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1

Inledning

Strömma S5 och S7, Värmdö kommun, planläggs i syfte att möjliggöra anslutning av fastigheter
till de kommunala vatten- och spillvattenledningarna. Exploatering av ett fåtal fastigheter, eller
delar av fastigheter kan också bli aktuellt. Structor Mark Stockholm AB har anlitats av Värmdö
kommun för att genomföra en trafikutredning för de båda områdena Strömma S5 och S7.
Utredningen ska föreslå och beskriva konsekvenser för två olika utformningsalternativ av
vägnätet samt konsekvenser för ett nollalternativ. Ett parallellt pågående projekt med gång-,
cykel- och mopedväg längs väg 222 ska kommenteras ur trafiksäkerhetssynpunkt och
förbättringsförslag ges. Därtill ska en översiktlig barnkonsekvensanalys genomföras och en
trafikprognos för år 2040 tas fram.

Utredningsområde
Strömma S5
Strömma S7

Figur 1: Orienteringskarta, utredningsområdet

Utredningen är geografiskt avgränsat till planområdena S5 och S7 enligt Figur 2.

STRÖMMA KANAL

Figur 2: Planområden S5 och S7
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1.1 Förutsättningar
Område S5 består totalt av 117 fastigheter, av vilka 55 idag bebos permanent. I dagsläget är
137 personer mantalsskrivna i området. Vid fullt permanentboende, efter den aktuella
detaljplanens genomförande och med bibehållen fastighetsindelning, bedöms ca 290 personer
bo permanent i det aktuella området.
Område S7 består totalt av 25 fastigheter, av vilka 11 idag bebos permanent. I dagsläget är 15
personer mantalsskrivna i området. Vid fullt permanentboende, efter den aktuella
detaljplanens genomförande och med bibehållen fastighetsindelning, bedöms ca 60 personer
bo permanent i det aktuella området. I område S7 planeras för möjlighet att tillskapa nio
tillkommande fastigheter för små flerfamiljshus med fyra lägenheter i varje hus.
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Nuläge

De båda planområdena består huvudsakligen av småhus som ursprungligen uppförts som
fritidshus från olika tidsepoker. Utmärkande för området är att fastigheterna är mycket stora
och att byggnaderna ligger tillbakadragna på fastigheten omgivna av naturmark.

Figur 3: Översikt nuläge

2.1 Gående och cyklister
Separata gång- och cykelbanor saknas i de båda planområdena, både på de enskilda vägarna
inom planområdena och längs väg 222, undantaget två sträckor längs väg 222 mellan Strömma
kanal och Hembygdsgården samt öster om gränsen för planområde S5. Hastigheterna längs
väg 222 är höga och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bristfällig. Inom
planområdena hänvisas gående och cyklister till körbanan vilket kan innebära
trafiksäkerhetsrisker, särskilt i och med backande sopbilar. Avsaknad av belysning och
buskage som växer ut i vägen bidrar till dålig sikt och mycket små utrymmen för gående vid
möte av fordonstrafik.

Figur 4: Befintliga gång- och cykelbanor
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2.2 Kollektivtrafik
Busslinjerna 432, 433, 434 och nattbuss 492 trafikerar väg 222 med tre hållplatser i anslutning
till planområdena. Linjerna har ett fåtal avgångar men utökade avgångar under rusningstider.
Sommar och vintertidtabellerna kan variera sinsemellan. Nattbussen har endast en avgång per
helgdygn. Inom planområdena S5 och S7 saknas busstrafik.

2.3 Motorfordonstrafik
Inom utredningsområdet består vägnätet av enskilda vägar. Inom planområde S7 är de
enskilda vägarna på fastighetsmark. Dessa nyttjas endast av fastighetsägarna själva. Inom
planområde S5 fungerar de enskilda vägarna som lokal- och uppsamlingsgator. Trafikflödena
är låga och högsta tillåtna hastighet är 30 km/timme. Längs väg 222 är högsta tillåtna
hastighet 50 km/timme sträckan Strömma kanal - Alrotsvägen och 70 km/timme öster om
Alrotsvägen. Hastighetsmätningar från 2009 visar att skyltad hastighet, 70 km/timme,
efterföljdes. Däremot sågs en förhöjd medelhastighet längs med sträckan vid Strömma där
skyltad hastighet är 50 km/timme. Medelhastigheten var där vid mättillfället i juni 2009 över
65 km/timme. Belysning saknas på samtliga gator i utredningsområdet.
Till Hembyggdsgården kommer besökare både i personbil och ibland med färdtjänst. Yta för
parkering är idag möjlig för en bil men den kräver backvändning ut på Gamla Fågelbrovägen
vilket är negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Båtverksamheten vid Strömma kanal öster om väg 222 får regelbundna leveranser till sin
fastighet. Antal leveranser varierar med mellan ca en och tio per dag. Det är framförallt
leveranser av båtar som fraktas på semitrailers (ca 19 meter lång) och lastbil med släp (ca 25
m lång) men även andra varuleveranser som lastas i lastbil och andra budbilar. Infarten till
fastigheten medger inte trafiksäker angöring på grund av utrymmesbrist, för liten svängradie.
Detta samt att möjlighet att vända lastbilarna inne på fastigheten saknas, varpå leveranserna
kör förbi infarten för att backa ner på fastigheten. Vid utfart är inte högersväng mot Stockholm
möjlig på grund av för liten svängradie och skyltar som varnar för broöppning som står i
vägen, leveranserna svänger istället höger mot Stavsnäs och vänder någonstans på vägen för
att sedan kunna fortsätt in mot Stockholm. Framförallt är det angöring via backning tvärs över
motriktat körfält som innebär stora trafiksäkerhetsbrister.
Vid handelsområdet precis söder om Strömma kanal uppstår tidvis köbildning, främst i
samband med broöppning sommartid men även vid de tidpunkter på året då båtar ska läggas i
och tas upp från båtrampen. Det är dels båtägare från närområdet och dels båtar till/från
båtverksamheten öster om väg 222 som nyttjar rampen. Bilar med båtar på släpvagn,
blockerar tidvis parkeringen, Lillströmsuddsvägen och väg 222. Vid broöppning blir det köer
längs väg 222.
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Öppningsbar bro
Strömma krog
Gästhamn

