/anslutningar 

Utredning samordning och stängning av korsningar och anslutningar till enskilda 

fastigheter. Åtgärden innebär att möjligheten till att samordna och stänga korsningar och 

anslutningar till enskilda fastigheter utreds. Åtgärden bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet och 

framkomlighet för vägtrafiken.  

Det finns cirka 38 anslutningar till enskilda fastigheter mellan Ålstäket och Stavsnäs. En översiktlig 

analys visar att det finns potential till att stänga cirka 15-25 anslutningar varav intrång sker i cirka 10-

15 privata fastigheter. Det lägre spannet representerar stängning av anslutningar som bedöms enklare 

att genomföra, till exempel genom att närliggande anslutningar samordnas och innebär mindre 

intrång i privata fastigheter. Det högre spannet representerar stängning av anslutningar som är mer 

tekniskt svåra att genomföra, till exempel på grund av höjdskillnader och svår terräng, och större 

intrång i privata fastigheter. Stängning av anslutningar till enskilda fastigheter förutsätter i vissa fall 

att en ny anslutningsväg behöver uppföras och att visst markintrång sker i privata fastigheter. 

Det finns cirka 26 korsningar på sträckan mellan Ålstäket och Djuröbron. En översiktlig analys visar 

att det finns potential till att genom samordning och sammankoppling av områden stänga cirka sex 

korsningar. Stängning förutsätter i vissa fall att nya vägkopplingar behöver anordnas mellan områden 

eller att en vändyta för biltrafik behöver uppföras. Tillgängligheten kan försämras för ett mindre antal 

fastigheter genom att körsträckan till väg 222 blir längre men påverkan på restider bedöms vara liten.  

Utredning ombyggnation av korsningar med nya svängfält. Åtgärden innebär att möjligheten 

till att bygga vänster- och/eller högersvängfält i korsningar utmed sträckan utreds. Åtgärden syftar till 

att öka framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten för vägtrafik. En översiktlig analys visar 

att det finns cirka 10 korsningar där det bedöms finnas ett behov och nytta av att bygga ut vänster- 

och/eller högersvängfält. Dessa korsningar bedöms ha högre trafikflöden och ansluter till områden 

med ett större antal fastigheter eller större målpunkter såsom golfbanor.  

Utredning ombyggnation av korsningar till cirkulationsplatser. Åtgärden159 innebär att 

förutsättningarna och konsekvenserna av att ersätta korsningar med cirkulationsplats utreds. Detta 

avser korsningen söder om Djuröbron mellan Stavsnäsvägen/Sollenkrokavägen. Syftet med åtgärden 

är att förbättra framkomligheten för vänstersvängande trafik och förbättra trafiksäkerheten för 

vägtrafik. Vid korsningen Stavsnäsvägen/Sollenkrokavägen behöver anslutningar till enskilda 

fastigheter ses över. Eventuellt kan korsningarna mellan väg 222 och Allévägen/Storskogsvägen i 

Stavsnäs by studeras, behovet är dock oklart. 

Utredning vändmöjligheter för buss norr och söder om Strömmabron. Åtgärden innebär 

att möjligheten till att skapa vändmöjligheter för busstrafik på sträckan utreds. I nuläget kan bussar 

endast vända vid Djuröbron och Stavsnäs vinterhamn och åtgärden syftar till att göra det möjligt för 

 
159 För mer information se Trafikutredning väg 222 Ålstäket – Stavsnäs vinterhamn. 2011. Värmdö kommun. 
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bussar att vända vid fler platser utmed sträckan vid till exempel olyckor på vägen eller om 

Strömmabron är ur funktion. Åtgärden bedöms bidra till ett mer robust vägnät för busstrafik. 

Väginfrastruktur – lokalvägnät 

Utredning öppning av Svanvägen för biltrafik mellan Strömma och Fagerdala. Åtgärden 

innebär att förutsättningar och konsekvenser av att öppna Svanvägen mellan Strömma och Fagerdala 

för genomgående trafik utreds. I nuläget saknas alternativa vägförbindelser på sträckan mellan 

Ålstäket och Strömma om till exempel en olycka sker på vägen. En öppning av Svanvägen förutsätter 

att vägen rustas upp och att väghållarskapet utreds eftersom Svanvägen är en enskild väg. Syftet med 

åtgärden är att öka vägnätets robusthet och möjliggöra en alternativ omledningsväg till väg 222. 

Åtgärden innebär även att en alternativ omledningsväg till väg 274 mellan Ålstäket och Hemmesta 

vägskäl skapas och som kan användas om en olycka sker på sträckan. Eventuella överflyttningseffekter 

av trafik till följd av att vägen öppnas behöver utredas. I många reserelationer bedöms förbindelsen 

utgöra en stor omväg vilket gör att en begränsad överflyttning kan antas. Lokalt inom Fågelbrolandet 

och Värmdölandet kan vägen antas få stor betydelse för ökad tillgänglighet mellan de två öarna och 

minskade restider mellan till exempel Strömma och Fagerdala.  

Utredning sammankoppling av lokala vägar. Åtgärden innebär att möjligheten till att koppla 

samman lokala vägar och områden utmed väg 222 utreds. I nuläget är få områden sammankopplande 

med varandra och det saknas ett parallellt lokalt vägnät som kan utgöra ett alternativ om till exempel 

en olycka sker på väg 222. Syftet med åtgärden är att öka tillgängligheten för trafik mellan närliggande 

områden och bidra till ett mer robust vägnät som möjliggör alternativa omledningsvägar vid olyckor. 

Väginfrastruktur – nya förbindelser 

Utredning vägfärja Kalvsvik-Överby. Åtgärden innebär att förutsättningarna och 

konsekvenserna av en vägfärja mellan Kalvsvik på Värmdölandet och Överby på Vindö utreds. Syftet 

med åtgärden är att öka tillgängligheten mellan de två öarna, förkorta restider och bidra till ett mer 

robust vägnät som möjliggör omledningsvägar vid olyckor på det statliga vägnätet.  
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Figur 46 Åtgärd: Utredning vägfärja Kalvsvik-Överby. OBS. Kartan visar en ungefärlig dragning/lokalisering av åtgärden och kan 

föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-

03. Värmdö kommun.Värmdö kommun. 

Väginfrastruktur – parkering 

Utbyggnad av infartsparkering. Nya infartsparkeringar föreslås byggas på sträckan enligt Värmdö 

kommuns infartsparkeringsplan160. De platser som nya infartsparkeringar föreslås vid är 

Hagabergsvägen, Västerängen, Herrviks gård, Fågelbro (vid befintlig parkering) och Didriksdal. Syftet 

med infartsparkeringarna är att göra det möjligt för fler att göra en del av resan med kollektivtrafiken. 

Väginfrastruktur – trimning på kort och lång sikt 

Slyröjning vid korsningar. Åtgärden innebär att korsningspunkter längs väg 222 röjs på sly med 

syfte att öka sikten och därigenom bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för vägtrafik.  

Målning av mitt- och kantlinjer. Åtgärden innebär att mitt- och kantlinjer målas på hela sträckan 

för att tydliggöra vägens körbanor. Behovet finns särskilt i kurvor. 

Räffling av mitt- och kantlinjer. Åtgärden innebär att mitt- och kantlinjer räfflas på hela sträckan 

för att genom vibrationer och buller uppmärksamma förare som ofrivilligt kör över mitt- eller 

kantlinjen vid till exempel dålig sikt. Syftet med åtgärden är att minska risken för olyckor och bidra till 

ökad trafiksäkerhet. 

Breddning av kurvor genom asfaltering. Åtgärden innebär att kurvor breddas genom asfaltering 

för att underlätta för tunga fordon att mötas på ett säkert sätt. Syftet med åtgärden är att öka 

trafiksäkerheten och framkomligheten för framförallt tunga fordon som har svårt att mötas i kurvor 

eftersom vägen är smal. 

 
160 Infartsparkeringsplan 2016-2030. 2016. Värmdö kommun. 
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Utbyggnad av reflexstolpar. Åtgärden innebär att reflexstolpar byggs ut på den cirka 16 kilometer 

långa sträckan mellan Ålstäket och Stavsnäs med syfte att öka trafiksäkerheten för vägtrafik. 

Utredning utökning av trafiksäkerhetskameror på sträckan. En utredning av möjligheten till 

att utöka antalet trafiksäkerhetskameror på sträckan föreslås med syfte att öka 

hastighetsefterlevnaden och trafiksäkerheten. Hastighet är den faktor som har störst betydelse för hur 

allvarliga följder en trafikolycka får och trafiksäkerhetskameror bidrar till sänkta hastigheter. I 

åtgärdsvalsstudien har bristande hastighetsefterlevnad lyfts fram vid platserna Hagaberg, Strömma, 

Barnvik-Djuröbron, Våmfjärden och Didriksdal. Trafikverket väljer ut lämpliga platser för 

nyetableringar av trafiksäkerhetskameror baserat på bland annat den nuvarande olycksbilden. 

Förstärkning av slänt/brant vid Fågelbro. Åtgärden innebär att den branta slänten öster om 

Fågelbro på vägens norra sida antingen förstärks eller att erosionsskydds sätts upp för att förebygga 

rasrisk. Syftet med åtgärden är att bidra till ökad trafiksäkerhet för vägtrafik. 

Inventering och genomförande av trimningsåtgärder utifrån nuvarande 

hastighetsbegränsning. Åtgärden innebär att inventering och utförande av trimningsåtgärder 

utförs med syfte att förbättra vägens standard och bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Inventering och kartläggning görs av Trafikverket varje år. Trimningsåtgärder kan till exempel omfatta 

heldragen linje kombinerat med breddning i kurvor, nya vägräcken, bergschakt, borttagande av 

enskilda objekt i säkerhetszonen och mitträcken där behov identifieras. Finns självständigt föreslagna 

åtgärder ovan som kan ingå även i denna för ett helhetsgrepp.  

 
 

Delsträcka 2 Övriga studerade åtgärder 

 

Figur 47 Delsträcka 2 - övriga studerade åtgärder på kort sikt. OBS. Kartan visar en ungefärlig dragning/lokalisering av 
åtgärderna och kan föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, 
https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03. Värmdö kommun.Värmdö kommun. 

Väginfrastruktur – gång och cykeltrafik 

Ombyggnation av befintliga passager i Hagaberg och Grävlingsstigen till planskilda 

passager. Åtgärden innebär att dagens passager med refug byggs om till planskilda passager i form 

av gång- och cykeltunnel eller bro. Syftet med åtgärden är att separera korsande gång- och cykeltrafik 

från vägtrafiken och skapa en trafiksäker lösning för fotgängare och cyklister. Trafiksäkerhetseffekten 

av åtgärden beror på i vilken utsträckning den planskilda passagen nyttjas. Placering av 

busshållplatser och utformning av passagen har stor påverkan på nyttjandegraden. Planskilda 

passager kan öka tillgängligheten för gång- och cykeltrafik men de kan också begränsa tillgängligheten 

för äldre och rörelsehindrade. Gång- och cykeltunnlar kan även utgöra barriärer beroende på om de 

upplevs som trygga att använda. Höjdskillnader och omvägar som ramper innebär kan också påverka 
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framkomligheten för gång- och cykeltrafiken negativt jämfört med en passage över vägen. 

Framkomligheten för vägtrafiken beror på i vilken utsträckning den planskilda passagen nyttjas. Berg 

på den södra sidan om väg 222 vid Hagaberg och höjdskillnader på platsen bedöms försvåra och 

fördyra genomförandet av en planskild passage på platsen.  

Sänkt hastighet vid Hagaberg. Åtgärden innebär att hastigheten sänks till 50 km/h vid Hagaberg. 

Hastighetssänkningen bedöms öka trafiksäkerheten men samtidigt försämra framkomligheten. 

Eftersom sträckan är ett integrerat transportrum utanför tätort är en sänkning inte i enighet med 

funktionsbeskrivningen.  

Utredning sänkt hastighet och hastighetssäkring av övergångsställen i Strömma. 

Åtgärden innebär att förutsättningarna och konsekvenserna av en sänkt hastighetsbegränsning till 40 

km/h genom Strömma utreds. I utredningen ingår även att ta fram förslag på fysiska åtgärder i 

vägmiljön för att uppnå god hastighetsefterlevnad. Åtgärden innebär även att de fyra 

övergångsställena i Strömma hastighetssäkras. Syftet med åtgärden är att öka tillgängligheten och 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Åtgärden bedöms förbättra framkomligheten för dessa 

trafikanter medan den försämrar framkomligheten för vägtrafiken genom ökade restider. I 

funktionsbeskrivningen är vägen genom Strömma ett integrerat transportrum utanför tätort då det 

inte är klassat som en tätort. Därför ligger inte åtgärden i linje med att sänka hastigheten till 40 km/h 

längs sträckan och övergångsställen får inte finnas längs 50 km/h-sträckor vilket.  

Väginfrastruktur – trimning  

Hastighetshöjning till jämna hastighetsgränser och genomförande av 

trimningsåtgärder. Åtgärden161 innebär att hastighetsbegränsningarna på sträckan höjs till 60/80 

km/h från nuvarande 50/70 km/h och att trimningsåtgärder genomförs för att möjliggöra 

hastighetshöjningen. Trimningsåtgärder omfattar räffling av mittlinje, profiljustering och 

ombyggnation av sträckor, nya vägräcken, bergschakt, borttagande av enskilda objekt i 

säkerhetszonen, byte till eftergivliga el- och belysningsstolpar, ny gång- och cykelbana där sådan 

saknas, hastighetssäkring av övergångsställen, utbyggnad av planskilda gång- och cykelpassager, 

bullerskärmar och fönsteråtgärder. Syftet med åtgärder är att öka framkomligheten och minska 

restiden för vägtrafik utan att trafiksäkerhet, hälsa och miljö försämras. Åtgärdens bedöms bidra till 

minskade restider men samtidigt leda till ett ökat antal döda och svårt skadade, att vägens 

barriäreffekter ökar och att fler personer blir bullerutsatta.  

 
 

Paket för Delsträcka 3 Rekommenderade åtgärder Ålstäket – Hemmesta vägskäl 

Mot bakgrund av de framkomlighets- och kapacitetsproblem som finns på sträckan redan idag och 

som förväntas öka i framtiden bedöms det på denna sträcka vara nödvändigt att genomföra större 

ombyggnadsåtgärder eller nyinvesteringar, det vill säga steg 4-åtgärder, för att förbättra situationen.  

De åtgärder som har studerats för detta innebär antingen att befintlig sträcka av väg 274 genom 

Hemmesta byggs om med ytterligare körfält och förbättrade korsningspunkter eller att nya 

vägförbindelser skapas för att avlasta väg 274, till exempel genom en förbifartslösning. Då 

fyrstegsprincipen är vägledande i åtgärdsbearbetningen analyserades först den steg 4-åtgärd som i 

måluppfyllelsen bedömdes ha minst total negativ påverkan, ett tredje körfält längs väg 274 genom 

Hemmesta. Trafikanalyser162 av ett tredje körfält på väg 274 visar på mycket förbättrade flöden under 

 
161 För mer information se Hastighetsöversyn på elva utvalda primära länsvägar i Stockholms län. 2015. Trafikverket. 
162 Bilaga 4. Resultat av trafikanalyser. 
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förmiddagen respektive eftermiddagen beroende på vilken riktning det tillkommande körfältet ges. 

Situationen förbättras också på omkringliggande vägnät. 

Tillsammans med andra åtgärder som förbättrar framkomligheten på väg 274 bedöms en 

ombyggnation av väg 274 ha stor potential till att skapa en fungerande trafiksituation på väg 274 och 

omkringliggande vägnät, framförallt med avseende på framkomlighet och tillgänglighet.  

Genomförande av större ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar tar lång tid och därför har även 

åtgärder som på kort sikt kan förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten i 

stråket studerats. Dessa omfattar steg 1-, 2- och 3-åtgärder för punkter och sträckor längs väg 274 och 

omkringliggande lokalvägnät. Åtgärderna förbättrar situationen jämfört med nuläget samtidigt som de 

inte är beroende av vilken långsiktig lösning som väljs. 

Delsträcka 3, Rekommenderade åtgärder på kort sikt 

 

Figur 48 Delsträcka 3 - Rekommenderade åtgärder på kort sikt. OBS. Kartan visar en ungefärlig dragning/lokalisering av 
åtgärderna och kan föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, 
https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03-24. Värmdö kommun. 