Strömma
outlet

Båtramp

Parkering

In-/utfart,
båtverksamhet

Figur 5: Översikt handelsplatsen

Parkeringen vid handelsområdet nyttjas under sommaren av besökare till gästhamnen och
handelsområdet. Under vintern nyttjas den som infartsparkering för boende inom område S5
enligt befintligt avtal. Söder om väg 222 längre öster ut finns en kommunal infartsparkering.
Här finns plats för ca 40 bilar och det är tillåtet att parkera i maximalt 16 timmar. Vid
platsbesök stod 8 bilar parkerad här. På parkeringsplatsen finns även en återvinningsstation.

Figur 6: Infartsparkering med återvinningsstation

Sophantering i de båda områdena sker idag genom hämtning av avfallskärl vid respektive
fastighet. Längs de smalare gatorna där vändplatserna är mycket små innebär det många
gånger att sopbilen backar längs långa sträckor vilket ger bristande trafiksäkerhet, särskilt för
oskyddade trafikanter.

2.4 Olycksstatistik
Genom Transportstyrelsens databas för trafikolyckor, STRADA, har statistik för polis- och
sjukvårdsrapporterade olyckor analyserats. De senaste tio åren har två olyckor inträffat inom
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planområde S5 och 16 olyckor längs väg 222 på sträckan som gränsar till planområdena, se
Figur 7. De flesta olyckorna har inträffat längs sträcka snarare än i korsning. Nio av olyckorna
är singelolyckor motorfordon. Några ytterligare mönster eller samband olyckorna emellan har
inte kunnat urskiljas. Merparten av olyckorna har gett lindriga skador, medan 3 har gett
måttliga och en har gett allvarliga skador till följd.

Inrapporterad av polis
Inrapporterad av sjukhus

Figur 7: Olyckor 2007 – 2017, utdrag från STRADA

Olyckspositionen har en färg och en bokstav. Färgen står för svårighets-/skadegraden och
bokstaven för olyckstypen enligt:
S
M
F
U
G0
G2
V6

Singelolycka
Mötesolycka
Fotgängare/motorfordon
Upphinnandeolycka
Fotgängare singelolycka
Moped singelolycka
Två motorfordon backning/vändning

2.5 Vägstatus
Väg 222 är en statlig väg, där Trafikverket är huvudman, som går genom utredningsområdet
och delar det i de två planområdena S5 och S7. I övrigt gäller enskilt huvudmannaskap genom
tre vägsamfälligheter i område S5:
•

Lillströmsudds vägsamfällighet

•

G:A Fågelbrovägens samfällighetsförening

•

Hästhagsudds samfällighetsförening
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Figur 8: Vägbredder enligt grundkarta

Väg 222 är belagd med asfalt men i övrigt är standarden låg. Den är ca 6 - 6,5 meter bred,
horisontalgeometrin är dålig med flera kurvor vilket ger dålig sikt. Flertalet enskilda
fastigheter ansluter direkt till väg 222 och i dessa punkter brister trafiksäkerheten. Framförallt
för de anslutningar som har skymd sikt, till exempel om de ligger i en innerkurva eller att
buskage skymmer sikten. De enskilda vägarna är också smala och slingrande med varierande
kvalitet avseende slitlager och vägbredd. Vid tre platser ansluter de enskilda vägarna, från
område S5, väg 222 i trevägskorsningar. Även i dessa platser brister trafiksäkerheten på grund
av dålig sikt och smala vägbredder.

Figur 9: Skymd sikt korsningspunkter väg 222. Lillströmsuddsv. (tv), Hembygdsgården (mitten), Alrotsv. (th)

Vid Lillströmsbacken finns vägbommar. Längs sträckan mellan bommarna finns en
transformatorstation som är tillgänglig via vägen. Vägbommarna förhindrar obehörig
motorfordonstrafik från den smala slingrande grusvägen.
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Figur 10: Bommar och transformatorstation

Vägen längs den norra kustlinjen inom område S5, Lillströmsuddsvägen, är mycket smal. Den
begränsas i norr av vatten och i söder av en bergvägg vilket gör det svårt att mötas längs
sträckan. Ett fåtal mindre mötesplatser finns anordnade längs sträckan.

Figur 11: Lillströmsuddsvägen

På grund av väderlek vid inventeringstillfället har slitlager och dess kvalitet på befintligt
vägnät inte kunnat bedömas.
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3

Pågående projekt, GCM-väg

Parallellt med detta projekt pågår en utredning för anläggande av en gemensam gång-, cykeloch mopedväg, GCM-väg, längs väg 222 på södra sidan mellan Strömma kanal och Alrotsvägen.
GCM-vägen planeras bli 2,5 meter bred. Projektet är vilande i väntan på klargörande kring
finansiering. I den här utredningen ska granskningshandlingen daterad 2016-08-26,
kommenteras avseende utformning och trafiksäkerhet.

Figur 12: Översikt, planerad GCM-väg

3.1 Kommentarer på granskningshandling en
Följande för- och nackdelar avseende utformning och trafiksäkerhet längs sträckan, inklusive
korsningspunkter, har identifierats. Även några övergripande för- och nackdelar kommenteras
i nedan tabell under ”övrigt”.

Sträcka

Korsningar
och
in/utfarter

+

-

Mycket positivt ur
trafiksäkerhetssynpunkt att GCMtrafikanter separeras från
motorfordonstrafiken.