Kollektivtrafik 

Utredning utveckling av kollektivtrafik på vatten. Möjligheten till att öppna Kolviks brygga 

eller att bygga en brygga i Torsby föreslås utredas för en framtida utveckling av kollektivtrafik på 

vatten till och från Värmdö. Kolviks brygga bedöms vara särskilt intressant eftersom det ligger i 

närheten av Hemmesta centrum med ett stort upptagningsområde. Detta föreslås utredas i samband 

med att det tvååriga försöket med en pendelbåtlinje mellan Ålstäket och stadsgårdskajen utvärderas. 

Syftet med åtgärden är att öka tillgängligheten för resor med kollektivtrafik till och från Hemmesta och 

att bidra till en ökad framkomlighet i trafiksystemet. Ett ytterligare stopp på pendelbåtlinje innebär att 

restiden för resenärer till och från Ålstäket förlängs. 

Mobility management 

Utredning kontorshotell i Hemmesta centrum. Åtgärden innebär att möjligheten till 

mötesplatser eller kontorshotell i Hemmesta centrum utreds. Syftet med åtgärden är att möjliggöra för 

lokala kontorsplatser så att personer inte behöver resa till arbetsplatser utanför kommunen och 

därigenom bidra till ökad tillgänglighet samt ökad framkomlighet på vägnätet.  

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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Utredning vidareutveckling av säkra skolvägar. Åtgärden innebär att kommunens arbete med 

säkra skolvägar vidareutvecklas och att förslag till lokala åtgärder tas fram. Syftet med åtgärden är att 

få fler barn och unga att själva gå och cykla till skolan och minska föräldrars skjutsande med bil som 

utgör en relativt stor andel av biltrafiken genom Hemmesta i rusningstrafik. Åtgärden kan därigenom 

bidra till ökad trafiksäkerhet för barn och ungdomar vid skolresor och ökad framkomlighet på 

vägnätet.   

Översyn ändrad starttid för skolor. Åtgärden innebär att möjligheten till ändrade skolstartstider 

för Viks skola och Grantomta skola utreds. Syftet med åtgärden är att sprida ut resorna till skolorna 

under en längre tid på morgonen för att förbättra framkomligheten på vägnätet.  

Samhällsplanering 

Transportsnål bebyggelseplanering med låg parkeringsnorm och bilpool. Åtgärden163 

innebär en bebyggelseplanering som minskar behovet av resor och transporter. Det är till exempel 

viktigt med attraktiv kollektivtrafik, ett utvecklat gång- och cykelvägnät, lägre parkeringsnormer och 

tillgång till bilpool för ett minskat bilägande. Syftet med åtgärden är att bidra till en god tillgänglighet, 

minskad påverkan på miljö och hälsa samt en god framkomlighet på vägnätet. 

Väginfrastruktur – gång-och cykeltrafik 

Utbyggnad av cykelparkering vid busshållplatser där det saknas. Åtgärden innebär att 

cykelparkering byggs ut vid de sju busshållplatser utmed sträckan där det idag inte finns. Åtgärden 

syftar till att öka tillgängligheten för cyklister/bussresenärer, underlätta för kombinationsresor och 

bidra till ett minskat bilresande.  

Trimning av gång- och cykelväg. Åtgärden innebär att befintlig gång- och cykelbana byggs ut så 

att den blir sammanhängande utmed hela sträckan. Gång- och cykelvägen föreslås vara 2,5 meter bred 

vilket innebär att en cirka 1,1 kilometer lång sträcka behöver breddas och att en cirka 350 meter lång 

sträcka behöver byggas ut med en ny gång- och cykelväg. Utbyggnationen av ny gång- och cykelväg 

innebär sannolikt visst markintrång i privata fastigheter. Syftet med åtgärden är att genom trimning 

höja standarden på gång- och cykelvägen för att öka tillgängligheten, framkomligheten och 

trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik och bidra till förbättrad miljö och hälsa. 

Utredning utbyggnad av lokala gång- och cykelvägar. Åtgärden innebär att förutsättningar och 

konsekvenser av att bygga ut lokala gång- och cykelvägar vid stigar och gångvägar i Hemmesta utreds. 

Syftet med åtgärden är att utveckla den lokala gång- och cykelinfrastrukturen för att öka 

tillgängligheten för gång- och cykeltrafik och bidra till förbättrad miljö och hälsa.  

Väginfrastruktur – korsningar/anslutningar 

Utredning samordning och stängning av anslutningar till enskilda fastigheter. Åtgärden 

innebär att möjligheten till att samordna och stänga anslutningar till enskilda fastigheter utreds. 

Åtgärden bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för vägtrafiken. Det finns 11 

anslutningar till enskilda fastigheter mellan Ålstäket och Hemmesta vägskäl. En översiktlig analys 

visar att det finns potential till att stänga samtliga anslutningar. Stängning förutsätter i vissa fall att 

nya vägkopplingar behöver anordnas. Markintrång i privata fastigheter bedöms kunna undvikas men 

beroende på vilken lösning som väljs så kan det för ett fåtal fastigheter inte uteslutas helt. 

Tillgängligheten kan försämras för några fastigheter genom att körsträckan till väg 274 blir längre men 

påverkan på restider bedöms vara liten. 

 
163 För mer information se Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun. 
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Väginfrastruktur – lokalvägnät 

Utredning sammankoppling av lokala vägar. Åtgärden innebär att förutsättningar och 

konsekvenser av att koppla samman lokala vägar och områden utmed väg 274 utreds. I nuläget är få 

områden sammankopplande med varandra och det saknas ett parallellt lokalt vägnät som kan utgöra 

ett alternativ om till exempel en olycka sker på väg 274. Syftet med åtgärden är att öka tillgängligheten 

för trafik mellan närliggande områden och bidra till ett mer robust vägnät som möjliggör alternativa 

omledningsvägar vid olyckor. 

Trafikanalyser164 för år 2040 har gjorts för ett scenario där lokala vägar på den östra sidan av väg 274 

kopplas samman. Enligt trafikmodellen sker de flesta av resorna på förmiddagen och eftermiddagen 

mellan dessa områden via de nya lokala länkarna. Trafikmodellen visar även att de nya länkarna i viss 

utsträckning används som smitväg165 både för resor mellan Hagabergsvägen och Ålstäket och mellan 

Hagabergsvägen och Hemmesta vägskäl. När fler resor görs på de lokala vägarna förbättras 

framkomligheten på väg 274 i södergående riktning på förmiddagen och vid cirkulationsplats Ålstäket 

från Stavsnäsvägen under eftermiddagen. Det är fortsatt trängsel på väg 274 i norrgående riktning 

under eftermiddagen. Åtgärden föreslås kombineras med åtgärder som förbättrar framkomligheten på 

väg 274 och vid Ålstäket för att färre ska använda de nya länkarna som smitvägar.  

 

Väginfrastruktur – trimning 

Bussprioritering i trafiksignaler. Åtgärden innebär att bussar ges företräde vid de två 

signalreglerade övergångsställena som finns utmed sträckan med syfte att öka bussars framkomlighet.  

Förlängning av hållplatsfickor med plats för två bussar. Dubbla hållplatsfickor ökar 

kapaciteten för busstrafik och förbättrar framkomligheten för såväl buss och biltrafik längs stråket 

eftersom bussens turtäthet längs sträckan är hög under rusningstrafik.  

Utbyggnad av belysning på sträckor där det saknas. Åtgärden innebär att vägbelysning byggs 

ut på en cirka 2,1 kilometer lång sträcka så att hela sträckan mellan Ålstäket och Hemmesta vägskäl är 

belyst. Belysningen bör placeras så att den även lyser upp gång- och cykelvägen och övergångsställena 

på sträckan. Syftet med åtgärden är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.  

Utbyggnad av belysning för busshållplats Näset. Åtgärden innebär att belysning byggs ut för 

busshållplats Näset vilket ökar tryggheten för väntande bussresenärer.  

Utredning av hastighetsdämpande åtgärder. Åtgärden innebär att förslag till 

hastighetsdämpande åtgärder på sträckan utreds med syfte att öka trafiksäkerheten. Det kan handla 

om såväl vertikala som horisontella åtgärder, annan beläggning, markeringar, målningar eller 

hastighetspåminnande vägmärken. 

Utredning trafiksäkerhetskameror på sträckan Hemmesta centrum-Hemmesta vägskäl. 

En utredning av möjligheten till att införa trafiksäkerhetskameror på sträckan föreslås med syfte att 

öka hastighetsefterlevnaden och trafiksäkerheten. Hastighet är den faktor som har störst betydelse för 

hur allvarliga följder en trafikolycka får och trafiksäkerhetskameror bidrar till sänkta hastigheter. 

Trafikverket väljer ut lämpliga platser för nyetableringar av trafiksäkerhetskameror baserat på bland 

annat den nuvarande olycksbilden. 

  

 
164 Bilaga 4. Resultat av trafikanalyser. 
165 Användning av trafik som varken har sitt ursprung eller destination i områdena som är sammankopplade av de nya 
länkarna. 
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Delsträcka 3, Rekommenderade åtgärder – medellång och lång sikt 

 

Figur 49 Åtgärdsförslag tredje körfält: 2+1, 1+2 alt. reversibelt körfält längs väg 274 genom Hemmesta inklusive tvåfälts 
cirkulationer. Den nordligaste är den i åtgärden nedan vid Hemmesta centrum. OBS. Kartan visar en ungefärlig 
dragning/lokalisering av åtgärderna och kan föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, 
https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03-24. Värmdö kommun. 

Väginfrastruktur – ombyggnad av väg 274 

Tredje körfält på väg 274, 2+1 eller 1+2 inkl. tvåfälts cirkulationsplatser. Ett tredje körfält 

på väg 274 mellan Ålstäket och Hemmesta vägskäl166 föreslås för att förbättra framkomligheten och 

öka kapaciteten på den cirka 3 kilometer långa sträckan. Utbyggnaden av ett tredje körfält kräver att 

körbanan breddas. Totalt bedöms sektionen bli cirka 14 meter bred inklusive gång- och cykelbana 

vilket medför att mark behöver tas i anspråk genom markåtkomst. Åtgärden innebär att dagens tre 

enfälts cirkulationsplatser behöver utökas till tvåfälts samt att en ny tvåfälts cirkulationsplats vid 

Hemmesta centrum byggs. Alla gång- och cykelpassager behöver också åtgärdas, antingen 

signalregleras eller ersättas med planskildhet. Breddningen av vägen innebär nyanläggning av 

busshållplatser, bergssprängning vid några platser/sträckor och intrång som berör cirka 15-20 privata 

fastighetsägare. Åtgärden innebär även att anslutningar och enskilda in- och utfarter enkelriktas med 

förbud mot vänstersväng. 

I åtgärdsförslaget avses hastighetsbegränsningen 50km/h men 40 eller 60km/h på delsträckor är 

tänkbara justeringsmöjligheter beroende på omgivande karaktär och behov. Effekten av ett tredje 

körfält för trafiksäkerheten beror på vägen och omgivningens utformning. Ökade hastigheter på 

sträckan kan försämra trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter. Ökade hastigheter i och 

med förbättrad framkomlighet bedöms leda till ökade utsläpp och ett ökat buller. Högre hastigheter 

tillsammans med en bredare väg bedöms förstärka vägen som en barriär genom landskapet. I och med 

att en sammanhängande gång- och cykelväg ingår i åtgärden ökar tillgängligheten och trafiksäkerhet 

för oskyddade trafikanter längs sträckan. 

 
166 Åtgärden beskrivs mer utförligt i PM Tredje körfält på Skärgårdsvägen – förutsättningar. 2017. Värmdö kommun. 

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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Ett tredje körfält kan uppföras i antingen södergående eller norrgående riktning. Trafikanalyser167 för 

år 2040 har gjorts av båda alternativen. Kollektivtrafik har inte simulerats specifikt men analys av 

trafikmodellsresultaten i trafikanalysbilagan indikerar en förbättrad framkomlighet för buss generellt.  

Trafikanalysen av två körfält i södergående riktning och ett körfält i norrgående riktning168 visar på 

mycket förbättrade flöden på väg 274 under förmiddagen. Förbättrade flöden på väg 274 gör att 

biltrafik når nästa flaskhals nedströms (cirkulationsplats Mölnvik) snabbare vilket innebär att 

köbildning uppstår tidigare där. Trafikanalysen visar på något förbättrade hastigheter på 

eftermiddagen till följd av förbudet mot vänstersväng i korsningar och tvåfälts cirkulationsplatser. 

Åtgärden föreslås kombineras med åtgärder som förbättrar kapaciteten vid cirkulationsplats Mölnvik 

för att inte riskera lägre hastigheter på Grisslingerakan än referensalternativet vilket även kan påverka 

bussens framkomlighet negativt. 

Trafikanalysen av två körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning169 visar på 

mycket förbättrade flöden på väg 274 under eftermiddagen. Trängseln minskar inte bara på väg 274 

utan även vid Ålstäket och uppströms i resten av nätet. Trafikanalysen visar på något förbättrade 

hastigheter på förmiddagen till följd av förbudet mot vänstersväng i korsningar och tvåfälts 

cirkulationsplatser. 

Ett alternativ till val av norrgående eller södergående riktning är att utforma 2+1 körfältet som en 

reversibel 2+1 lösning längs hela eller delar av sträckan, exempelvis mellan Ålstäket och Hemmesta 

centrum. Ett tredje reversibelt körfält på väg 274 innebär inte några ytterligare åtgärder utöver 

portaler och bommar för körfältshänvisning samt att cirkulationer behöver två in- och utkörfält i 

respektive riktning längs sträckan. En reversibel lösning bidrar i större utsträckning till bättre 

framkomlighet sett till hela dygnet och även mer robusthet i trafiksystemet eftersom två körfält i 

respektive riktning är möjlig. Att trafiken kan komma från olika håll beroende på tidpunkt gör miljön 

mindre självförklarande, speciellt för barn och unga samt personer som är ovana att köra i den miljön 

till vardags. Information och tydlighet är därför av stor vikt. I förslaget tredje körfält avses passage 

med signal och/eller planskildhet vilket därmed bidrar positivt till inte påverkar korsande gång- och 

cykeltrafik som annars påverkats av otydligheten. Portaler och körfältsbommar kan dessutom 

upplevas som störande i landskapet170. 

Ett tredje körfält ökar kapaciteten på vägen och medför kortare restider för biltrafiken. Detta gör att 

attraktiviteten framförallt ökar för framförallt biltrafiken. Alternativa lösningar som kan studeras för 

att prioritera kollektivtrafiken är ett tredje körfält som endast är avsett för busstrafik eller ett 

reversibelt kollektivtrafikkörfält.  

För kommunens fortsatta arbeten med områdets utveckling är det av hög vikt att kommande 

utredningar tidigt fastslår om det tredje körfältet kan anläggas på vägens nordvästra sida eller om 

utrymme även sydöst om vägen behöver tas i anspråk. 

  

 
167 Bilaga 4. Resultat av trafikanalyser. 
168 Scenariot inkluderar även en ny cirkulationsplats vid Hemmesta centrum och förbud mot vänstersväng vid korsningar. 
169 Scenariot inkluderar även en ny cirkulationsplats vid Hemmesta centrum och förbud mot vänstersväng vid korsningar. 
170 För mer information om reversibel lösning längs väg 274, se PM Tredje körfält på Skärgårdsvägen – förutsättningar. 2017. 
Värmdö kommun. 
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Delsträcka 3, kompletterande åtgärder till fortsatt planering för tredje körfält väg 274  

Figur 50 Delsträcka 3 – kompletterande åtgärder till en fortsatt planering för tredje körfält väg 274. OBS. Kartan visar en 
ungefärlig dragning/lokalisering av åtgärderna och kommer föregås av fortsatt utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, 
Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-03-24. Värmdö kommun. 

Till huvudförslaget tredje körfält finns ett antal åtgärder som föreslås ingå i en fortsatt planering som 

komplement. Komplementen omfattar sänkt hastighet genom Hemmesta centrum till 40km/h, 

infartsparkering, belysning för gång- och cykeltrafik, passager av olika slag, cirkulationsplatser och en 

mindre bytespunkt i Hemmesta centrum. De åtgärder som i kommande utredningar identifieras som 

möjliga, och lämpliga, att utföra redan på kort sikt bör övervägas genomföras innan en planering för 

huvudförslaget är klar. 

Väginfrastruktur – gång-och cykeltrafik 

Utbyggnad av belysning för gång och cykel längs hela sträckan. Åtgärden innebär ökad 

trafiksäkerhet och trygghet för gång- och cykeltrafikanter vilket i sin tur gör stråket mer tillgängligt. 

Åtgärden behöver utredas vidare när val av inriktning för ombyggnation av väg 274 eller annan lösning 

valts. 

Utbyggnad av nya övergångsställen med belysning vid Alkällevägen, Torshäll, 

Motionsvägen, Örnklovägen och Hemmesta centrum. Nya övergångsställen bedöms öka 

tillgängligheten för fotgängare och cyklister men kan ha en negativ effekt på bilens och bussens 

framkomlighet. Behovet av övergångsställen vid platserna behöver utredas eftersom ett mindre antal 

som passerar övergångsstället föranleder en trafiksäkerhetsrisk eftersom förare lärt sig att förutsätta 

att det generellt inte är någon som passerar. Åtgärderna behöver utredas vidare när val av inriktning 

för ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts. 

Ombyggnation till signalreglerade övergångställen vid Fruvik, Örnklovägen och 

Hemmesta centrum. Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten för Fruvik och Hemmesta centrum 

norras övergångsställe samt öka tillgängligheten vid Örnklovägen eftersom det idag saknas 

övergångsställe. Framkomligheten för biltrafiken längs sträckan kan påverkas negativt. Åtgärderna 

behöver utredas vidare när val av inriktning för ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts. 

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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Ombyggnation av befintligt övergångsställe vid Kolvik till planskild passage. Åtgärden 

ökar trafiksäkerheten längs väg 274 och har ingen påverkan för fordonstrafikens framkomlighet. 

Trygghets- och användaraspekten är viktig vid planering av planskildhet. Passagen kan med fördel 

förläggas mellan Kolvik och Hemmesta centrum i ett gångstråk för att på så vis öka tryggheten genom 

högre gångflöden placeringen bör även ta hänsyn lämplig skolväg till Hemmestaskolan. Behöver 

utredas vidare när val av inriktning för ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts. 

Väginfrastruktur – kollektivtrafik 

Utbyggnad av mindre bytespunkt i Hemmesta centrum med plats för flera bussar. En ny 

bytespunkt i Hemmesta centrum skulle kunna bidra med ökad trygghet och större möjligheter för 

kollektivtrafikresenärer att utföra andra ärenden i Hemmesta i samband med sin resa.  Åtgärden 

behöver utredas vidare när val av inriktning för ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts. 

Vändmöjlighet för buss med korta avstånd finns om åtgärdsförslag cirkulationsplats vid Hemmesta 

centrum byggs. 

Väginfrastruktur – korsningar 

Ny cirkulationsplats vid Hemmesta centrum. En ny cirkulationsplats föreslås för att öka 

trafiksäkerheten och framkomligheten längs väg 274 samt att öka tillgängligheten till 

centrumområdet. Ingår som förutsättning i tredje körfält längs Skärgårdsvägen men behöver utredas 

vidare när val av inriktning för ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts. 

Ny cirkulationsplats vid Furubacksvägen/Blåsippevägen. Korsningen är belägen strax norr 

om Hemmesta centrum. En cirkulationsplats istället för fyrvägskorsning innebär ökad framkomlighet 

för anslutande vägar eftersom dagens oreglerade vänstersväng längs sträckan skapar köer. En 

cirkulationsplats är utrymmeskrävande åtgärd som påverkar komfort för busstrafikresenärer negativt 

men trafiksäkerheten för framförallt anslutningarna Furubacksvägen/Blåsippevägen positivt. 

Alternativa åtgärder som då kan studeras kan vara kompletterande vänstersvängfält eller förbjuden 

vänstersväng från väg 274. Dock återstår svårigheterna att köra ut på väg 274 från de anslutande 

vägarna med dessa alternativ. Åtgärden behöver utredas vidare när val av inriktning för ombyggnation 

av väg 274 eller annan lösning valts. 

Väginfrastruktur – ombyggnad av väg 274 genom Hemmesta 

Sänkt hastighet 40 km/h genom Hemmesta centrum och anpassning av gaturummet. 

Åtgärden innebär en sänkning från 50km/h till 40km/h genom Hemmesta centrum och inkluderar ny, 

smalare, gatuutformning. Åtgärdens effekter bedöms öka trafiksäkerheten och har enligt tidigare 

studier inte bedömts ha någon påverkan på tillgänglighet eller framkomlighet eftersom uppmätta 

hastigheter längs sträckan redan idag är lägre än den skyltade. Åtgärden överensstämmer med den 

korta vägsträckans framtida funktion vilken pekats ut som ett mjuktrafikrum, se kapitel 5.3.  Åtgärden 

behöver utredas vidare när val av inriktning för ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts. 171 

Väginfrastruktur – parkering 

Utbyggnad av infartsparkering i Hemmesta centrum och Hemmesta vägskäl. Åtgärden 

innebär en utvidgning av antalet platser vid infartsparkering Hemmesta centrum och Hemmesta 

vägskäl. Åtgärden är positiv ur ett jämställdhetsperspektiv och ökar tillgängligheten för 

kollektivtrafiken, förutsatt att trafikering från perifera områden inte minskar. Åtgärden är i linje med 

 
171 För mer information se Detaljplan för Hemmesta Centrum mm. Plan- och genomförandebeskrivning. Värmdö kommun, 
2016. 
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kommunen och trafikförvaltningens riktlinjer som innebär förläggning av infartsparkeringar längre ut 

i systemet snarare än de mest centrala platserna, närmre Stockholm.  

 

 
 

Delsträcka 3 Övriga studerade åtgärder 

Som alternativ till ett tredje körfält på väg 274 genom Hemmesta har flera olika åtgärder lyfts fram. 

Såväl busskörfält på en utbyggd 2+2 väg 274 som olika typer av parallella stadsgator, vägar och 

förbifartssträckningar i Storskogen öster om Hemmesta har studerats.  

 

Figur 51 Delsträcka 3 – Övriga studerade åtgärder. OBS. Kartan visar en ungefärlig dragning/lokalisering av åtgärderna och kan 
föregås av utredning. Bakgrundskarta: Värmdö kommun, Kommunkartan, https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html 2021-
03-24. Värmdö kommun.  

Oavsett vilken åtgärd som bli aktuell för av förbättra trafiksituationen i Hemmesta rekommenderas 

följande åtgärder, som presenterats i avsnitt Paket Delsträcka 3, kompletterande åtgärder till 

vägplan för tredje körfält väg 274 ovan: 

• Belyst, sammanhängande, cykelvägnät genom Hemmesta  

• Ombyggnation av passager i Hemmesta 

• Bytespunkt Hemmsta 

• Infartsparkering Hemmesta C och Hemmesta vägskäl  

• Sänkt hastighet 40 km/h Hemmesta centrum 

 

Väginfrastruktur – gång- och cykeltrafik 

Utbyggnad av sammanhängande gång-och cykelväg på båda sidor av vägen. Åtgärden 

bidrar med ökad tillgänglighet och framkomlighet för gång- och cykeltrafik samt minskar 

trafiksäkerhetsrisken det innebär att behöva byta till andra sidan av vägen. Prioritet har i ÅVS-arbetet 

lyfts till att gång- och cykelväg bör finnas längs minst en sida av vägen och att möjlighet att ta sig över 

vägen på ett trafiksäkert sätt ska finnas. Åtgärden behöver utredas vidare när val av inriktning för 

ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts. 

https://kartor.varmdo.se/portal/home/index.html
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Utbyggnad av gång-och cykelväg med regional standard. Åtgärden bidrar till ökad 

trafiksäkerhet, kapacitet och tillgänglighet längs sträckan. Åtgärden behöver utredas vidare när val av 

inriktning för ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts. 

Väginfrastruktur – korsningar 

Cirkulationsplatser vid Grantomta och Kolvik byggs om till signalreglerade korsningar. 

Åtgärden signalreglerad korsning istället för cirkulationsplats har inkommit som förslag för att kunna 

styra trafiken i samband med skolstart då köer bildas längs väg 274 när avlämnande bilar ska in och ut 

från skolans avlämningsplatser. Signaler är dyra i drift och ökar inte per automatik framkomlighet, 

tillgänglighet eller trafiksäkerhet i detta fall eftersom inga passager för oskyddade trafikanter finns. 

Problemet med framkomlighet i samband med skolstart kommer sannolikt kvarstå eftersom 

problemet inte handlar om en utformningsfråga utan snarare en kapacitetsfråga längs väg 274 och 

anslutande vägar. Därtill behovs cirkulationer för bussens vändmöjlighet, framförallt vid Kolvik som 

ligger intill omstigningshållplats Kolvik. Åtgärden behöver utredas vidare när val av inriktning för 

ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts.  

Väginfrastruktur – ombyggnad/trimning av väg 274 

Busskörfält på väg 274, 2+2 körfält. Åtgärden bedöms svår att genomföra i och med att 

utrymmet längs vägen delvis är begränsat, inte minst vid Hemmesta centrum där kommunen 

dessutom vill se en förtätning med bebyggelse närmare Skärgårdsvägen jämfört med idag. Förutom 

det begränsade utrymmet för att anlägga två extra körfält kommer en sådan lösning även föra med sig 

ytterligare barriärer längs sträckan, inte minst för gående och cyklister. Risker för sulfider i bergavfall  

och markinlösen kan resultera i orimligt genomförande av åtgärderna. Analyser med busstrafik 

inkluderad som visar vad som skulle ske längs sträckan och i andra delar av systemet samt i 

korsningspunkter skulle vara nödvändigt att utföra för att gå vidare. 

Höjd hastighet på sträckan, 60 km/h, och trimningar av hela sträckan för att uppnå god 

trafiksäkerhetsstandard. Hastighetshöjning från 50km/h till 60km/h vilket innebär en ökad 

framkomlighet men också en ökad trafiksäkerhetsrisk i och med längre stoppsträckor och ökat 

krockvåld. Därför är trafiksäkerhetstrimningar önskvärda. Åtgärden behöver utredas vidare när val av 

inriktning för ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts. Förslagsvis utförs den i samband 

med utredningar av passager längs sträckan för att säkerställa trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter. 

Väginfrastruktur – nya vägar 

Figur 51 ovan visar de nya vägar som föreslagits inom åtgärdsvalsstudien. Dessa har studerats 

övergripande och konsekvensbedömts, se nedan. Målutvärdering finns i kapitel 7 nedan. 

Dessa åtgärder medför stora ingrepp och kostnader varför merparten av åtgärderna förutsätter en 

exploatering med omkring 3000 bostäder i Storskogen/Hemmesta för att kunna finansiera den nya 

infrastrukturen. Det finns en stark motsättning från närboende samt en politisk ovilja att bryta mark i 

Storskogen.  

Parallell stadsgata öster om Hemmesta med 40km/h. Åtgärden innebär att den parallella nya 

stadsgatan öster om Hemmesta utformas med 40km/h samt lokalgator med 30 km/h. Förslaget har 

tidigare benämnts Bosses Boulevard. Huvudvägnätet består av en yttre koppling mellan väg 222 

Stavsnäsvägen i söder och Fagerdalavägen i norr. Mellan den yttre kopplingen och Hemmesta anläggs 

en inre, mindre, koppling mellan Hagaberg i söder och Hemmesta norra. En ytterligare gata mellan 

den yttre och inre kopplingen och vidare in mot Hemmesta centrum anläggs. Bebyggelsen är generellt 

av småskalig karaktär och utspridd.  
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Trafikanalyser är rekommenderade om åtgärden skulle tas upp på nytt.  En ny parallell väg genom 

Storskogen bedöms ge positiva effekter på tillgänglighet till, från, genom och förbi Hemmesta samt 

bidrar till ökad framkomlighet genom Hemmesta och en ökad robusthet i vägsystemet. Inga 

trafikanalyser har utförts varför definitiva slutsatser är svåra att göra. 

Mindre trafik på Skärgårdsvägen och ny trafik på parallell väg leder till att trafikrelaterade problem 

ökar längs andra vägar. Trafiksäkerhetseffekterna bedöms därför oförändrade. Samtidigt som 

barriäreffekten av väg 274 minskar i och med överflyttning av trafik blir nya vägar nya barriärer i 

landskapet. Åtgärden innebär stora negativa effekter på värden för natur- och kulturmiljö, landskapet 

och friluftsliv. Buller, luftföroreningar och vägdagvatten introduceras till en ny plats vilket har en 

negativ påverkan på miljön. En potentiell minskning av utsläpp vid väg 274 bedöms inte kompensera 

för detta. För genomförbarhet krävs en hög exploateringsgrad vilket ytterligare har en stor negativ 

effekt på miljön i form av intrång i landskapet. Trafikanalyser är rekommenderade om åtgärden skulle 

tas upp på nytt172. 

Parallell väg öster om Hemmesta med 40/60 km/h. Åtgärden innebär att den parallella nya 

vägen öster om Hemmesta utformas med 40km/h genom planerad bebyggelse och 60km/h utanför 

planerad bebyggelse samt lokalgator med 30 km/h. Sammankoppling av gatunätet runt Hemmesta 

centrum och med tyngdpunkten av ny stadslik bebyggelse vid Hemmesta dalgång med en 

kompletterande, mer småskalig bebyggelse vid Värmdövik i söder. 

En ny parallell väg genom Storskogen bedöms ge positiva effekter på tillgänglighet till, från, genom 

och förbi Hemmesta samt bidrar till ökad framkomlighet genom Hemmesta och en ökad robusthet i 

vägsystemet. Inga trafikanalyser har utförts varför definitiva slutsatser är svåra att göra. 

Mindre trafik på Skärgårdsvägen och ny trafik på parallell väg leder till att trafikrelaterade problem 

ökar längs andra vägar. Trafiksäkerhetseffekterna bedöms därför oförändrade. Samtidigt som 

barriäreffekten av väg 274 minskar i och med överflyttning av trafik blir nya vägar nya barriärer i 

landskapet. Åtgärden innebär stora negativa effekter på värden för natur- och kulturmiljö, landskapet 

och friluftsliv. Buller, luftföroreningar och vägdagvatten introduceras till en ny plats vilket har en 

negativ påverkan på miljön. En potentiell minskning av utsläpp vid väg 274 bedöms inte kompensera 

för detta. För genomförbarhet krävs en hög exploateringsgrad vilket ytterligare har en stor negativ 

effekt på miljön i form av intrång i landskapet. Trafikanalyser är rekommenderade om åtgärden skulle 

tas upp på nytt173.  

Förbifart Hemmesta, ny tvåfältsväg mellan Fagerdalavägen (Älvsby industriområde) 

och väg 222 Stavsnäsvägen. Förbifarten innebär en ostörd 60-väg på 3,8-4,6km genom obruten 

mark i Storskogen öster om Hemmesta. En ny väg genom Storskogen ger mycket positiva effekter på 

tillgänglighet till, från, genom och förbi Hemmesta samt bidrar till ökad framkomlighet genom 

Hemmesta och en ökad robusthet i vägsystemet. Grova trafikanalyser som gjorts har visat på en 

minskning av trafik längs väg 274 Skärgårdsvägen med 50-70 procent under högtrafik och 60-80 

procent under lågtrafik. Dock tar inte analysen hänsyn till den exploatering som skulle vara nödvändig 

för att finansiera förbifarten och hastigheten i modellen var 70 vilket innebär att modellens resultat 

bör tolkas med försiktighet. 

Samtidigt som Skärgårdsvägens trafiksäkerhetsproblem kan minska i och med att trafik omleds till 

nya vägar, inklusive att transporter av farligt gods kan ske på nya vägen, ökar de 

 
172 För mer information se Utredningsalternativ 4 i Vägval Hemmesta, slutrapport 2018. Värmdö kommun, 2018. 
173 För mer information se Utredningsalternativ 5 i Vägval Hemmesta, slutrapport 2018. Värmdö kommun, 2018. 
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trafiksäkerhetsrelaterade problemen på omledningsvägarna. Effekten för trafiksäkerhet är därför 

bedömd som oförändrad. Samtidigt som barriäreffekten av väg 274 minskar i och med överflyttning av 

trafik blir en förbifart en ny barriär. Åtgärden innebär stora negativa effekter på värden för natur- och 

kulturmiljö, landskapet och friluftsliv. Buller, luftföroreningar och vägdagvatten introduceras till en ny 

plats vilket har en negativ påverkan på miljön. En potentiell minskning av utsläpp vid väg 274 bedöms 

inte kompensera för detta. För genomförbarhet krävs en hög exploateringsgrad vilket ytterligare har 

en stor negativ effekt på miljön i form av intrång i landskapet. Åtgärden behöver föregås av en 

naturvärdesinventering (NVI), arkeologisk utredning och nya konsekvensbedömningar med avseende 

på exploateringsgraden 174. Nya trafikanalyser är rekommenderade om åtgärden skulle tas upp på nytt. 