Gemensam GCM-bana innebär
trafiksäkerhetsbrister och kan leda till
olyckor GCM-trafikanter emellan. Det bör
dock inte vara några problem i och med
relativt låga flöden.
GCM-banan korsar Gamla Fågelbrovägen
som ansluter väg 222, Lillströmsbacken som
via GCM-vägen ansluter väg 222 och fyra in/utfarter från enskilda fastigheter.
Trafiksäker utformning för GCM-trafikanter
saknas i dessa punkter.
Motorfordon som stannar vid anslutande
vägar blockerar GCM-trafikanterna.
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Övrigt

I nordväst, vid Strömma kanal, och i
sydöst, vid Alrotsvägen, ansluter
befintliga GC-banor vilket gör att aktuell
GCM-bana fyller igen en saknad länk.

Trafiksäkra anslutningar till befintliga
gångbanor redovisas ej.
Motorfordonstrafik i GCM-vägen från
Lillströmsuddsvägen och Lillströmsbacken,
ca 25 meter.
Koppling tvärs väg 222 saknas.

3.2 Åtgärdsförslag
För att säkerställa god framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter kan nedan
förslag till förändringar i utformningen implementeras i nästa skede.
3.2.1

Korsningar

Vid tre platser föreslås förändrad utformning vid korsningar enligt nedan skisser, Figur 14 Figur 16, där röda markeringar visar förbättringsförslag på den ritning som utgör
granskningshandlingen. Utöver detta föreslås även att eventuella buskar och annan växtlighet
som skymmer sikten röjs, samt att platserna kompletteras med belysning. Förslaget kan även
kompletteras med skyltar längs väg 222 som varnar för cyklister vid höger- respektive
vänstersväng. För att ytterligare förtydliga passagen kan skyltning och vägmarkering för
övergångsställe och cykelpassage anläggas.

Figur 13: Skylt som varnar för cyklister vid vänstersväng
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Tvärs Lillströmsuddsvägen föreslås GCM-vägen lokalt anläggas ca 2 - 5 meter (beroende på
vad terrängen tillåter) från väg 222, se Figur 14. Vid platsen där Lillströmsbacken ansluter
GCM-vägen föreslås en separering mellan körbana och GCM-väg.

Figur 14: Principskiss korsningen Lillströmsbacken och Lillströmsuddsvägen

I korsningen väg 222/Gamla Fågelbrovägen föreslås GCM-vägen lokalt anläggs ca 2 - 5 meter
(beroende på vad terrängen tillåter) från väg 222, se Figur 15.

Figur 15: Principskiss korsningen väg 222/Gamla Fågelbrovägen
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I korsningen väg 222/Alrotsvägen föreslås GCM-vägen på grund av terrängförhållandena
ansluta Alrotsvägen ca 40 meter norr om korsningen. I korsningen föreslås sedan GCM-vägen
anläggas ca 2 - 5 meter (beroende på vad terrängen tillåter) från väg 222, se Figur 16.

Figur 16: Principskiss korsningen väg 222/Alrotsvägen

Åtgärderna skapar utrymme för en bil som ska ut på väg 222 från den anslutande vägen utan
att GCM-trafikanterna blockeras. Det bidrar till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för
samtliga trafikanter.
Ytterligare markintrång och höjdjusteringar kommer med stor sannolikhet bli aktuellt.
Framförallt höjdjusteringar vid Alrotsvägen.
3.2.2

In-/utfarter

På sträckan ansluter fyra stycken in-/utfarter. En möjlighet är att utforma GCM-vägen som
genomgående förbi de fyra fastighetsutfarterna. Då det är lite trafik på dessa in-/utfarter
bedöms det inte vara nödvändigt. För att uppmärksamma cyklisterna att de korsar in/utfarterna kan så kallade rumble stripes anläggas på GCM-vägen inför in-/utfarterna och
skyltning som varnar för dessa. Eventuella buskar och annan växtlighet som skymmer sikten
föreslås röjas.
3.2.3

Passage tvärs väg 222

Förslaget saknar trafiksäker passage tvärs väg 222 för GCM-trafikanter. Om sådan passage
önskas föreslås det i anslutning till busshållplats. Passagen bör antingen utformas med
mittrefug eller avsmalnad körbana för att säkerställa god trafiksäkerhet. Den bör även förses
med belysning, relevant skyltning och vägmarkering.
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3.2.4

Övriga kommentarer

•

Bredden på GCM-vägen, 2,5 meter, är i enlighet med kommunens standard och då
anslutande GCM-vägar är av samma mått föreslås ingen förändring avseende bredd.

•

Komplettera med cykelparkering vid busshållplatserna.

•

Eventuellt väderskydd vid Busshållplats Västertorp i östgående riktning.

•

Teckenförklaring i planritning avseende A1, A2, A3 betongplattor kontra asfalt
benämnd A1 A2 stämmer inte överens.
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4

Trafikflöden

4.1 Trafikalstring
Då det saknas trafikmätningar för de gator som ingår inom S5 och S7 har antaganden gjorts för
att få fram ett teoretiskt utgångsläge för möjlig trafikutveckling inom utredningsområdet.
En villa/småhus för permanentboende alstrar i genomsnitt 7 rörelser med bil under ett dygn.
Inom detta ingår även trafik för besökande, taxiresor, leveranser etc. Kortare ärenden inom S5
är inte medräknat, dessa anses dock i sammanhanget som försumbara.
Resor till fritidsboende antas främst ske kring helger och då främst till fritidsboendet på fredag
och från fritidsboendet på söndagen. Här är det dock stor variation på transportmönstret
under vinter/sommarperioderna.
All trafik antas gå via väg 222, men varierar beroende på riktningsfördelning och
anslutningspunkter. Här antas vidare att trafiken ut från området fördelas med 75 % i riktning
västerut längs väg 222 och 25 % österut längs väg 222 och att motsvarande
riktningsfördelning gäller på väg in i området, dvs 75 % från väst och 25 % från öst.