Ny trafikled Hemmesta (utveckling av Förbifart Hemmesta). Åtgärden omfattar en ny 

tvåfälts väg mellan Fagerdalavägen (Älvsby industriområde) och väg 222 Stavsnäsvägen, en utbyggnad 

till fyrfältsväg från Ålstäket fram till anslutning av den nya trafikleden vid Skeppdalsström. 

Hastigheterna är ospecificerade. Åtgärden omfattar även stadsgatukopplingar mellan trafikleden och 

söder om Hemmesta skola mot Motionsvägen samt mot Hemmesta Dalväg i bostadsområdet norr om 

Hemmesta centrum. Väg 274 Skärgårdsvägen byggs om till en lokalgata. Ålstäket byggs om till en 

delvis planskild korsning med ny gång- och cykelbro över väg 222 Stavsnäsvägen. Förslaget innebär att 

östgående trafik på väg 222 i höjd med Grisslingerakan inte kan fortsätta mot Hemmesta centrum via 

Ålstäket och väg 274. Trafiken mot Hemmesta omleds istället till Skeppsdalsström, upp på nya 

trafikleden och in mot Hemmesta via stadsgatukopplingar.   

Åtgärden bedöms ha en potential att kunna öka tillgänglighet och framkomlighet generellt i och med 

ökad kapacitet och fler vägval vilket ökar robustheten i vägsystemet. Dock saknas trafikanalyser för 

lösningen vilket innebär svårigheter att avgöra hur trafiken faktiskt skulle påverkas av en ny trafikled. 

Trafik med målpunkt söder om Hemmesta centrum som kommer från Stockholm påverkas troligtvis 

negativt med avseende på restider. Eftersom trafikleden innebär en omväg avståndsmässigt finns även 

en risk att åtgärden generellt inte har en påverkan på restiden, i synnerhet utanför rusningstid då 

effekten på framkomlighet istället kan bli negativ. Störst vinst bedöms ske för genomfartstrafik. I 

åtgärden ingår ingen lösning för busstrafiken från Stockholm i riktning mot Hemmesta. Bussen 

behöver, likt biltrafiken, köra via Skeppsdalsström, trafikleden och sedan via kopplingen upp till 

centrum. Detta innebär att områdena söder om Hemmesta centrum ner till Ålstäket inte kommer 

kunna kollektivtrafikförsörjas på ett effektivt sätt. Detta medför en stark lokalt negativ påverkan med 

avseende på tillgänglighet och framkomlighet. Det saknas information om hur bebyggelsen kommer 

påverka trafiknätet. 

Samtidigt som Skärgårdsvägens trafiksäkerhetsproblem kan minska i och med att trafik omleds till 

nya vägar, inklusive att transporter av farligt gods kan ske på nya vägen, ökar de 

trafiksäkerhetsrelaterade problemen på omledningsvägarna. Effekten för trafiksäkerhet är därför 

bedömd som oförändrad trots den planskilda passagen vid Ålstäket vilken är positiv för 

trafiksäkerheten. Samtidigt som barriäreffekten av väg 274 minskar i och med överflyttning av trafik 

blir en ny trafikled och tillkommande kopplingar nya barriärer i landskapet. Åtgärden innebär stora 

negativa effekter på värden för natur- och kulturmiljö, landskapet och friluftsliv. Buller, 

luftföroreningar och vägdagvatten introduceras till nya platser vilket har en negativ påverkan på 

miljön. En potentiell minskning av utsläpp vid väg 274 bedöms inte kompensera för detta. För 

genomförbarhet krävs en hög exploateringsgrad vilket ytterligare har en stor negativ effekt på miljön i 

form av intrång i landskapet. Åtgärden behöver föregås av en naturvärdesinventering (NVI), 

 
174 För mer information se Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun; Vägval Hemmesta, slutrapport 2018. Värmdö 
kommun, 2018. 
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arkeologisk utredning och nya konsekvensbedömningar med avseende på exploateringsgraden 175. Nya 

trafikanalyser är rekommenderade om åtgärden skulle tas upp på nytt.  

Nya lokalgator som sammankopplar områden. Åtgärden innefattar två nya lokalgator som 

sammankopplar områden öster om väg 274. Principiella sträckningar finns föreslagna vilka är dels en 

ny lokalgata österut från Hemmesta centrum och dels ny lokalgata söderut från Hemmesta centrum, 

båda med anslutning Motionsvägen. Lokalgatorna bedöms påverka tillgängligheten inom Hemmesta 

mycket positivt. Framkomligheten förbättras då lokala resor inte tvingas ut på väg 274 samtidigt som 

robustheten förstärks. Effekten på miljön är dock negativ eftersom nya vägar skapar buller, 

vägdagvatten och luftföroreningar där det innan inte funnits vilket inte bedöms kompenseras av en 

marginell minskning av dessa effekter längs väg 274. Dessutom kan intrång i landskapet krävas vilket 

även det har en negativ påverkan på miljön. Åtgärden behöver utredas vidare när val av inriktning för 

ombyggnation av väg 274 eller annan lösning valts samt kompletteras med en trafikanalys176.  

 

6.3. Utvärdering av måluppfyllelse 

I kapitel 7 redovisas åtgärdernas måluppfyllelse, det vill säga hur de bedöms bidra till att uppnå 

åtgärdsvalsstudiens mål för problemlösning (för mer information se avsnitt 4.5). Utvärderingen av 

måluppfyllelse har utgått från fem nivåer: Mycket positivt bidrag, Positivt bidrag, 

Neutralt/försumbart bidrag, Negativt bidrag och Ingen påverkan på målet. Neutralt/försumbart 

bidrag används även i några fall då måluppfyllelsen visar både positivt och negativt bidrag. Detta gäller 

till exempel åtgärder som innefattar nya gång- och cykelpassager där framkomligheten bedöms 

förbättras för några trafikslag medan den försämras för andra.  

Målutvärderingen av utredningsåtgärder görs mot det som utredningen syftar att leda till, det vill säga 

dess potential. Till exempel bedöms åtgärden utredning om dagvattenhantering för väg 222 och väg 

274 bidra mycket positivt till målet om att minska vägdagvattnets negativa påverkan på vattenkvalitet 

och djurliv, även om utredningen i sig endast pekar ut vilka åtgärder som behöver genomföras för att 

detta ska uppnås. 

Utvärderingen av måluppfyllelse visar att föreslagna steg 1- och 2-åtgärder inte möter målen i 

tillräckligt stor utsträckning utan att steg 3- och 4-åtgärder, det vill säga ”bygga om” och ”bygga nytt”, 

behövs på samtliga delsträckor för att lösa utpekade brister och nå uppsatta mål. 

Åtgärderna i Paket Generella åtgärder består av steg 1- och 2-åtgärder med fokus på mobility 

management och utredningar för bland annat miljö, kollektivtrafik och parkering. Flera åtgärder 

bidrar positivt till målområdet God tillgänglighet och några av målen inom målområdena God 

framkomlighet och God miljö. 

Åtgärderna i paketen som berör delsträckorna består till den större delen av steg 2-4-åtgärder med 

fokus på trimning och om- och nybyggnation av väginfrastruktur längs sträckor och vid punkter. Flera 

åtgärder inom respektive åtgärdspaket bidrar positivt eller mycket positivt till målområdena God 

tillgänglighet, God framkomlighet och God trafiksäkerhet. Till två av målen som ingår, mål 2.3 som 

handlar om ett robust vägnät och mål 3.2 som handlar om god hastighetsefterlevnad, bidrar endast ett 

färre antal av åtgärderna positivt. Detta innebär att de åtgärderna är särskilt viktiga för att dessa mål 

 
175 För mer information se Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun; Vägval Hemmesta, slutrapport 2018. Värmdö 
kommun, 2018. 
176 För mer information se Åtgärdsvalsstudie Hemmesta. 2016. Värmdö kommun; 
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ska kunna uppnås. De positiva bidragen till målområdet God miljö är färre och omfattar framförallt 

mål 4.1 som handlar om att minska trafikens negativa påverkan på klimatet och mål 4.2 som handlar 

om att undvika trafikens negativa påverkan på hälsa.  

Sett till samtliga åtgärdspaket är det få åtgärder som bidrar positivt till mål 4.3 som handlar om 

minskad påverkan från vägdagvatten. De åtgärder som bidrar positivt finns inom kategorin 

samhällsplanering samt en utredning om dagvattenhantering (paket Generella åtgärder). Även till mål 

4.4 som handlar om att minimera intrång i landskapet är det få åtgärder som har ett positivt bidrag. 

Dessa omfattar gång- och cykelpassager, en utredning om gröna samband (paket Generella åtgärder) 

och åtgärder inom kategorin samhällsplanering. Inom målområde God miljö finns det även åtgärder 

som har ett negativt bidrag till delar eller hela målområdet. Detta är till exempel åtgärder som 

omfattar nya vägförbindelser och som samtidigt har ett positivt bidrag till målområdena God 

tillgänglighet och God framkomlighet. 

Sammantaget bedöms åtgärderna uppfylla målen för God tillgänglighet, God framkomlighet och God 

trafiksäkerhet. Åtgärderna bedöms svara väl mot de brister som har identifierats inom dessa områden 

i åtgärdsvalsstudien. Målområdet God miljö handlar om att värna kvaliteter och att minska, minimera 

eller undvika påverkan från vägtrafiken. De åtgärder som föreslås styr i en positiv riktning avseende 

dessa mål med några undantag, däribland åtgärder som omfattar nya vägförbindelser och höjd 

hastighet.  

Vilken måluppfyllnad som i slutändan uppnås beror i vilken utsträckning som de föreslagna 

utredningarna resulterar i konkreta åtgärdsförslag samt vilka och hur många av åtgärderna som blir 

genomförda. 

6.4. Uppskattning av kostnader och nyttor för alternativen 

En grov kostnadsbedömning har gjorts för fyra av de föreslagna åtgärder. Kostnadsbedömningen 

omfattar kostnader för utredningar och väginvesteringar för de åtgärder som det är aktuellt för. Den 

omfattar inte kostnader för internt eller löpande arbete.  

En grov kostnadsindikation (GKI) har tagits fram för fyra investeringsåtgärder som bedöms vara 

aktuella att ta fram underlag för att kunna prövas till kommande Länstransportplan för möjlighet till 

finansiering. För dessa åtgärder har även en Samlad effektbedömning (SEB) tagits fram. GKI och SEB 

har, när rapporten skrivs, granskats regionalt men inte nationellt.  GKI och SEB omfattar åtgärderna: 

• Reversibelt körfält på Farstabron (delsträcka 1) 

• Trafikplats Gustavsberg byggs om till en ruterlösning med ny västlig avfartsramp, ny östlig 

påfartsramp, droppe söder om väg 222 och hållplatser på ramper med nya gång-och 

cykelanslutningar inkl. gång- och cykeltunnlar och gång- och cykelbro (delsträcka 1) 

• Ny gång- och cykelväg mellan Fågelbro och Ramsmora inkl. belysning (delsträcka 2) 

• Tredje körfält på väg 274, 2+1 eller 1+2 inklusive gång- och cykelväg samt tvåfälts 

cirkulationsplatser och ny cirkulationsplats vid Hemmesta centrum (delsträcka 3) 

 

Kostnader och nyttor för Reversibelt körfält på Farstabron inklusive belysning 

Kostnader och nyttor har bedömts för ombyggnad till ett reversibelt körfält på Farstabron som ersätter 

dagens lösning med två körfält i västgående riktning och ett körfält i östgående. Åtgärden innebär en 

trimning av befintlig bro som möjliggör att efterfrågan på delsträckan kan mötas under både 
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förmiddagen och eftermiddagens maxtimme. Åtgärden inkluderar även belysning på bron. Åtgärden 

innebär att portaler och bommar för körfältshänvisning behöver uppföras. Figur 52 visar var det 

reversibla körfältet är tänkt. 

 

Figur 52 Reversibel lösning med 2+1 körfält över Farstabron.  

 
Kostnader för åtgärderna bedöms uppgå till ca 44 – 57 miljoner SEK, se figur 53.

 

Figur 53 Resultat av GKIn 

 

I den samlade effektbedömningen har hastighetsbegränsningen justerats till 60 km/h. 

Sammanfattning av SEBen redovisas i tabell 5. 

  

43 920

13 176

G R O V  K O S T N A D S I N D I K A T I O N  R E V E R S I B E L T  K Ö R F Ä L T  P Å  F A R A T S B R O N

Kostnad (tkr) Standardavvikelse (tkr)
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Tabell 5 Sammanfattning av den samlade effektbedömningen. 

Effekt Bedömning Beskrivning 

Resenärer Positivt Minskade restider och ökad robusthet ger en positiveffekt 
för resenärerna. 

Godstransporter Positivt Minskade restider och ökad robusthet ger en positiveffekt 
för godstransporterna. 

Persontransporter Försumbart - 

Trafiksäkerhet Positivt Minskad hastighet och ökad tydlighet minskarolycksrisken 
och ökar trafiksäkerheten. 

Klimat Försumbart - 

Hälsa Försumbart - 

Landskap Försumbart Effekten på landskapet bedöms som försumbar. 

Drift- och 
underhållskostnader 

Negativt En ökning av driftskostnaderna kan förväntas i och med 
reversibelt körfält, bomanordningar och belysning. 

Sammantaget bedöms restidsvinster och trafiksäkerhetsvinster bidra till en samhällsekonomisk-

lönsamhet.  

 

Kostnader och nyttor för Trafikplats Gustavsberg  

Kostnader och nyttor har bedömts för ombyggnad av trafikplats Gustavsberg till en ruterlösning med 

ny västlig avfartsramp, ny östlig påfartsramp, droppe söder om väg 222 och hållplatser på ramper med 

nya gång-och cykelanslutningar inkl. GC-tunnlar och GC-bro. Åtgärderna illustreras i figur 54. 

 

 

Figur 54 Ombyggd trafikplats Gustavsberg  

 

Kostnader för åtgärderna bedöms uppgå till ca 178 – 231 miljoner SEK, se figur 55.  Omkring 28 
miljoner beräknas gå till miljöåtgärder, framförallt för hantering av Sulfidberg 
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Figur 55 Resultat av GKIn 

Sammanställning av den samlade effektbedömningen redovisas i Tabell 6 nedan.  

Tabell 6 Sammanfattning av den samlade effektbedömningen 

Effekt Bedömning Beskrivning 

Resenärer Positivt Ökad möjlighet till byten i kollektivtrafiken minskar 
restiden. 
Minskad köbildning och minskad risk för trafikolyckor samt 
förbättrad utformning ger minskad restid och i viss mån 
minskad risk för förseningar och trafikstörningar. 

Godstransporter Positivt Minskad köbildning och minskad risk för trafikolyckor 
genom förbättrad utformning ger i viss mån minskad 
restidsosäkerhet. 

Persontransportföretag Försumbart - 

Trafiksäkerhet Positivt Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till och från 
hållplatserna och för fordonstrafiken. 

Klimat Försumbart - 

Hälsa Positivt Ökad möjlighet till fysisk aktivitet i transportsystemet ger 
positiv effekt på människors hälsa. Visst ökat buller för 
människor som vistas nära väg 222 bedöms ge försumbar 
effekt på människors hälsa. 

Landskap Negativt Ökad anläggningsyta (inklusive bro och tunnel) ger ökade 

kostnader för drift och underhåll. 

Störst nytta/fördel för kollektivtrafikresenärer men även bilister gynnas förbättrade av- och 

påfartsramperna och droppen samt fotgängare och cyklister av det sammanhängande gång- och 

cykelsystemet. Ökade bytesmöjligheter i kollektivtrafiken ger störst regional nytta. Lönsamheten är i 

detta läge svår att bedöma, storleken på restids- och trafiksäkerhetsvinsterna bedöms som små i 

förhållande till den relativt höga kostnaden för åtgärden. I den samlade effektbedömningen bedöms 

lönsamheten som osäker. 

 

Kostnader och nyttor för ny gång- och cykelväg mellan Fågelbro och Ramsmora inklusive belysning 

Kostnader och nyttor har bedömts för anläggande av ny, belyst, gång- och cykelväg mellan Fågelbro 

och Ramsmora. Sträckan illustreras i figur 56. 

177 720

53 316

G R O V  K O S T N A D S I N D I K A T I O N  T R A F I K P A L T S  G U S T A V S B E R G

Kostnad (tkr) Standardavvikelse (tkr)
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Figur 56 Illustration av sträckning för nu gång- och cykelväg. 
Kostnader för åtgärderna bedöms uppgå till ca 158 – 206 miljoner SEK, se figur 57. Omkring 45 miljoner beräknas gå till 
miljöåtgärder, den största delen till hantering av Sulfidberg. 

 

Figur 57 Resultat av GKIn 

Sammanfattning av SEBen redovisas i tabell 7 nedan.  

Tabell 7 Sammanfattning av den samlade effektbedömningen 

Effekt Bedömning Beskrivning 

Resenärer Positivt Minskad restid för resenärer. 

Godstransporter Försumbart Marginell minskad trafikstörning i form av körbanan inte 
längre kommer delas med gång- och cykeltrafikanter.  

Persontransportföretag Försumbart - 

Trafiksäkerhet Positivt Separerad gång- och cykelväg bidrar till ökad säkerhet. 

Klimat Försumbart Åtgärden bedöms ha en försumbar effekt då överflyttningen 
från bil till gång- och cykeltrafik som ger positiv effekt på 
klimatet bedöms som liten. 

Hälsa Positivt Åtgärden uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet, bidrar inte 
till ökat buller eller en ökning av luftemissioner. 

Landskap Negativt Åtgärden bidrar till ökad barriäreffekt. Landskapsbilden 
bedöms endast påverkas marginellt då gång- och 
cykelvägen dras längs med befintlig väg 222. 

Natur kommer tas i anspråk då vägområdet breddas. 

158 304

47 491

G R O V  K O S T N A D S I N D I K A T I O N  N Y  G Å N G - O C H  C Y K E L V Ä G
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Åtgärden bedöms öka tillgänglighet förgående och cyklister som färdas längs vägen. 

Trafiksäkerhetsnyttan bedöms som stor, dock bedömsantalet framtida cyklister som relativt få. Störst 

nytta av åtgärden har vuxna fotgängare och cyklister som rör sig lokalt. 

 

Kostnader och nyttor för ett tredje körfält på väg 274, inklusive gång- och cykelväg samt tvåfälts 

cirkulationsplatser och ny cirkulationsplats vid Hemmesta centrum 

Kostnader och nyttor har bedömts för anläggande av ett tredje körfält (2+1 eller 1+2, alternativt 

reversibelt) på en cirka 3 kilometer lång sträckan mellan Ålstäket och Hemmesta vägskäl. 

Utbyggnaden inkluderar ombyggnation av befintliga cirkulationsplatser till tvåfälts cirkulationsplatser 

samt en ny cirkulationsplats vid Hemmesta centrum. Utbyggnaden av det tredje körfältet kräver att 

körbanan breddas. Totalt bedöms sektionen bli cirka 14 meter bred inklusive gång- och cykelbana . 

Breddningen av vägen innebär även att gång- och cykelpassager behöver anpassas, busshållplatser 

nyanläggas, bergssprängning vid några platser och intrång som berör cirka 15-20 privata 

fastighetsägare. Åtgärden innebär även att anslutningar och enskilda in- och utfarter enkelriktas med 

förbud mot vänstersväng. Sträckan illustreras i figur 58. 

 

  

Figur 58 Illustration av åtgärdsförslag tredje körfält längs väg 274 genom Hemmesta inklusive tvåfälts cirkulationer. OBS. Kartan 
visar en ungefärlig dragning/lokalisering av åtgärderna och bör föregås av fördjupad utredning. Bakgrundskarta: Värmdö 
kommun. 

 

Kostnader för åtgärderna bedöms uppgå till ca 253 – 330 miljoner SEK, se figur 59. 
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Figur 59 Resultat av GKIn 

Omkring 44 miljoner beräknas gå till markinlösen. 15 miljoner beräknas gå till miljöåtgärder varav 8 
miljoner till hantering av markföroreningar och 7 miljoner till bullerskyddsåtgärder. 

 

I den samlade effektbedömningen har hastighetsbegränsningen 50km/h använts. Sammanfattning av 
SEBen redovisas i tabell 8 nedan.  

Tabell 8 Sammanfattning av den samlade effektbedömningen 

Effekt Bedömning Beskrivning 

Resenärer Positivt Minskade restider för resenärerna och minskad risk 
förförseningar och trafikstörningar. 

Godstransporter Positivt Minskade restider för godstransporterna. 

Persontransportföretag Försumbart - 

Trafiksäkerhet Positivt Trafiksäkerheten ökar genom separeringsåtgärder för 

oskyddade trafikanter och minskad risk för kökrockar 

genom förbjudna vänstersvängar för fordonstrafiken. 

Klimat Försumbart - 

Hälsa Försumbart Marginell påverkan på bullersituationen. 

Landskap Negativt Ökad barriäreffekt, viss negativ påverkan på biologisk 

mångfald, mer storskalig anläggning och negativ påverkan 

på den visuella karaktären genom förlust av avskärmande 

träd och grönska. 

Drifts- och 

underhållskostnader 

Negativt Ökade kostnader till följd av ökad anläggningsyta och 
belysningsåtgärder. 

 

Åtgärden bedöms samhällsekonomiskt lönsam, då restidsvinsterna på en översiktlig nivå bedöms 
större än kostnaderna. Störst nytta/fördel för bilburna män mellan 18-65 år, dock gynnas även 
kollektivtrafikresenärerna. Barn gynnas främst av gång-och cykelåtgärderna. Minskade restider ger 
störst nytta för lokal arbetspendling.  

253 210

75 963

G R O V  K O S T N A D S I N D I K A T I O N  F Ö R  T R E D J E  K Ö R F Ä L T

Kostnad (tkr) Standardavvikelse (tkr)
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

I detta kapitel presenteras och motiveras de paket och åtgärder som projektets arbetsgrupp 

rekommenderar respektive inte rekommenderar. Ett förslag på övergripande ansvarsfördelning och 

tidplan för genomförande av åtgärder redovisas. Kapitlet avslutas med rekommendationer till fortsatt 

arbete.  

7.1. Beskrivning av övergripande inriktning och rekommenderade åtgärder 

De fyra åtgärdspaketen har tagits fram enligt fyrstegsprincipen mot bakgrund av de problem som har 

identifierats i studien. Åtgärderna är framtagna i enlighet med den framtida utvecklingen av stråken 

som beskrivs i funktionsbeskrivningen (se avsnitt 5.3). Utvärderingen visar att åtgärder inom steg 1 

och 2 inte ensamma kan räta upp de problem som identifierats till den grad att 

funktionsbeskrivningen uppnås, det krävs steg 3 och 4 åtgärder för att nå dit. 

Föreslagna åtgärder har bedömts avseende effekter och måluppfyllelse (se även avsnitt 6.2 respektive 

6.3). Mot bakgrund av dessa analyser rekommenderar arbetsgruppen att gå vidare med Paket 

Generella åtgärder i sin helhet. Åtgärdspaketet kompletterar de tre övriga åtgärdspaketen som 

omfattar specifika åtgärder utmed delsträckorna.  

Vidare rekommenderar arbetsgruppen att gå vidare med merparten av åtgärderna i Paket för 

Delsträcka 1 Rekommenderade åtgärder Trafikplats Insjön – Ålstäket, Paket för Delsträcka 2 

Rekommenderade åtgärder Ålstäket – Stavsnäs och. Paket för Delsträcka 3 Rekommenderade 

åtgärder Ålstäket – Hemmesta vägskäl, både kort och lång sikt. Rekommenderade åtgärder återfinns 

i tabell 9 – 11 där deras måluppfyllelse och övergripande övriga konsekvenser redovisas. 

Arbetsgruppen bedömer att ett antal åtgärder inte är att rekommendera på grund av bland annat 

genomförbarhet och samhällsekonomiska faktorer. Dessa har presenterats under Övriga studerade 

åtgärder för respektive delsträcka i kapitel 6.2 och redogörs för i avsnitt 7.1.1 med motivering till varför 

de inte rekommenderas. Flertalet av de icke-rekommenderade åtgärderna löser problem som kan lösas 

av åtgärder i lägre steg i fyrstegsprincipen. 

I tabell 9-11 nedan återfinns målutvärdering för de rekommenderade åtgärderna uppdelat på 

respektive delsträcka. Paket generella åtgärder har inte utvärderats utifrån målen. Men fler av 

åtgärderna anses ha stor betydelse för att uppnå miljömålen. 
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Måluppfyllelse för rekommenderade åtgärder Delsträcka 1 

Mål som utvärderas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Målutvärderingen utgår från åtgärdernas potential. Det innebär att de åtgärder som beskrivs som utredningar måste mynna ut i konkreta och genomförda åtgärder för att målutvärderingen ska hålla. Sker inga åtgärder  efter 
utredning så uppfylls heller inte målen. 

 

Tabell 9 Rekommenderade åtgärder för delsträcka 1 med måluppfyllelse och eventuell  kommentar på måluppfyllelsen. 

 

 

   

Mål 

Kommentarer  
 God 

tillgänglighet 
God framkomlighet 

God 

trafiksäkerhet 
God miljö 

 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 

D
e

ls
tr

ä
c

k
a

 1
 

Samordnad distribution för handelsområden 
                      

Steg 2-åtgärd som bedöms ha positiv effekt på framkomlighet och 
miljö. 

Ny gång- och cykelväg mellan Värmdö marknad och Mölnvik                        

Tilläggsskylt för taxi (skolskjuts) vid busskörfält                        

Utredning av busskörfält mellan Skurubron och Farstabron                        

Reservat för spårbunden trafik till Värmdö marknad bibehålls                        

Utökad infartsparkering vid Värmdö marknad och Grisslinge                        

Utredning utökad infartsparkering vid Ålstäket                        

Utredning av parkeringslösningar, optimering av utfarter och 
utökad infartsparkering i Mölnvik 

                      
 

Utredning körfältsindelning väster om Farstabron                        

Belysning från trafikplats Insjön till och med Farstabron                        

Reversibelt körfält på Farstabron inkl. belysning 
                      

Trafikanalysen visar på goda resultat för åtgärden. En grov 
kostnadsindikation och samlad effektbedömning tagits fram inför inspel 
till länsplanen. 

Utredning mindre fysiska åtgärder och trafiksignaler i trafikplats 
Hålluddens tunnel 

                      
 

Utredning ombyggnation/förlängning av på- och avfartsramp och 
breddning av tunneln i trafikplats Hålludden 

                      
 

Reservat för östliga på- och avfartsramper i trafikplats Hålludden 

                      

Framkomlighet och tillgänglighet ökar. Åtgärden skapar möjlighet för 
tung trafik, inte minst bussar från bussdepån, att snabbt komma på och 
av väg 222. Åtgärden kan avlasta trafikplats Gustavsberg och minska 
problem med buller i intilliggande områden. Barriärverkan intill 
trafikplats Hålludden ökar och här kan kompensationsåtgärder behövas, 
exempelvis den ekodukt som nämns i Utredning och kartläggning av 

gröna samband i paket Generella åtgärder. 

Utredning av nya vägar och kopplingar för att avlasta trafikplats 
Gustavsberg 

                      
 

Utredning mindre fysiska åtgärder i trafikplats Gustavsberg                        

God tillgänglighet God framkomlighet God trafiksäkerhet God miljö 

1.1 God tillgänglighet till och från regioncentrum med 

(rangordning) 

1. Kollektivtrafik  

2. Cykeltrafik  

3. Övrig vägtrafik 

 

1.2 God tillgänglighet till och mellan kommunens fem 

centrumområden samt till skolor med (rangordning)  

1. Kollektivtrafik 

2. Gång- och cykeltrafik  

3. Övrig vägtrafik 

2.1 God framkomlighet för samtliga trafikslag med prioritet för 

kollektivtrafik, gångtrafik, cykeltrafik och godstransporter 

 

2.2 Förutsägbar restid för person- och godstrafik 

 

2.3 Ett robust vägnät som möjliggör effektiva omledningsvägar 

vid särskilda händelser inom Värmdö kommun och inom 

regionen 

3.1 God trafiksäkerhet för samtliga trafikanter 

 

3.2 God hastighetsefterlevnad 

4.1 Trafikens negativa påverkan på klimat, genom 

energianvändning och koldioxidutsläpp, ska minska 

 

4.2 Trafikens negativa påverkan på hälsa, genom buller, 

vibrationer och luftföroreningar, ska undvikas genom att 

gällande miljökvalitetsnormer och riktvärden uppfylls 

 

4.3 Vägdagvattnets negativa påverkan på vattenkvalitet och 

djurliv ska undvikas genom att miljökvalitetsnorm för vatten 

uppfylls 

 

4.4 Intrång i landskapet, barriärverkan kopplat till naturvärden 

och friluftsliv ska minimeras 

Ingen 

påverkan 

på målet

Mycket 

positivt 

bidrag

Positivt 

bidrag

Neutralt/för

sumbart 

bidrag

Negativt 

bidrag
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Trafikplats Gustavsberg byggs om till en ruterlösning med ny 

västlig avfartsramp och ny östlig påfartsramp och hållplatser på 
ramper med nya gång- och cykelanslutningar 

                      En grov kostnadsindikation och samlad effektbedömning tagits fram 
inför inspel till länsplanen. 

Utredning ny koppling för biltrafik mellan Mörtnäs och Mölnvik 
                      

Trafikanalysen visar på goda resultat för åtgärden. Åtgärden bedöms få 
bäst måluppfyllelse om en samordning med vägplan för väg 222, 
Mölnvik-Ålstäket sker. 

Utredning ny på- och avfartsramp till väg 222 väster om Mölnvik                        
 
 
För delsträcka 1 har inga åtgärder som bidrar till målområde 2.3 om ett robust vägnät identifierats. Problemet med brister i robustheten berör främst delsträcka 2 och 3 varför detta inte är något problem. 
 
För delsträcka 1 har heller inga åtgärder som avhjälper vägdagvattnets negativa  påverkan på vattenkvaliteten enligt målområde 4.3 identifierats. Denna brist hanteras istället i paket Generella åtgärder, se åtgärderna Utredning av 
dagvattenhantering för väg 222 och väg 274 med förslag på åtgärder och Utredning hantering av dagvattenansamling på körbanor på väg 222 och väg 274. Beroendet mellan dessa åtgärder och de övriga fysiska åtgärderna för 
respektive delsträcka beskrivs under Beroenden och samband i slutet av detta kapitel.  
 
För delsträcka 1 kan åtgärderna anses ha en sammanvägd negativ effekt på målområde 4.4, barriärverkan för naturvärden och friluftsliv. För att åtgärda denna brist är åtgärd Utredning och kartläggning av gröna samband med förslag 
på åtgärder under paket Generella åtgärder mycket viktig. Den innehåller bland annat en ekodukt som stärker det gröna sambandet mellan Ormingelandet och Ingarö.  
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Måluppfyllelse för rekommenderade åtgärder Delsträcka 2 

Mål som utvärderas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Målutvärderingen utgår från åtgärdernas potential. Det innebär att de åtgärder som beskrivs som utredningar måste mynna ut i konkreta och genomförda åtgärder för att målutvärderingen ska hålla. Sker inga åtgärder  efter 
utredning så uppfylls heller inte målen. 
 

Tabell 10 Rekommenderade åtgärder för delsträcka 2 med måluppfyllelse och eventuell kommentar på måluppfyllelsen. 

 

   

Mål 

Kommentarer  
 God 

tillgänglighet 
God framkomlighet 

God 

trafiksäkerhet 
God miljö 

 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 

D
e
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ä
c

k
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Utredning trimning av antalet broöppningar vid Strömma kanal                        
Utredning förändrat och tydligare väghållarskap för gång- och 
cykelvägar 

                      
 

Utredning tillgängliga skolvägar avseende gång- och cykelvägar 

och anslutningar till busshållplatser 
                      

 

Utredning nya lokala gång- och cykelvägar i det enskilda vägnätet 
inklusive vägvisning 

                      
 

Ny gång- och cykelväg mellan Fågelbro och Ramsmora inkl. 
belysning 

                      
En grov kostnadsindikation och samlad effektbedömning tagits fram 
inför inspel till länsplanen. 