4.2 Flödesmätningar/Årsvariation väg 222
Generell uppräkning av trafikflöden görs för befintliga flöden längs Väg 222. Vanligtvis görs
detta med en procentuell ökning om mellan 0,5 - 1,5 % per år baserat på exempelvis
trafiktillväxten de senaste åren samt hur mycket exploatering som planeras generellt i
kommunen. Med liten ökning av biltrafiken kan 0,5 % per år användas och med ett minskat
bilanvändande i hela kommunen ett värde på noll (med tanke på att antalet kommuninvånare
oftast ökar). Här föreslås att värdet 1,5 % används, dvs att höjd tas för utvecklingen av
områdena öster om S5 och S7.
Trafikverket genomförde trafikflödesmätningar under 2013 längs väg 222 som resulterade i
ett värde på Årsdygnstrafiken (ÅDT) om 8 366 fordon per dygn. Detta flöde bygger på en
sammanvägning av flera mätningar under en ettårsperiod. Mätningar visar på den stora
variation som finns under ett år i områden med mycket fritidsboende och mycket
verksamheter under sommaren:
Mars:
Maj:
Juli:
Oktober:

5867 fordon per dygn
7640 fordon per dygn
9252 fordon per dygn
7130 fordon per dygn
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Skillnaden på trafikflödet under mars och juli är hela 60 % och skillnaden under oktober och
juli är 30 %. De stora skillnaderna beror till stor del på den låga andelen permanentboende
kontra andelen fritidsboende, varför ett ökat permanentboende jämnar ut skillnaderna genom
att flödet under andra perioder än sommaren får ökad trafik.

4.3 Nuläge år 2017
För väg 222 gäller i enlighet med tidigare resonemang att en generell uppräkning görs med
1,5% per år fram till nuläget år 2017 och innebär ett flöde på 8 879 fordon per dygn.
För nuläget antas ett flöde som gäller ett genomsnittligt vardagsdygn mitt i veckan. Detta
innebär att villa/småhus alstrar 7 fordonsrörelser och att vi gör ett teoretiskt antagande om
att fritidsboende alstrar 0 fordonsrörelser. För de totalt cirka 50 permanentboende innebär
detta ett flöde på kring 350 rörelser per dygn. Trafikflöden för år 2017 redovisas i Figur 17.
För trafik som härstammar från Hästhagsuddsvägen och bortre delen av Gamla Fågelbrovägen
förutsätts att trafiken i östlig relation väljer Alrotsvägen som anslutningspunkt mot väg 222
och att trafik i västlig relation väljer Gamla Fågelbrovägen som anslutningspunkt mot väg 222.

Figur 17: Trafikflöden 2017

4.4 Prognos år 2040
För framtida situation ska flödet för år 2040 beräknas. Flödet längs väg 222 ska därför räknas
upp till detta årtal med förslagsvis samma procentsats som användes för nuläget 2017, dvs 1,5
% per år och blir 12 505 fordon per dygn.
För S7 har här antagits tillkomma nio fastigheter för små flerfamiljshus med fyra lägenheter i
varje hus, 9x4=36 hushåll. För dessa lägenheter har ett antagande om 5 rörelser per dygn
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gjorts vilket innebär ett flöde på cirka 180 fordonsrörelser per dygn. Denna trafik
samlokaliseras till befintliga anslutningar mot väg 222. Med antagandet om att det enbart är
permanentbostäder inom S5 ökar flödet och beräknas på samma sätt som nuläget med en
alstring om 7 rörelser per dygn. De totalt cirka 110 fastigheterna resulterar i ett flöde kring
770 rörelser per dygn. Trafikflöden för år 2040 redovisas i Figur 18.

Figur 18: Trafikflöden 2040

4.4.1

Kapacitetsbedömning

För anslutningarna mot väg 222 har översiktliga kapacitetsberäkningar genomförts för
prognosåret 2040. Som underlag för kapacitetsberäkning räknas med 10 % av dygnstrafiken
vilket innebär att anslutningsvägarna mot väg 222 belastas med som mest cirka 30 fordon per
timme.
Med tanke på det stora flödet längs väg 222 i förhållande till de anslutande vägarna från S5
respektive S7 kommer inte förändringen till permanentboende innebära problem för trafiken
längs väg 222. Inga köer förväntas heller uppstå från anslutningarna med tanke på det
begränsade antalet fordon som uppstår.
Under vissa storhelger som till exempel påsk, valborg och midsommar är ofta trafiken mer
intensiv än normalt. Detsamma gäller vid båtiläggning och båtupptagning samt under
sommaren då broöppning sker mer frekvent och köbildning ofta uppstår. Detta antas vara
situationen även vid ökat antal permanentboende, skillnaderna mot nulägen antas försumbara.
Den ökade trafiken längs väg 222 skulle framöver kunna innebära sämre framkomlighet för
fordon längs anslutande vägar. Detta beror på vilken utbyggnadsgrad/ökat antal
permanentboende som det planeras för i övrigt öster om utredningsområdet.
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5

Utformning

För vägnätet inom utredningsområdet har två alternativa förslag till utformning utretts:
Nybyggnadskrav och Anpassat alternativ. Nybyggnadskrav innebär åtgärder i befintligt vägnät
om området skulle nyexploateras idag. Anpassat alternativ innebär åtgärder i befintligt vägnät
utifrån anpassning till befintlig terräng och bebyggelse. Därutöver beskrivs även ett
Nollalternativ som beskriver konsekvenserna för utredningsområdet om vägnätet kvarstår i
befintlig utformning.

5.1 Nollalternativet
I Nollalternativet beskrivs konsekvenser utifrån att detaljplanerna för S5 och S7 genomförs
men vägnätet kvarstår enligt befintlig utformning.

5.2 Konsekvenser Nollalternativet
Gående och
cyklister

+

-

Cykel i blandtrafik i körbanan på
lokalvägnätet bedöms som fortsatt bra
framkomlighet och trafiksäkerhet i och
med låga motorfordonsflöden.

Trafiksäkerhet och framkomlighet för
oskyddade trafikanter är fortsatt låg i
och med avsaknad av separerade gångoch cykelbanor samt tunga backande
fordon: sopbilar och vägunderhåll.
Brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet
för gående till/från busshållplatser som
hänvisas till mycket smal vägren längs
väg 222.

Motorfordonstrafik

Framkomlighet vid mötande trafik är
fortsatt låg på de smalaste gatorna.
Fortsatta brister i arbetsmiljö för
yrkestrafiken, till exempel
sopbilschaufförer och förare till
vägunderhållsfordon.
Flertalet in-/utfarter till/från fastigheter
längs väg 222 innebär
trafiksäkerhetsrisker.
Skymd sikt i korsningar där enskilda
vägar ansluter väg 222 innebär
trafiksäkerhetsrisker.

Övrigt

Inga markingtrång krävs.
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5.3 Nybyggnadsalternativet
I nybyggnadsalternativet breddas gatorna och dimensioneras utifrån att personbil och lastbil
kan mötas. På så vis möjliggörs sophantering vid respektive fastighet samtidigt som god
trafiksäkerhet och arbetsmiljö för yrkesförare säkerställs. Korsningarna på väg 222 föreslås
utformas med svängfält och enskilda in/utfarter till/från väg 222 samförläggs.

Figur 19: Nybyggnadsalternativet

5.3.1

Vägbredder och funktion

Vägarna har klassificerats som uppsamlingsgata eller lokalgata. Uppsamlingsgatorna ges en
bredd av åtta meter inklusive gångbana och stödremsor. På dessa gator kan personbil och
lastbil mötas. Lokalgatorna ges en bredd av 4,5 meter inklusive stödremsor vilket innebär att
två personbilar kan mötas i körbanan och personbil och lastbil kan mötas om ytorna för
stödremsor nyttjas. Utrymmen för sidoområden, som exempelvis diken, slänter för anpassning
till befintlig terräng och eventuellt snöupplag, tillkommer.
UPPSAMLINGSGATA
Stödremsa
0,25
Gångbana
2,5

Körbana
5

Stödremsa
0,25

Figur 20: Sektion

21 av (35)
M:\3793_Trafikutredning Värmdö S5\10_Leveranser\170324 - PM\PM Trafikutredning Värmdö.docx

PM TRAFIK, TRAFIKUTREDNING VÄRMDÖ, STRÖMMA S5 OCH S7
2017-03-24

LOKALGATA
Stödremsa
0,25

Körbana
4

Stödremsa
0,25

Figur 21: Sektion

I slutet på lokalgatorna anläggs en vändplan för att möjliggöra trafiksäker vändning av sopbil,
vägunderhållsfordon och eventuella andra större fordon.
5.3.2

In-/utfarter väg 222

De in-/utfarter som ansluter till/från väg 222 föreslås samordnas, framförallt i planområde S5
eftersom den framtida GCM-vägen planeras till södra sidan av väg 222. För Planområde S5 har
två möjliga förslag identifierats. Det första förslaget innebär att en in-/utfart till/från väg 222
kvarstår, se Figur 22. I det andra förslaget stängs samtliga fyra anslutningar, se Figur 23. In/utfarter i planområde S7 föreslås också samordnas. Dessa har dock överlag bättre
siktförhållanden och de korsar inte GCM-vägen.

Figur 22: Samordning av in-/utfarter område S5, förslag 1
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Figur 23: Samordning av in-/utfarter område S5, förslag 2

5.4 Konsekvenser nybyggnadsalternativet
Gående och
cyklister

+

-

Gångbana längs uppsamlingsgatorna.

Brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet
för gående till/från busshållplatser som
hänvisas till mycket smal vägren längs
väg 222.

Vändplatser vid lokalgatorna innebär
att yrkestrafiken inte längre behöver
backa längs de enskilda gatorna är en
stor förbättring av trafiksäkerhet.
Motorfordonstrafik

På uppsamlingsgatorna kan personbil
och lastbil mötas.

Längre resväg för de vars in-/utfarter
samordnas via uppsamlingsgator.

Vändplatser möjliggör trafiksäker
vändning för yrkeschaufförer och
därmed förbättrad arbetsmiljö.
Förbättrad trafiksäkerhet i och med
färre antal in/utfarter som ansluter
direkt till väg 222.
Övrigt

Stora markintrång krävs på grund av bredare vägar och anläggande av
vändplatser.
Sprängning av berg och/eller intrång i vattenområde vid kustlinjen längs
Lillströmsuddsvägen.
Sophämtning vid respektive fastighet.
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5.5 Anpassat alternativ
I det anpassade alternativet föreslås befintliga mötesplatser iordningsställas och eventuellt
kompletteras. Där så är möjligt, utan större markarbeten/intrång, föreslås vägen breddas.
Längs Gamla Fågelbrovägen och Alrotsvägen föreslås gångbana. Vändytor och
uppsamlingsplatser för sopkärl anläggs i strategiska platser för att säkerställa god arbetsmiljö
för yrkesförare och god trafiksäkerhet. De enskilda in-/utfarterna till/från väg 222 samordnas
på de platser det är möjligt utan att större markarbeten eller intrång krävs.

Figur 24: Anpassat alternativ

5.5.1

Vägbredder och funktion

Gamla Fågelbrovägen och Alrotsvägen ges nya sektioner med bredd ca 7 meter, varav 4,5
meter körbana och 2 meter gångbana längs östra sidan. Utrymmen för sidoområden, som
exempelvis diken, slänter för anpassning till befintlig terräng och eventuellt snöupplag,
tillkommer. Gångbanan ansluter Hembygdsgården, befintlig gång- och cykelbana längs väg
222, busshållplatser längs väg 222 samt gångstigar som ansluter Gamla Fågelbrovägen.
GAMLA FÅGELBROVÄGEN
Stödremsa
0,25

Körbana
4,5

Stödremsa
0,25

Gångbana
2

Figur 25: Sektion

Om möte mellan två personbilar ska vara möjligt på lokalgatorna krävs att körbanan är fyra
meter bred. De gator som kan ges denna bredd utan att stora markintrång eller omfattande
markarbeten krävs bör breddas. De gator som inte breddas bör förses med mötesplatser och
där mötesplatser redan finns bör de iordningställas och markeras på ett tydligt sätt. Det gäller
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framförallt de allra smalaste gatorna: Lillströmsuddsvägen, Lillströmsbacken,
Lillströmsängsvägen och Hästhagsuddsvägen.
Där vändplatser föreslås har körspår med sopbil tagits fram för att visa den yta som krävs vid
backvändning. Körspåren redovisas nedan i Figur 26 - Figur 29. I dessa figurer illustreras även
en cirkel med radie 9 meter. Den visar yta som krävs för vändplan dimensionerad för lastbil.