Utbyggnad av cykelparkering vid busshållplatser där det saknas                        

Trimning av övergångsställen i Strömma 
                      

Samordnas med tillgänglighetanpassningen av hpl som pågår längs 
stråket. 

Trimning av gång- och cykelpassage i Hagaberg             

Nya gångpassager med refug vid Västertorp, Fågelbrovägen och 
Hovnoret samt nytt hastighetssäkrat övergångsställe i Stavsnäs 

by 
          

  
          

 

Utredning samordning och stängning av korsningar och 
anslutningar till enskilda fastigheter 

                      
 

Utredning ombyggnation av korsningar med nya svängfält                        

Utredning ombyggnation av korsningar till cirkulationsplatser                         

Utredning vändmöjligheter för buss vid Strömmabron                        

Utredning öppning av Svanvägen för biltrafik mellan Strömma och 
Fagerdala 

                      

Åtgärden bidrar till ett mer robust vägnät öster om Ålstäket. Idag är 
robustheten och möjlighet att välja alternativa vägar en stor brist och 

det är få identifierade åtgärder som svarar mot den bristen. Åtgärden 
bedöms ha negativa effekter på buller och luftföroreningar men bedöms 
genomförbart utan att överstiga gällande riktlinjer. De positiva 
effekterna anses väga över i denna målkonflikt. 

Utredning sammankoppling av lokala vägar  

                      

Åtgärden bidrar till ett mer robust vägnät öster om Ålstäket. Idag är 
robustheten och möjlighet att välja alternativa vägar en stor brist och 

det är få identifierade åtgärder som svarar mot den bristen. Åtgärden 
bedöms ha negativa effekter på vibrationer, buller och luftföroreningar 

God tillgänglighet God framkomlighet God trafiksäkerhet God miljö 

1.1 God tillgänglighet till och från regioncentrum med 

(rangordning) 

1. Kollektivtrafik  

2. Cykeltrafik  

3. Övrig vägtrafik 

 

1.2 God tillgänglighet till och mellan kommunens fem 

centrumområden samt till skolor med (rangordning)  

1. Kollektivtrafik 

2. Gång- och cykeltrafik  

3. Övrig vägtrafik 

2.1 God framkomlighet för samtliga trafikslag med prioritet för 

kollektivtrafik, gångtrafik, cykeltrafik och godstransporter 

 

2.2 Förutsägbar restid för person- och godstrafik 

 

2.3 Ett robust vägnät som möjliggör effektiva omledningsvägar 

vid särskilda händelser inom Värmdö kommun och inom 

regionen 

3.1 God trafiksäkerhet för samtliga trafikanter 

 

3.2 God hastighetsefterlevnad 

4.1 Trafikens negativa påverkan på klimat, genom 

energianvändning och koldioxidutsläpp, ska minska 

 

4.2 Trafikens negativa påverkan på hälsa, genom buller, 

vibrationer och luftföroreningar, ska undvikas genom att 

gällande miljökvalitetsnormer och riktvärden uppfylls 

 

4.3 Vägdagvattnets negativa påverkan på vattenkvalitet och 

djurliv ska undvikas genom att miljökvalitetsnorm för vatten 

uppfylls 

 

4.4 Intrång i landskapet, barriärverkan kopplat till naturvärden 

och friluftsliv ska minimeras 

Ingen 

påverkan 

på målet

Mycket 

positivt 

bidrag

Positivt 

bidrag

Neutralt/för

sumbart 

bidrag

Negativt 

bidrag
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men bedöms genomförbart utan att överstiga gällande riktlinjer. De 

positiva effekterna anses väga över i denna målkonflikt. 

Utredning vägfärja Kalvsvik-Överby 

                      

Åtgärden ökar tillgängligheten för samtliga trafikslag och  minskar 

restiden mellan dessa två punkter betydligt. Åtgärden riskerar att 
skapa barriärverkan i landskapet för natur och friluftsliv men de 
positiva effekterna anses övervägande denna målkonflikt. 

Utbyggnad av infartsparkering                        

Slyröjning vid korsningar                        
Målning av mitt- och kantlinjer                        

Räffling av mitt- och kantlinjer                        

Breddning av kurvor genom asfaltering                        

Utbyggnad av reflexstolpar                        

Utredning utökning av trafiksäkerhetskameror på sträckan                        

Förstärkning av slänt/brant vid Fågelbro                        
Inventering och genomförande av trimningar längs hela sträckan 

utifrån dagens hastigheter 
                      

Viktigt att åtgärderna inte försämrar de gröna sambanden. 

 
 
För delsträcka 2 finns relativt få åtgärder som syftar till att öka hastighetsefterlevnaden, målområde 3.2. De åtgärder som bedöms kunna öka hastighetsefterlevnaden är att bygga om korsningar till cirkulationsplatser, detta gäller främst 
korsningen söder om Djuröbron mellan Stavsnäsvägen/Sollenkrokavägen. 
 
Målområde 4.2, som handlar om att undvika negativ påverkan på hälsa, genom buller, vibrationer och luftföroreningar, påverkas negativt av de föreslagna åtgärderna för delsträcka 2. De negativa effekterna bedöms inte bidra till att några 
riktvärden överskrida. I kommande planering måste extra fokus läggas på att minimera dessa negativa effekter. 
 
För delsträcka 2 har inga åtgärder som avhjälper vägdagvattnets negativa  påverkan på vattenkvaliteten enligt målområde 4.3 identifierats. Denna brist hanteras istället i paket Generella åtgärder, se åtgärderna Utredning av 
dagvattenhantering för väg 222 och väg 274 med förslag på åtgärder och Utredning hantering av dagvattenansamling på körbanor på väg 222 och väg 274. För delsträcka 2 saknas även åtgärder för målområde 4.4, barriärverkan för 
naturvärden och friluftsliv. För att åtgärda denna brist är åtgärd Utredning och kartläggning av gröna samband med förslag på åtgärder under paket Generella åtgärder mycket viktig.  
Beroendet mellan dessa åtgärder och de övriga fysiska åtgärderna för respektive delsträcka beskrivs under Beroenden och samband i slutet av detta kapitel.  
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Måluppfyllelse för rekommenderade åtgärder Delsträcka 3 

Mål som utvärderas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Målutvärderingen utgår från åtgärdernas potential. Det innebär att de åtgärder som beskrivs som utredningar måste mynna ut i konkreta och genomförda åtgärder för att målutvärderingen ska hålla. Sker inga åtgärder  efter 
utredning så uppfylls heller inte målen. 

Tabell 11 Rekommenderade åtgärder för delsträcka 3 med måluppfyllelse och eventuell  kommentar på måluppfyllelsen. 

 

   

Mål 

Kommentarer 
 God 

tillgänglighet 
God framkomlighet 

God 

trafiksäkerhet 
God miljö 

 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 
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Utredning utveckling av kollektivtrafik på vatten                         

Utredning kontorshotell i Hemmesta centrum                         

Utredning vidareutveckling av säkra skolvägar och lokala åtgärder                         

Översyn ändrad starttid för skolor                         

Transportsnål bebyggelseplanering med låg parkeringsnorm och 
bilpool 

                      
  

Utbyggnad av cykelparkering vid busshållplatser där det saknas                         

Trimning av gång- och cykelväg                         

Utredning utbyggnad av lokala gång- och cykelvägar                         

Utredning samordning och stängning av anslutningar till enskilda 
fastigheter 

                      
  

Utredning sammankoppling av lokala vägar 

                      

Åtgärden är nödvändig för att få en bättre framkomlighet och ett 
robustare vägsystem öster om väg 274 i Hemmesta. Åtgärden har visat 
på väldigt goda resultat i trafikanalysen. Lokalt kan buller, vibrationer 
och luftföroreningar påverkas negativt. Detta bedöms genomförbart 
utan att överstiga gällande riktlinjer. De positiva effekterna anses 
övervägande denna målkonflikt. 

Bussprioritering i trafiksignaler                         

Förlängning av hållplatsfickor för plats för två bussar                         

Utbyggnad av belysning på sträckor där det saknas                         

Utbyggnad av belysning för busshållplats Näset                         

Utredning av hastighetsdämpande åtgärder                         

Utredning av trafiksäkerhetskameror på sträckan Hemmesta 
centrum-Hemmesta vägskäl 

                      
  

Tredje körfält på väg 274, 2+1 eller 1+2 inkl tvåfälts 
cirkulationsplatser 

                      

Trafikanalysen visar på goda resultat för åtgärden. En grov 
kostnadsindikation och samlad effektbedömning tagits fram inför inspel 

till länsplanen. 
Framkomlighet för kollektivtrafik behöver studeras särskilt i vidare 
utredning. 

Utbyggnad av belysning för gång och cykel längs hela sträckan                         

God tillgänglighet God framkomlighet God trafiksäkerhet God miljö 

1.1 God tillgänglighet till och från regioncentrum med 

(rangordning) 

1. Kollektivtrafik  

2. Cykeltrafik  

3. Övrig vägtrafik 

 

1.2 God tillgänglighet till och mellan kommunens fem 

centrumområden samt till skolor med (rangordning)  

1. Kollektivtrafik 

2. Gång- och cykeltrafik  

3. Övrig vägtrafik 

2.1 God framkomlighet för samtliga trafikslag med prioritet för 

kollektivtrafik, gångtrafik, cykeltrafik och godstransporter 

 

2.2 Förutsägbar restid för person- och godstrafik 

 

2.3 Ett robust vägnät som möjliggör effektiva omledningsvägar 

vid särskilda händelser inom Värmdö kommun och inom 

regionen 

3.1 God trafiksäkerhet för samtliga trafikanter 

 

3.2 God hastighetsefterlevnad 

4.1 Trafikens negativa påverkan på klimat, genom 

energianvändning och koldioxidutsläpp, ska minska 

 

4.2 Trafikens negativa påverkan på hälsa, genom buller, 

vibrationer och luftföroreningar, ska undvikas genom att 

gällande miljökvalitetsnormer och riktvärden uppfylls 

 

4.3 Vägdagvattnets negativa påverkan på vattenkvalitet och 

djurliv ska undvikas genom att miljökvalitetsnorm för vatten 

uppfylls 

 

4.4 Intrång i landskapet, barriärverkan kopplat till naturvärden 

och friluftsliv ska minimeras 

Ingen 

påverkan 

på målet

Mycket 

positivt 

bidrag

Positivt 

bidrag

Neutralt/för

sumbart 

bidrag

Negativt 

bidrag
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Utbyggnad av nya övergångsställen med belysning vid 

Alkällevägen, Torshäll, Motionsvägen, Örnklovägen och Hemmesta 
centrum 

          
  

          
  

Utbyggnad av mindre bytespunkt i Hemmesta centrum med plats 

för flera bussar 
                      

  

Ombyggnation till signalreglerade övergångställen vid Fruvik, 
Örnklovägen och Hemmesta centrum 

                      
  

Ombyggnation av befintligt övergångsställe vid Kolvik till planskild 
passage 

                      
  

Ny cirkulationsplats vid Hemmesta centrum                         

Nya cirkulationsplats vid Furubacksvägen/Blåsippevägen                         

Sänkt hastighet 40 km/h genom Hemmesta centrum och 
anpassning av gaturummet 

                      Möjliggör god tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade 
trafikanter i enlighet med framtidsbilden (kap 5.3) 

Utbyggnad av infartsparkering i Hemmesta centrum och 
Hemmesta vägskäl 

                      
  

 
 
 
Målområde 4.2, som handlar om att undvika negativ påverkan på hälsa, genom buller, vibrationer och luftföroreningar, påverkas negativt av de föreslagna åtgärderna för delsträcka 3. De negativa effekterna bedöms inte bidra till att några 
riktvärden överskrida. I kommande planering måste extra fokus läggas på att minimera dessa negativa effekter. 
 
För delsträcka 3 har inga åtgärder som avhjälper vägdagvattnets negativa  påverkan på vattenkvaliteten enligt målområde 4.3 identifierats. Denna brist hanteras istället i paket Generella åtgärder, se åtgärderna Utredning av 
dagvattenhantering för väg 222 och väg 274 med förslag på åtgärder och Utredning hantering av dagvattenansamling på körbanor på väg 222 och väg 274. För delsträcka 3 saknas även åtgärder för målområde 4.4, barriärverkan för 
naturvärden och friluftsliv. För att åtgärda denna brist är åtgärd Utredning och kartläggning av gröna samband med förslag på åtgärder under paket Generella åtgärder mycket viktig.  
Beroendet mellan dessa åtgärder och de övriga fysiska åtgärderna för respektive delsträcka beskrivs under Beroenden och samband i slutet av detta kapitel.  
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Åtgärder som har prioriterats bort 

De åtgärder som i kapitel 6.2 paketerats under Övriga studerade åtgärder för respektive delsträcka 

rekommenderas att inte gå vidare med. Dessa åtgärder, inklusive grund för bortprioritering, redovisas 

i Tabell 12 nedan. 



  104 (117) 

 

 
 

 
 

Tabell 12 Åtgärder som inte prioriteras i fortsatt arbete. 

 

  

Mål 

Kommentarer God 

tillgänglighet 
God framkomlighet 

God 

trafiksäkerhet 
God miljö 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 

D
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c
k

a
 1

 

Utredning ny Farstabro med 2+2 körfält 
                      

Åtgärden Reversibelt körfält på Farstabron bedöms ha en tillräcklig 
måluppfyllnad utan negativa konsekvenser för miljön. När dagens bro 
når sin livslängd kan en ny bro med 2+2 lösning aktualiseras. 

Ny bytespunkt för busstrafik vid trafikplats Gustavsberg 
                      

En bytespunkt vid trafikplats Gustavsberg anses inte behövas i 
dagsläget. TF är inte intresserade av att skapa en bytespunkt här. 
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Ombyggnation av befintliga passager i Hagaberg och 

Grävlingsstigen till planskilda passager 

          

  

          

Åtgärden anses vara för kostsam i förhållande till mängden passager. 
Dessa passager sticker inte ut jämfört med andra passager i plan som 
finns längs stråket och att planskilja just dessa kan sätta prejudikat. 
Tillgänglighet och framkomlighet anses godtagbart redan idag och det 

finns åtgärder som syftar till förbättra befintliga passager. 

Sänkt hastighet vid Hagaberg 

          

  

         

Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter men 
då sträckan är utformad för 70 km/h kommer det krävas fysiska 
åtgärder för att säkerställa hastighetsefterlevnaden, dessa försämrar i 
sin tur framkomligheten för vägtrafiken. 
Kommunen har framfört att sänkt hastighet är önskvärt men 

Trafikverket ställer sig negativa till åtgärden. 

Utredning sänkt hastighet och hastighetssäkring av 
övergångsställen i Strömma 

                      

Åtgärden bedöms öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Att 
sänka hastigheten här kan sätta prejudikat för övriga områden längs 
stråket. Det finns rekommenderade åtgärder som syftar till förbättra 
befintliga passager i Strömma. 

Utredning sänkt hastighet genom Strömma 40 km/h  
                      

Att sänka hastigheten här kan sätta prejudikat för övriga områden 
längs stråket.  

Hastighetshöjning till jämna hastighetsgränser och 
genomförande av trimningsåtgärder 

                      
Höjd hastighet underlättar tillgängligheten och framkomligheten för 
bilister och kollektivtrafik men påverkar trafiksäkerheten negativt. 
Även de uppsatta miljömålen påverkas negativt av åtgärden. 
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Utbyggnad av sammanhängande gång- och cykelväg på 
båda sidor av vägen 

                      

Arbetsgruppen bedömer att cykelbanan på ena sidan är tillräckligt. 
Att både bygga 2+1 och ha dubbelsidig gång- och cykelväg anses ta 
för mycket fastighetsmark i anspråk och kräva för stora bergschakter 
för att vara försvarbart. 2+1 vägen anses mer motiverad. 

Utbyggnad av gång- och cykelväg med regional standard 
                      

Det är inget regionalt cykelstråk. Standarden följer kommunens 

riktlinjer. 

Cirkulationsplatser vid Grantomta och Kolvik byggs om till 
signalreglerade korsningar 

                      
Åtgärden svarar inte positivt mot några av målområdena och 
försämrar trafiksäkerheten. Möjligen kan cirkulationsplatserna 
kompletteras med signaler. 

Busskörfält på väg 274, 2+2 körfält 
                      

Åtgärden tredje körfält på väg 274 bedöms ha en tillräcklig 
måluppfyllelse med mindre mark intrång. 