Figur 26: Lillströmsuddsvägen, körspår lastbil

Figur 27: Lillströmsängsvägen, körspår lastbil
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Figur 28: Lillströmsbacken, körspår lastbil

Figur 29: Hästhagsuddsvägen, körspår lastbil

Körspår för vändplanen i område S7 har inte gjorts eftersom varken fastighetsindelning eller
vägens läge har beslutats.
Samtliga fastigheter hänvisas till uppsamlingsplatserna för sopkärlen för att slänga sina sopor,
se Figur 24. Enligt BBR 3:422 bör sopkärl inte förläggas längre bort än 50 meter från bostäder i
flerbostadshus. BBR nämner inte något motsvarande avstånd för villabebyggelse. Kärlen ska
dock placeras på ett tillgängligt sätt, framförallt gällande markens beskaffenhet och lutningar.
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5.5.2

In-/utfarter

De in-/utfarter som ansluter fastigheter direkt ut på väg 222 bör samförläggas där så är
möjligt utan större markintrång.

5.6 Konsekvenser anpassat alternativ
Gående och
cyklister

+

-

Gångbana längs Gamla Fågelbrovägen.

Brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet
för gående till/från busshållplatser som
hänvisas till mycket smal vägren längs
väg 222.

Vändytor så att yrkestrafiken inte
längre behöver backa längs de
enskilda gatorna är en stor förbättring
av trafiksäkerhet.
Motorfordonstrafik

Höjd standard samt förbättrad
framkomlighet och trafiksäkerhet på
Gamla Fågelbrovägen.
Vändplatser möjliggör trafiksäker
vändning för yrkeschaufförer och
därmed förbättrad arbetsmiljö.

Längre resväg för de vars in-/utfarter
samordnas via uppsamlingsgator.
Fortsatt brist i arbetsmiljö för förare till
vägunderhållsfordon som även
fortsättningsvis behöver nyttja de
befintliga små vändytorna på de enskilda
vägarna.

Förbättrad trafiksäkerhet i och med
färre antal in/utfarter som ansluter
direkt till väg 222.
Övrigt

Alla fastigheter behöver gå till gemensamma ytor för att slänga sopor, en
försämring jämfört med idag.
Markintrång krävs på grund av bredare väg, Gamla Fågelbrovägen och anläggande
av vändplatser.
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5.7 Övrigt
Utöver åtgärder som beskrivits i Nybyggnadsalternativet och Anpassat alternativ har
ytterligare åtgärder, som är lämpliga för båda utbyggnadsalternativen, utretts.
5.7.1

Lillströmsuddsvägen och Lillströmsbacken

Längs Lillströmsuddsvägen föreslås befintliga mötesplatser iordningsställas och eventuellt
kompletteras där så är möjligt utan större markarbeten.
Ett alternativ till mötesplatser är att enkelrikta vägen. För att det ska vara möjligt att
enkelrikta vägen behöver delen av Lillströmsbacken mellan vägbommarna göras tillgänglig för
genomfart. Eftersom den sträckan är mycket brant behöver den justeras för att genomfart ska
vara möjlig. Höjdskillnaden behöver tas upp på något sätt. En möjlighet att göra detta är
genom att göra vägen längre, skapa en mindre serpentinväg. Om detta genomförs kan
vändplatserna vid Lillströmsängsvägen och Lillströmsbacken utgå.
En enkelriktning av Lillströmsuddsvägen och Lillströmsbacken bidrar stort till ökad
trafiksäkerhet medan resvägarna blir något längre.

Figur 30: Lillströmsbacken

5.7.2

Lillströmskroken

Ett alternativ till anordning av vändplats på Lillströmsuddsvägen är att förlänga
Lillströmskroken, längs de befintliga stigarna som finns där idag och ansluta den till
Lillströmsuddsvägen. Sopbilen har då möjlighet svänga in på Lillströmskroken från
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Lillströmsuddsvägen och sedan vidare till Lillströmsängsvägen. Sträckan bör enkelriktas så att
mötesplatser inte är nödvändiga.

Figur 31: Lillströmskroken

5.7.3

Hembygdsgården

Hembygdsgården saknar idag iordningsställd parkeringsyta. Ytan precis norr om befintlig in/utfart föreslås iordningsställas för parkering, ca 3 - 4 bilar bedöms rymmas där och
backvändning kan då ske inom fastigheten. På fastigheten finns också en väg upp till muséet.
För att uppnå krav för tillgänglighet bör en handikapparkeringsplats anordnas vid muséet.

Hembygdsgården

Figur 32: Hembyggdsgården
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5.7.4

Passager tvärs väg 222

Idag saknas trafiksäker passage tvärs väg 222 för GCM-trafikanter. Sådan passage föreslås
anläggas i anslutning till busshållplats. Passagen bör antingen utformas med mittrefug eller
avsmalnad körbana för att säkerställa god trafiksäkerhet. Den bör även förses med belysning,
relevant skyltning och vägmarkering. Hastighetsbegränsningen vid sådan passage bör inte
överskrida 50 km/timme.
Enligt RiPlan (2008) är det kommunlinjer som trafikerar väg 222 ej landsbygdslinjer.
Definition för upptagningsområde på landsbygd (enligt RiPlan) är enstaka villor och verklig
gångväg 2000 meter. För villor i gruppbebyggelse i tätort är upptagningsområdet 900 meter
för verkligt gångavstånd, fågelvägen 900 meter * 1,3 = 1170 meter. Väg 222 trafikeras av
kommunlinjer. Då upptagningsområdet är så stort är inte det avgörande för hållplatsens
placering. Eventuell justering av busshållplatsernas läge bör istället göras med hänsyn till
närhet till målpunkter och anslutande vägar.

Figur 33: Upptagningsområden,

Busshållplats Fågelbrovägen har ett bra läge vid anslutande väg Fågelbrovägen och
intilliggande infartsparkering. Vid denna plats, norr om väg 222 kan även gatan för de
eventuella nio nya fastigheterna i planområde S7 komma att ansluta. Denna busshållplats bör
därför vara kvar i befintligt läge.
Busshållplats Västertorp mellan Gamla Fågelbrovägen och Alrotsvägen, är placerad ungefär
mittemellan intilliggande hållplatser. Dock ligger den inte i direkt anslutning till några
anslutande vägar eller målpunkter utan på ca 300 meters gångavstånd längs väg 222 till Gamla
Fågelbrovägen där befintlig gång- och cykelbana ansluter. När utbyggnaden av den planerade
GCM-vägen är klar kommer det dock finnas trafiksäker anslutning för
kollektivtrafikresenärerna varför hållplats Västertorp också föreslås vara kvar i befintligt läge.
I befintligt läge är sikten också relativt god. Vid placering av hållplatsen i korsningen med
Gamla Fågelbrovägen kan bussen skymma sikten för fordon på Gamla Fågelbrovägen. Om

30 av (35)
M:\3793_Trafikutredning Värmdö S5\10_Leveranser\170324 - PM\PM Trafikutredning Värmdö.docx

PM TRAFIK, TRAFIKUTREDNING VÄRMDÖ, STRÖMMA S5 OCH S7
2017-03-24

hållplatsen flyttas än närmre Strömma Kanal och handelsplatsen hamnar hållplatsen nära
nyligen ombyggda hållplats Strömma. En flytt av denna hållplats bedöms inte vara lämplig på
grund av att den nyligen byggts om.
Vid båda busshållplatserna, Västertorp och Fågelbrovägen, föreslås passager tvärs väg 222
anordnas. Om terrängen tillåter kan en möjlig lösning vara att anlägga en planskild passage i
tunnel för gående och cyklister vid busshållplats Fågelbrovägen.
Med utbyggd gång- och cykelbana längs den södra sidan av väg 222 säkerställs god
trafiksäkerhet och tillgänglighet för gående mellan busshållplatser och planområde S5. För
Planområde S7 kommer trafiksäkerhet och tillgänglighet för gående och cyklister vara fortsatt
lågt i och med avsaknad av gång- och cykelbana längs norra sidan av väg 222. Breddning av
väg 222 med utökad vägren för gående och cyklister samt trafiksäkra passager tvärs väg 222
vid enskilda in-/utfarter till planområde S7 kan vara möjliga lösningar.
5.7.5

Korsningar

Nedan beskrivs översiktliga utformningsförslag för korsningarna längs väg 222.
Lillströmsuddsvägen
Vid Handelsplatsen föreslås en fyrvägskorsning, eventuellt med separat svängfält in till
parkeringen vid handelsplatsen och med en anslutning till fastigheten öster om vägen där
båtverksamheten finns. På så vis kan köbildning som uppstår i och med trafik från denna
fastighet ske inom fastigheten och framkomligheten längs med väg 222 påverkas inte lika
mycket som idag. Utformningen av en sådan korsning måste ta hänsyn till framkomlighet för
de fordon som angör fastigheten.

Figur 34: Principskiss, korsning med vänstersvängfält, källa: VGU

På parkeringsplatsen där båtar till/från båtrampen köar föreslås vägmarkering för ett körfält
avsett för dessa fordon. För att ytterligare förtydliga denna yta bör parkeringsrutor markeras.
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Gamla Fågelbrovägen och Alrotsvägen
Vid dessa två korsningar föreslås vägen breddas ca 1,5 meter. På så vis skapas en yta för
fordon som vill köra om fordon som stannat för att svänga in på den anslutande vägen.
Korsningen föreslås även förses med belysning.

Figur 35: Principskiss "Fattigmanslösning", källa: VGU

Ett alternativ för korsningen vid Alrotsvägen är att stänga denna anslutning, anordna en
vändyta och hänvisa trafiken till Gamla Fågelbrovägen. Det ökar belastningen på Gamla
Fågelbrovägen men med tanke på de låga flödena bör inte framkomligheten påverkas i någon
större utsträckning.
Fågelbrovägen
Vid denna korsning kan även gatan för de eventuella nio nya fastigheterna i planområde S7
komma att ansluta. Korsningen föreslås utformas med separata vänstersvängfält på väg 222
samt att hastigheten förbi korsningen sänks. Här föreslås även en passage tvärs väg 222 för
gående och cyklister samt att korsningen förses med belysning.
5.7.6

Underhåll

Röja sly på de smalaste gatorna så att gående ges möjlighet att väja vid möte med motorfordon.
Under vintertid bör snöröjning ske på sådant sätt att gående säkerställs ytor.
5.7.7

Beläggning

Om asfalt eller annan hårdgjord yta, väljs som slitlager/beläggning finns möjlighet att måla
linje för gångbana i stället för att anlägga en gångbana med kantsten. En gångbana med
kantsten är ett mer trafiksäkert alternativ men att måla en gångbana med vägmarkering kan
vara ett alternativ där gatan är så pass smal att gångbana med kantsten inte är möjlig.
5.7.8

Hastigheter

Hastigheten föreslås sänkas till 30 km/timmer vid Handelsplatsen, Strömma kanal.
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6
6.1