Höjd hastighet på sträckan, 60 km/h, och trimningar av 
hela sträckan för att uppnå god trafiksäkerhetsstandard 

                      
Åtgärden ökar framkomligheten för bilister och kollektivtrafik men 

ökar trafikens negativa påverkan på miljön samt trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter. 

Parallell stadsgata öster om Hemmesta med 40km/h  

                      

De negativa effekterna för miljön väger inte upp åtgärdens positiva 
effekter. Ett tredje körfält genom Hemmesta bedöms, enligt 

trafikanalys, ha motsvarande positiv effekt för tillgänglighet och 
framkomlighet. 

Parallell väg öster om Hemmesta med 40/60 km/h 
                      

De negativa effekterna på miljön väger inte upp de positiva. Ett tredje 
körfält genom Hemmesta bedöms, enligt trafikanalys, ha 

motsvarande positiv effekt för tillgänglighet och framkomlighet. 

Förbifart Hemmesta, ny tvåfältsväg mellan 
Fagerdalavägen (Älvsby industriområde) och väg 222 
Stavsnäsvägen 

                      
De negativa effekterna på miljön väger inte upp de positiva. Ett tredje 
körfält genom Hemmesta bedöms, enligt trafikanalys, ha 
motsvarande positiv effekt för tillgänglighet och framkomlighet. 

Ny trafikled Hemmesta (utveckling av Förbifart 
Hemmesta)  

                      

De negativa effekterna på miljön väger inte upp de positiva. Ett tredje 
körfält genom Hemmesta bedöms, enligt trafikanalys, ha 
motsvarande positiv effekt för tillgänglighet och framkomlighet. 

Nya lokalgator som sammankopplar områden 
                      

De negativa effekterna på miljön väger inte upp åtgärdens positiva 
effekter. Åtgärd Sammankoppling av  lokalgator bedöms tillräcklig. 

Ingen 

påverkan 

på målet

Mycket 

positivt 

bidrag

Positivt 

bidrag

Neutralt/för

sumbart 

bidrag

Negativt 

bidrag



  105 (117) 

 

 
 

 
 

Beroenden och samband 

Flertalet av åtgärderna är beroende av varandra när det gäller planering och genomförande. Vidare 

utredningsarbete kommer behöva genomföras som en del av, eller parallellt med, åtgärder på kort sikt, 

vägplaner och detaljplaner. Det är kritiskt att åtgärder som ska genomföras lyfts in i respektive aktörs 

budget i rätt tid.  

De trafikanalyser som genomförts inom åtgärdsvalsstudien visar på vikten att se till helhetslösning för 

trafiksystemet. Detta gäller framförallt: 

• Reversibla körfält på Farstabron som bör samordnas med utredningen av körfältsindelning 

väster om Farstabron och utbyggnad av belysning från trafikplats Insjön till Farstabron. 

• Trafikplats Gustavsberg bör utredas i ett tidigt skede där möjligheten att bygga ut trafikplatsen 

i etapper får särskilt fokus. Exempelvis är det bra om hållplatsen på den västliga rampen kan 

komma på plats tidigare än hela ombyggnationen för att möjliggöra ett byta som eventuellt 

kan underlätta trafiksystemet innan tunnelbanan till Nacka står färdig men även andra 

åtgärder kan bli aktuella.  

o För att avlasta trafikplats Gustavsberg är det viktigt att se över det lokala vägnätet och 

åtgärda bristerna. Denna åtgärd bör genomföras innan ombyggnation av trafikplatsen 

för att även underlätta trafiksituationen under anläggningsarbetet. 

• För ett tredje körfält på väg 274 lyfts åtgärderna som sorterats under kompletterande 

åtgärder till kommande planering särskilt. Även åtgärder som syftar till att avlasta vägnätet 

och skapa ett mer robust vägnät är viktiga komplement till ett tredje körfält. 

o Trafikanalysen visar på goda resultat för en ny koppling för biltrafik mellan Mörtnäs 

och Mölnvik. En kombination av kopplingen Mörtnäs – Mölnvik tillsammans med en 

smitväg vid trafikplats Mölnvik och ett tredje körfält på väg 274 bedöms få bäst 

måluppfyllelse. Måluppfyllelsen bedöms vara så pass bra att förbifart Hemmesta inte 

behövs. Om en samordning med vägplan för väg 222, Mölnvik-Ålstäket sker och den 

nya kopplingen kan öppnas i samband med vägplanens färdigställande bedöms 

effekterna av åtgärden bli ännu större. 

o För att stärka ombyggnation av väg 274 till tre körfält och bidra till vägsystemets 

robusthet rekommenderas även öppning av Svanvägen för biltrafik mellan Strömma 

och Fagerdala från Delsträcka 2 samt sammankoppling av lokala vägar. 

• Att koppla samman det lokala vägnätet är viktigt för att systemet ska fungera optimalt men 

även för att skapa en robusthet som minimerar konsekvenserna av tillfälliga trafikstörningar. 

o Nya lokalgator och hopkoppling av lokala gator som sammankopplar områden hänger 

nära samman med utredningen om samordning och stängning av anslutningar till 

enskilda fastigheter. Dessa bör utredas och genomföras samordnat. Även öppning av 

Svanvägen för biltrafik mellan Strömma och Fagerdala behöver ingå för att möjliggöra 

ett helhetstänkmed bra och väl underbyggda lösningar. Detta bör ske i samband med 

vägplanen för väg 274 eller tidigare. 

För Paket Generella åtgärder bör utredningen om att införa bussfordon som är anpassade för att även 

tas på skärgårdsbåtarna samordnas med sjötrafikutredningen som rekommenderas inom paket för 

delsträcka 3. 
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Kampanj och information för infartsparkering bör samordnas med de fysiska åtgärder som föreslås för 

infartsparkeringar för de olika delsträckorna, likaså bör information till nyinflyttade samordnas med 

de fysiska åtgärder som genomförs eller planeras att genomföras längs sträckan. 

För delsträcka 1 är det viktigt att, om möjligt, samordna den nya gång- och cykelvägen mellan Värmdö 

marknad och Mölnvik med huvudvattenledning samt de detaljplaner som finns längs sträckan. Även 

de nya/utökade infartsparkeringarna vid Ålstäket, Värmdö marknad och Grisslinge bör samordnas 

med detaljplaner, vägplaner och, för Värmdö marknad, även med ombyggnation av trafikplats 

Gustavsberg. Då den ombyggda trafikplats Gustavsberg, likväl som nya ramper vid trafikplats 

Hålludden, ytterligare försvårar för växt- och djurlivet är den utpekade ekodukten av stor betydelse. 

Trimningsåtgärderna på delsträcka 2 behöver samordnas med varandra. Slyröjning vid korsningar, 

målning /räffling av mittlinje och kantlinjer, utbyggnad av reflexstolpar och nödvändiga 

profiljusteringar, vägräcken och borttagande av enskilda objekt i säkerhetszonen mm bör ske så snart 

som möjligt. För att inte signalera att sträckan har fått en säkerhets- och standardhöjning utan att 

sådan egentligen har skett är det viktigt att åtgärderna kombineras på ett genomtänkt sätt för 

trafiksäkerhetshöjningen ska bli reell. Delsträcka 2 är extra viktig då replipunkterna väntas få utökad 

betydelse i framtida planering. Åtgärder som gynnar busstrafikens framkomlighet, så som 

trimningsåtgärder men även ett avlastande lokalt vägnät och minskat antal utfarter till väg 222, är 

därför av extra hög vikt här. Då Stavsnäs är en regional replipunkt med förväntat ökad betydelse och 

därmed ökade trafikflöden är det viktigt att trimningsåtgärderna åtföljs av miljöåtgärder för, 

framförallt, våtmarker, hav, växt- och djurliv. 

För delsträcka 3 bör en vägplan för ett tillkommande körfält på väg 274 även innehålla de åtgärder 

som benämns som kompletterande åtgärder till fortsatt planering för tredje körfält väg 274 i kapitel 

6.2. Extra viktigt är det att få till en bra bytespunkt och skapa en tillgänglig miljö för oskyddade 

trafikanter vid Hemmesta centrum. Då den nya vägen, inklusive gång- och cykelbana, kommer få en 

sektion på omkring 14 meter är det av stor vikt med åtgärder som underlättar för växt- och djurliv. 

 

Miljö 

En utgångspunkt för åtgärdsvalsstudien är att inga av de gällande riktvärdena för buller, vibrationer 

och luftföroreningar får överskridas och åtgärderna har utvärderats för att säkerställa att de inte bidrar 

till ett framtida överskridande. Trafikverket har en intern process för att se över och åtgärda eventuella 

bullerföroreningar intill det statliga vägnätet och samtliga förändringar i den fysiska infrastrukturen 

ska säkerställa att inga överträdelser sker och, vid behov, utföra kompensationsåtgärder. 

Värmdö kommun är en skärgårdskommun omgiven av vatten där flera känsliga recipienter och 

vattenskyddsområden påverkas av vägdagvattnet. Arbete pågår med att finna lösningar för flera av de 

sedan tidigare utpekade områdena men för att kunna uppnå en god standard i hela utredningsområdet 

krävs en större utredning av  dagvattenhantering för väg 222 och väg 274. Denna utredning ska landa i 

konkreta åtgärder och en handlingsplan för genomförande, både på kort sig och lång sikt kopplat till 

övriga rekommenderade åtgärder. Denna åtgärd bör startas upp så snart som möjligt. Även hantering 

dagvattenansamlingar på körbanor bör utredas och hanteras skyndsamt.  

Alla fysiska projekt som föreslås ska även vidta åtgärder för att minska sin negativa påverkan. Utöver 

hantering av vägdagvatten är växt- och djurliv och deras bevarande en av de viktigaste frågorna att 

hantera inom projekten. För att skapa en helhetsbild av risker och behov föreslås en kartläggning av 

gröna samband. Kartläggningen ska åtföljas av en handlingsplan.  
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7.2. Förslag till övergripande tidplan och ansvarsfördelning 

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag på övergripande tidplan för genomförande av 

rekommenderade åtgärder. Tidplanen visar arbetsgruppens förslag på prioritering. Tidplanen avser 

finansiering och påbörjande av åtgärd och inte att de bedöms vara genomförda inom angivna 

tidsspann. 

Samtliga åtgärder inom Paket Generella åtgärder har bedömts kunna genomföras inom 0-5 år  

Uppskattad genomförandetid för de olika delsträckorna redovisas i figur 60.  

Åtgärderna ”Reservat för spårbunden trafik till Värmdö marknad bibehålls”, ”Reservat för östliga på- 

och avfartsramper i trafikplats Hålludden” samt ”Trimning av övergångsställen i Strömma” sker 

omgående och redovisas därför inte i figuren. 

För paket delsträcka 3 bedöms samtliga åtgärder inom Rekommenderade åtgärder på kort sikt, se 6.2, 

kunna genomföras inom 0–5 år. Ett tredje körfält på väg 274 samt ny cirkulationsplats vid Hemmesta 

centrum bedöms kunna genomföras inom 6-19 år. I samband med vägplanen för tredje körfältet 

rekommenderas även de åtgärder kompletterande åtgärderna utredas och tidplan för dessa tas fram.  

I tabell 13-16 redovisas förslag på övergripande ansvar i form av genomförande, finansiering och 

förvaltning/ägandeskap. Flera av åtgärderna anges kunna delfinansieras via länsplanen. Länsplanen 

innehåller investeringar på det så kallade länsvägnätet, statlig medfinansiering till den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten för kollektivtrafikinvesteringar på väg samt till kommuner för bland annat 

miljö, cykel, gång och trafiksäkerhetsåtgärder. I länsplanen redovisas dels namngivna investeringar 

och dels åtgärdsområden för investeringar understigande 25 miljoner kronor.  

Enligt förordningen om länsplaner ansvarar Trafikverket för genomförandet av de statliga åtgärderna i 

länsplanen. Det avser både de namnsatta objekten och de statliga åtgärderna inom åtgärdsområdena. 

Trafikverket ansvarar vidare för utbetalning av statlig medfinansiering till kommuner och 

kollektivtrafikmyndigheten. Beslut om sådana åtgärder inom redovisade åtgärdsområde fattas årligen 

av Trafikverket i dialog med Region Stockholm. I den årliga processen med att prioritera åtgärder 

inom åtgärdsområdena stämmer Trafikverket av med Region Stockholm.  
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Figur 60 Förslag på övergripande tidplan för genomförande av åtgärder i paket 1, 2 och 3. Samtliga Generella åtgärder kan genomföras inom 0-5år. 
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Arbetsgruppens förslag på övergripande ansvarsfördelning för genomförande, finansiering och 

ägarskap/förvaltning redovisas i 13-16. 

Tabell 13 Förslag på övergripande ansvarsfördelning för de Generella åtgärderna. 

 

Åtgärder 

Generella åtgärder 

Ansvarsfördelning 

Genomförande Finansiering 
Ägare/ 

förvaltare 

G
e
n
e
re

lla
 å

tg
ä
rd

e
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Kollektivtrafik 
  
  

  
  

  
  

Översyn av kollektivtrafikutbud och 
linjesträckningar vid ombyggnation av infrastruktur 

Trafikförvaltningen 
Trafik-
förvaltningen 

Trafik-
förvaltningen 

Utredning om att införa bussfordon som är 
anpassade för fortsatta resor med 
skärgårdstrafiken 

Trafikförvaltningen 
Trafik-
förvaltningen 

Trafik-
förvaltningen 

Miljö 
      

Utredning av dagvattenhantering för väg 222 och 
väg 274 med förslag på åtgärder 

Trafikverket i samråd med 
Värmdö kommun 

Trafikverket Trafikverket 

Utredning hantering av dagvattenansamling på 
körbanor på väg 222 och väg 274 

Trafikverket i samråd med 
Värmdö kommun 

Trafikverket Trafikverket 

Utredning och kartläggning av gröna samband med 
förslag på åtgärder 

Trafikverket i samråd med 
Värmdö kommun 

Trafikverket Trafikverket 

Riskutredning för farligt gods med förslag på 
åtgärder 

Värmdö kommun i samråd 
med Trafikverket 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Mobility management 
      

Kampanj och information om att resa med bussen 

Trafik-förvaltningen i 
samråd med Värmdö 
kommun 

Trafik-
förvaltningen 

Trafik-
förvaltningen 

Kampanj och information om infartsparkering 

Värmdö kommun i samråd 
med Trafikförvaltningen 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Information om gång-, cykel- och 
kollektivtrafikresor  

Värmdö kommun 
Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Resvaneundersökning 
Trafikförvaltningen 

Trafik-
förvaltningen 

Trafik-
förvaltningen 

Kampanj och information om hållbart resande till 
nyinflyttade med välkomstpaket 

Värmdö kommun 
Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Dialog med näringsliv om hållbart resande 
Värmdö kommun - 

Värmdö 
kommun 

Parkering 
      

Utredning av parkeringsstyrning och avgifter vid 
infartsparkeringar 

Värmdö kommun i samråd 
med Trafikförvaltningen 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Parkeringsstyrning och avgifter för att minska 
resandet med bil 

Värmdö kommun 
Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Samhällsplanering 
      

Fortsatt kollektivtrafiknära bebyggelseutveckling 
Värmdö kommun - 

Värmdö 
kommun 

Fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, 
möjlighet att arbeta hemifrån 

Värmdö kommun - - 
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Tabell 14 Förslag på övergripande ansvarsfördelning för de åtgärder som tillhör delsträcka 1. 