Barnkonsekvensanalys
Barn och den fysiska miljön

Barn tillbringar den största delen av sin tid där de bor. Bostadsområdet med dess närmiljö är
barnets främsta uppväxtmiljö och är viktig för deras utveckling. Centrala begrepp för barn och
unga i den fysiska planeringen är rörelsefrihet, tillgänglighet och säkerhet. Den fysiska miljöns
struktur, det vill säga att beroende på hur; skolor, förskolor, bostäder, naturmiljöer, parker och
andra offentliga rum är lokaliserade i förhållande till varandra - har betydelse för i vilken
utsträckning barnen kan röra sig fritt och självständigt.
Den ökande bilismen har begränsat barns rörelsefrihet - och då i synnerhet när det gäller
deras lekområden, skolvägar och fritidsvägar. Barnperspektiv är ett begrepp som både
innefattar barnens egna perspektiv men även perspektiv med barnen i fokus, vilket är fallet för
den här utredningen. Barn och unga är en heterogen grupp med flera olika delåldrar som i sin
tur innebär olika mognad, utveckling, förståelse och kunskap. Detta kräver olika bemötande,
andra önskemål och åtgärder i den fysiska planeringen.
För barns skolvägar är det viktigt med väl upplysta gång- och cykelbanor samt upplysta
passager över vägar där barnen rör sig. Barn är kortare än vuxna och syns därför inte lika bra
bakom fordon (t.ex. vid övergångsställen eller hörn). Upp till 12 års ålder har de inte heller en
fullt utvecklad syn och har därför svårare att bedöma olika trafiksituationer.

6.2 Barnperspektiv på området
Området har idag smala trånga vägar, avsaknad och gångbanor och ibland även avsaknad av
vägrenar. Detta i kombination med att det saknas belysning gör det svårt för barn att synas och
kan skapa en osäker trafikmiljö. Idag är trafikflödet så pass lågt att det inte bör vara några
större problem men gångbanor och belysning vore önskvärt inte minst på Gamla
Fågelbrovägen (vid hembygdsgården). I framtiden med ett ökat trafikflöde rekommenderas att
en gångbana och belysning anordnas längs denna väg. Det är även viktigt att respektive
fastighetsägare ser över buskar och växtlighet i trånga passager och korsningar så att barnen
syns.
Cykling sker i blandtrafik vilket kan fungera i lågt trafikerade områden, men säkrast för barn
är separerade cykelbanor. Viktigt är att det finns utrymme att stanna på vid eventuellt möte
med fordonstrafik, en vägren på alla vägar vore bra för att barn och ungdomar inte ska känna
sig trängda. Längs väg 222 finns delvis en gång- och cykelbana idag och den planeras att bli
kontinuerlig längs hela sträckan. Detta är ett stort lyft för de oskyddade trafikanterna.
Trafiksäker passage över väg 222 bör anordnas främst i anslutning till busshållplatserna.
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Barnen går i skola, grundskola i Gustavsberg huvudsakligen, även Förskolor finns där. Fåtalet
går i skola längre ut på Värmdö.
Målpunkter i närområdet
•

Hembygdsgården

•

Badplatser

•

Busshållplatser

•

Naturmiljöer

•

Handelsplatsen (med båthamn och kiosk)
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7

Samlad bedömning och fortsatt arbete

I Nybyggnadsalternativet föreslås ett vägnät där möte mellan personbil och lastbil kan göras
på ett trafiksäkert sätt längs merparten av vägarna. Även för oskyddade trafikanter ökar
trafiksäkerheten. Med hänsyn till mycket låga trafikflöden i området, dess förutsättningar och
karaktär bedöms dock nybyggnadsalternativet som olämpligt. Särskilt med tanke på de stora
ombyggnationer och markintrång som skulle krävas.
Det är istället det anpassade alternativet som rekommenderas. De åtgärder som föreslås
kräver vidare utredning och detaljprojektering, framförallt:
•

Breddning med gångbana av Gamla Fågelbrovägen och Alrotsvägen.

•

Huruvida de smala gatorna ska förses med tydliga mötesplatser eller om breddning av
dessa gator är ett mer önskvärt alternativ.

•

Utformning av vändytor för framförallt sopbil, utformas som ytor där backvändning är
möjlig eller som en vändplan med radie 9 meter.

•

Utformning och detaljprojektering av de gemensamma ytorna för avfallskärl.

•

Vilka in-/utfarter till/från väg 222 som kan samordnas utan att större
markintrång/markarbeten krävs.

Utöver åtgärderna som beskrivs i det anpassade alternativet bör även följande åtgärder
utredas vidare:
•

Möjligheten att öppna vägen mellan bommarna på Lillströmsbacken.

•

Möjligheten att ansluta Lillströmskroken till Lillströmsuddsvägen.

•

Parkeringsåtgärder vid Hembygdsgården.

•

Utformning av passager tvärs väg 222 vid busshållplatserna.

•

Korsningsutformning vid vägar som ansluter väg 222.

•

Åtgärderna från den översiktliga barnkonsekvensanalysen som främst handlar om att
förbättra sikt och anlägga belysning.

•

Föreslagna förbättringar för det parallellt pågående projektet med GCM-väg intill väg
222, sträckan Strömma – Alrotsvägen.

•

Detaljer kring utformning av den eventuella gatan vid de möjliga nio nya fastigheterna
i område S7 och var gatan kan/ska ansluta befintligt vägnät.

•

Hur trafiksäkerhet och tillgänglighet för gående och cyklister längs norra sidan av väg
222 kan säkerställas. Förslagsvis genom utökad vägren längs norra sidan av väg 222,
passager för att ansluta GCM-vägen längs södra sidan av väg 222 eller på annat sätt.

Flera av åtgärderna kräver också samordning med Trafikverket som är väghållare för väg 222.
Korsningsåtgärder och samförläggning av in-/utfarter behöver även samordnas med det
parallellt pågående GCM-vägprojektet. I fortsatt arbete ska samtliga åtgärder ta hänsyn till
befintliga natur och kulturvärden.
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