 

Åtgärder 

Delsträcka 1 Insjön – Ålstäket 

Ansvarsfördelning 

Genomförande Finansiering 
Ägare/ 

förvaltare 
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Mobility management 
   

Samordnad distribution för handelsområden Värmdö kommun i samråd 
med handlare 

- Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur - gång- och cykeltrafik    

Ny gång- och cykelväg mellan Värmdö marknad 
och Mölnvik 

Värmdö kommun i samråd 
m Trafikverket 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur – kollektivtrafik 
   

Tilläggsskylt för taxi (skolskjuts) vid busskörfält Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning busskörfält mellan Skurubron och 
Farstabron 

Trafikverket i samråd m. 
Trafikförvaltningen 

Trafikverket Trafikverket 

Reservat för spårbunden trafik till Värmdö marknad 
bibehålls 

Värmdö kommun - Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur – parkering 
   

Utökad infartsparkering vid Värmdö marknad och 
Grisslinge** 

Värmdö kommun i samråd 
med Trafikförvaltningen 

Värmdö 
kommun* 

Värmdö 
kommun 

Utredning ny infartsparkering vid Ålstäket** Värmdö kommun i samråd 
med Trafikförvaltningen 

Värmdö 
kommun* 

Värmdö 
kommun 

Översyn av parkeringslösningar, optimering av 
utfarter och utökning av infartsparkering i 
Mölnvik** 

Värmdö kommun i samråd 
med handlare och 
Trafikförvaltning 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur – Farstabron 
   

Utredning körfältsindelning väster om Farstabron Trafikverket i samråd med 
Trafikförvaltning 

Trafikverket Trafikverket 

Belysning från trafikplats Insjön till och med 
Farstabron 

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Reversibelt körfält på Farstabron Trafikverket Trafikverket* Trafikverket 

Väginfrastruktur - trafikplats Hålludden 
   

Utredning mindre fysiska åtgärder och 
trafiksignaler i trafikplats Hålluddens tunnel 

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning ombyggnation/förlängning av trafikplats 
Hålluddens på- och avfartsramp  

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning breddning av tunnel Värmdö kommun i samråd 
m Trafikverket 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Reservat för östliga på- och avfartsramper i 
trafikplats Hålludden 

Trafikverket - Trafikverket 

Väginfrastruktur - trafikplats Gustavsberg 
   

Utredning av nya vägar och kopplingar för att 
avlasta trafikplats Gustavsberg 

Värmdö kommun Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Utredning mindre fysiska åtgärder i trafikplats 
Gustavsberg 

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Trafikplats Gustavsberg byggs om till ruterlösning 
hållplatser på ramper samt nya gång- och 
cykelanslutningar 

Trafikverket i samråd med 
Värmdö kommun och 
Trafikförvaltning 

Trafikverket* Trafikverket 

Väginfrastruktur - Mölnvik/Mörtnäs    

Utredning ny koppling för biltrafik mellan Mörtnäs 
och Mölnvik 

Värmdö kommun i samråd 
med Trafikverket 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Utredning ny på- och avfartsramp till väg 222 
väster om Mölnvik 

Värmdö kommun i samråd 
med Trafikverket 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

* ev delfinansiering via Länsplan och Region Stockholm 

**Principer för ansvarsfördelning avseende cykelparkering är för fortsatt diskussion mellan parterna. 
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Tabell 15 Förslag på övergripande ansvarsfördelning för de åtgärder som tillhör delsträcka 2. 

 

Åtgärder 

Delsträcka 2 Ålstäket - Stavsnäs 

Ansvarsfördelning 

Genomförande Finansiering 
Ägare/ 

förvaltare 

P
a
k
e
t 

d
e
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ä
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k
a
 2
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k
e
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- 
S
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v
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Mobility management  
  

Utredning trimning av antalet broöppningar  Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Väginfrastruktur - gång och cykeltrafik 
   

Utredning förändrat och tydligare väghållarskap för 
gång- och cykelvägar 

Trafikverket och Värmdö 
kommun 

- Trafikverket 
och Värmdö 
kommun 

Utredning tillgängliga skolvägar avseende gång- 
och cykelvägar och anslutningar till busshållplatser 

Trafikverket i samråd med 
Värmdö kommun 

Trafikverket Trafikverket 

Utredning nya lokala gång- och cykelvägar i det 
enskilda vägnätet inklusive vägvisning 

Värmdö kommun i samråd 
med väg-
föreningar/samfälligheter 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Ny gång- och cykelväg mellan Fågelbro och 
Ramsmora inkl. belysning 

Trafikverket Trafikverket* Trafikverket 

Utbyggnad av cykelparkering vid busshållplatser 
där det saknas** 

Trafikverket/Värmdö 
kommun/ 
Trafikförvaltningen 

Trafikverket/ 
Värmdö 
kommun 

Trafikverket/ 
Värmdö 
kommun 

Nya gångpassager med refug vid Västertorp, 
Fågelbrovägen och Hovnoret samt hastighets-
säkrat övergångsställe i Stavsnäs by 

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Väginfrastruktur – korsningar    

Utredning samordning och stängning av 
anslutningar till enskilda fastigheter 

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning ombyggnation av korsningar med nya 
svängfält 

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning ombyggnation av korsningar till 
cirkulationsplatser  

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning vändmöjligheter för buss norr och söder 
om Strömmabron 

Trafikverket i samråd med 
Trafikförvaltningen 

Trafikverket Trafikverket 

Väginfrastruktur – lokalvägnät    

Utredning öppning av Svanvägen för biltrafik 
mellan Strömma och Fagerdala 

Värmdö kommun i samråd 
med Trafikverket 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Utredning sammankoppling av lokala vägar  Värmdö kommun i samråd 
med Trafikverket 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur – nya förbindelser    

Utredning vägfärja Kalvsvik-Överby Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Väginfrastruktur – parkering    

Utbyggnad av infartsparkering** Värmdö kommun Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur – trimning    

Slyröjning vid korsningar Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Målning/räffling av mitt- och kantlinjer Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Breddning av kurvor genom asfaltering Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utbyggnad av reflexstolpar Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning utökning av trafiksäkerhetskameror  Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Trimning övergångsställen i Strömma Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Förstärkning av slänt/brant vid Fågelbro Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

 Inventering och genomförande av trimningar längs 
hela sträckan utifrån dagens hastigheter 

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

* ev delfinansiering via Länsplan och Region Stockholm 

**Principer för ansvarsfördelning avseende cykelparkering är för fortsatt diskussion mellan parterna. 
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Tabell 16 Förslag på övergripande ansvarsfördelning för de åtgärder som tillhör delsträcka 3. 

 

Åtgärder 

Delsträcka 3 Ålstäket – Hemmesta 

Ansvarsfördelning 

Genomförande Finansiering 
Ägare/ 

förvaltare 

P
a
k
e
t 

d
e
ls

tr
ä
c
k
a
 3

 Å
ls

tä
k
e
t 

- 
H

e
m

m
e
s
ta

 

Kollektivtrafik       

Utredning utveckling av kollektivtrafik på vatten 
Trafikförvaltningen i samråd 
med Värmdö kommun 

Trafik-
förvaltningen 

Trafik-
förvaltningen 

Mobility management       

Utredning uppförande av kontorshotell i Hemmesta 
centrum Värmdö kommun - - 

Utredning vidareutveckling av säkra skolvägar och 
lokala åtgärder Värmdö kommun 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Översyn ändrad skolstarttid för Viks skola Värmdö kommun 
Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Samhällsplanering       

Transportsnål bebyggelseplanering med låg 
parkeringsnorm och bilpool Värmdö kommun - 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur - gång- och cykeltrafik       

Utbyggnad av cykelparkering vid busshållplatser 
där det saknas** 

Trafikverket/ Värmdö 
kommun/ 
Trafikförvaltningen 

Trafikverket/ 
Värmdö 
kommun 

Trafikverket/ 
Värmdö 
kommun 

Trimning av gång- och cykelväg för ett 
sammanhängande nät Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning utbyggnad av lokala gång- och 
cykelvägar vid stigar och gångvägar Värmdö kommun 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur - korsningar       

Utredning samordning och stängning av 
anslutningar till enskilda fastigheter Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Väginfrastruktur - lokalvägnät       

Utredning sammankoppling av lokala vägar 
Värmdö kommun i samråd 
med Trafikverket 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur - trimning       

Bussprioritering i trafiksignaler 

Trafikverket i samråd med 

Trafikförvaltningen Trafikverket Trafikverket 

Utbyggnad av belysning på sträckor där det saknas Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utbyggnad av belysning för busshållplats Näset Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning av hastighetsdämpande åtgärder Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utredning av trafiksäkerhetskameror på sträckan 
Hemmesta centrum-Hemmesta vägskäl Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Väginfrastruktur - ombyggnad av väg 274       

Tredje körfält på väg 274, inkl tvåfälts 
cirkulationsplatser Trafikverket Trafikverket* Trafikverket 

Nya cirkulationsplats vid Hemmesta centrum Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Väginfrastruktur - gång- och cykeltrafik       
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Åtgärder 

Delsträcka 3 Ålstäket – Hemmesta 

Ansvarsfördelning 

Genomförande Finansiering 
Ägare/ 

förvaltare 

Utbyggnad av nya övergångsställen med belysning 
vid Alkällevägen, Torshäll, Motionsvägen, 
Örnklovägen och Hemmesta centrum Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Ombyggnation till signalreglerade övergångställen 
vid Fruvik, Örnklovägen och Hemmesta centrum Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Ombyggnation av befintligt övergångsställe vid 
Kolvik till planskild passage Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utbyggnad av belysning för gång och cykel längs 
hela sträckan 

Trafikverket /Värmdö 
kommun 

Trafikverket 
/Värmdö 
kommun* 

Trafikverket 
/Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur - kollektivtrafik       

Förlängning av hållplatsfickor för plats för två 
bussar 

Trafikverket i samråd med 
Trafikförvaltningen Trafikverket Trafikverket 

Utbyggnad av mindre bytespunkt i Hemmesta 
centrum med plats för flera bussar  

Värmdö kommun i samråd 
med Trafikförvaltningen 

Värmdö 
kommun 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur - korsningar       

Ny cirkulationsplats vid Hemmesta centrum Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Ny cirkulationsplats vid 
Furubacksvägen/Blåsippevägen Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Väginfrastruktur - lokalvägnät    

Nya lokalgator som sammankopplar områden 

Värmdö kommun i samråd 
med vägföreningar/ 
samfälligheter 

Värmdö 
kommun* 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur - parkering    

Utbyggnad av infartsparkering i Hemmesta 
centrum och Hemmesta vägskäl** 

Värmdö kommun i samråd 
med Trafikförvaltningen 

Värmdö 
kommun* 

Värmdö 
kommun 

Väginfrastruktur - trimning    

Sänkt hastighet genom Hemmesta centrum och 
anpassning av gaturummet Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Sänkt hastighet 40 km/h genom Hemmesta 
centrum och anpassning av gaturummet Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

* ev delfinansiering via Länsplan och Region Stockholm 

**Principer för ansvarsfördelning avseende cykelparkering är för fortsatt diskussion mellan parterna. 
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7.3. Rekommendation till fortsatt arbete 

Inför genomförande av åtgärder rekommenderas ett övergripande löpande samarbete parterna 

emellan, för att kunna samordna utredningar och genomförande. I många fall finns det stora 

samordningsvinster och dessutom kan åtgärdernas effekt vara beroende av att flera av dem genomförs 

för att nyttan ska falla ut, se även avsnitt 7.1, Beroenden och samband samt Miljö.  

De trafikanalyser som genomförts inom åtgärdsvalsstudien visar på vikten att se till helhetslösning för 

trafiksystemet, framförallt för att få ut maximal nytta för  reversibla körfält på Farstabron samt det 

tredje körfältet på väg 274. Helhetslösningen bör innefatta åtgärder i cirkulationsplats Mölnvik men 

också avlastande vägar såsom sammankoppling av lokalvägar fram till en smitväg vid trafikplats 

Mölnvik. Detta och kompletterande alternativa vägar177 behöver tas i beaktande i det fortsatta arbetet 

för att tackla den brist på lokalvägnät som finns i Värmdö kommun och möjliggöra ett mer robust 

trafiksystem. Åtgärder på statligt vägnät behöver kompletteras med kommunalt vägnät längs viktiga 

stråk för att kunna möta befolkningstillväxten. 

Vidare utredningsarbete kommer behöva genomföras som en del av, eller parallellt med, åtgärder på 

kort sikt, vägplaner och detaljplaner. Det är kritiskt att åtgärder som ska genomföras lyfts in i 

respektive aktörs budget i rätt tid. Historiskt sett har parterna inte alltid kunnat möta upp varandra i 

gemensamma utredningar och projekt och samarbete parterna emellan är av särskild vikt för att 

åtgärderna i denna ÅVS ska kunna genomföras. Ett forum för löpande avstämning skulle kunna vara 

de halvårsvisa planeringsmöten som hålls mellan parterna.  

Några frågor har i summeringen av arbetet identifierats som särskilt angelägna att bevaka i det 

fortsatta arbetet. Dessa är följande: 

• För delsträcka 1 trafikplats Insjön - Ålstäket är cirkulationsplatsen vid Ålstäket identifierad 

som en känslig punkt, där det i fortsatt arbete behöver säkerställas att åtgärden verkligen löser 

de problem som identifierats. Lämpliga åtgärder beror av vilken lösning som antas för 

Hemmesta där ett tredje körfält är förordat men utredning om i vilken riktning det ska 

regleras alternativt om det ska vara reversibelt kvarstår.  

• Avseende trafikplats Gustavsberg behövs fortsatt detaljering av det förslag till ruterlösning och 

bytesmöjlighet som anges i kommunens planprogram. Trafikförvaltningen ser behov av att 

kunna vända bussar och detta behöver tillgodoses i eller nära trafikplatsen och här behöver 

parterna enas om hur det ska möjliggöras. Även möjligheter att genomföra vissa åtgärder på 

kort sikt, som exempelvis en busshållplats på den västra påfartsrampen, bör ingå i den 

fortsatta utredningen. 

• För trafikplats Gustavsberg kommer resenärsmiljö, trygghet och tillgänglighet att vara av extra 

hög vikt. Dessa frågor måste komma in tidigt i arbetet. 

• Avseende smitväg vid trafikplats Mölnvik pågår utredning hos Värmdö kommun, som 

planeras bli färdig under mars/april år 2021. Lösningen bör förankras med alla parter.  

• Utmed delsträcka 2 Ålstäket – Stavsnäs är många av de rekommenderade åtgärderna del av 

vägens drift. Här behöver Trafikverket säkerställa tillräcklig budget för att kunna genomföra 

identifierade driftåtgärder. Eventuellt kan en plan för driftåtgärderna behöva tas fram för att 

 
177 Sammankoppling av vägar i bostadsområden i Mörtnäs, Hemmesta och längs Stavsnäsvägen. Öppning av Svanvägen mellan 
Strömma och Fagerdala. Färjeförbindelse mellan Kalvsvik och Vindö. 
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kunna beta av dem i den takt budget kan avsättas. Ett omtag gällande större trimningar 

utifrån dagens hastigheter är viktigt då trimningsåtgärder med jämna hastigheter i denna 

åtgärdsvalsstudie inte rekommenderats att tas vidare. I avsiktsförklaringen rekommenderas 

att åtgärderna paketeras efter kategorier kopplat till Trafikverkets verksamhetsplan. 

• Avseende gång- och cykelvägen mellan Fågelbro och Ramsmora är det av stor vikt för 

kommunen att få ett sammanhållet gång- och cykelnät ut mot Stavsnäs/Djurö. En plan för hur 

Värmdö kommun och Trafikverket behöver arbeta vidare med frågan för att möjliggöra 

åtgärden ska tas fram. 

• För delsträcka 3 Ålstäket – Hemmesta vägskäl föreslås befintlig väg 274 byggas om för att 

utöka kapaciteten och framkomligheten på sträckan. Behov av ett tredje körfält är fastslaget i 

och med denna ÅVS men hur körfälten ska disponeras behöver utredas vidare. En vägplan bör 

utreda om 2+1 körfält, 1+2 körfält eller reversibel lösning ska förordas samt ta hänsyn till de 

komplementåtgärder som förordats längs sträckan. 

• För kommunens fortsatta arbete med områdets utveckling är det av hög vikt att kommande 

utredningar tidigt fastslår om det tredje körfältet genom Hemmesta kan anläggas på vägens 

nordvästra sida eller om utrymme även sydöst om vägen behöver tas i anspråk. 

• En nyckelfråga utmed delsträcka 3 är hur ett lokalt vägnät, och i så fall vilket, som kan avlasta 

väg 274 och stärka robustheten i vägsystemet. Det är också av stor vikt att förbättra 

möjligheterna att kunna gå och cykla säkert i området för att undvika att korta bilresor 

belastar väg 274 och kommande lokalt vägnät.  

• Hantering av miljöfrågor, inte minst kopplat till dagvatten, måste genomsyra alla åtgärder. 

Utmed alla delsträckor är frågor om lokalt vägnät och att samordna/stänga/leda om enskilda utfarter 

av särskild vikt att kommunicera tydligt med intressenter såsom fastighetsägare, vägföreningar och 

boende. Motivering av åtgärderna kommer bli centralt och det är viktigt att lyfta att det gemensamma 

målet är en bättre trafiksituation både för motoriserade resor och för oskyddade trafikanter.  
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