
Tjänsteskrivelse

Diarienummer:  11KS/0056

Datum:   2011-04-18

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott

Samrådsredogörelse Gustavsbergs allé

Interna 
Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Alla GC-vägar ska vara trafikseparerade och belysta. 

Alla busshållplatser ska vara tryggt utformade och belysta.

Kommentar: Synpunkterna beaktas.

Miljöpartiet

Är på det stora hela nöjda med förslagen i detaljplanerna.

Anser att det är av största vikt att parkeringsnormen följer planförslagen vilket kräver en 
kraftig omställning från dagens bilberoende till ett ökat kollektivtrafikåkande. 

Efterfrågar laddstolpar för elbilar i parkeringsutrymmen.

Positiva till att planeringen av allén ger företräde till kollektivtrafik vilket även 
garanterar låg hastighet.

Positiva till utformning och förslag på allén.

På sikt behöver spårtrafik dras till Värmdö.

Kommentar: Synpunkterna beaktas. Spårtrafik till Värmdö tas upp i kommande ÖP. Det  
är möjligt att i en framtid anlägga spårbilssystem längs alléen.

VärmdöBostäder

Påpekar att erfarenhetsmässigt är de källarparkeringar som ordnas dyra och därmed 
svåra att hyra ut. Det kan ge upphov till trafik- och parkeringsproblem på gator.

Kommentar: Synpunkterna beaktas.

Finansieringsnämnden för utbildning

Alla GC-vägar ska vara trafikseparerade och belysta. 

Alla busshållplatser ska vara tryggt utformade och belysta.

Möjlighet för elever att ta sig till och från skolan tryggt och säkert ska särskilt beaktas.

Kommentar: Synpunkterna beaktas.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Anser att det är problematiskt att yttra sig över förslagen då helheten inte finns samlad.
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Anser att digital teknik bör användas för simuleringar av förslagen gällande 
konsekvenser av bl.a. buller och trafik. 

Anser att förslagen inte är långsiktiga vad gäller t.ex. buller.

Vägbeläggning utanför bostadsbebyggelse som riskerar höga ljudnivåer ska ha en 
bullerdämpande funktion. 

Trafikfrågan är inte löst i förslaget som inte tar hänsyn till ca 20 000 fler invånare.

Avsteg från riktvärden för trafikbuller bedömer nämnden kan skapa risk för olägenheter 
för människors hälsa, vilket inte är förenligt med intentionerna i miljöbalken. 
Avstegsfall måste motiveras samt kompenseras med genomförbara alternativa 
lösningar.

Utfartsförbud borde kunna utökas för att säkerställa trafiksäkerheten.

Administrativa bestämmelsen om parkeringsbehov måste utredas och regleras i 
detaljplanen.

Undrar hur kraven på tillgänglighet kommer att tillämpas. Enligt Boverkets föreskrifter 
ska angöringsplats för bilar och en parkeringsplats för rörelsehindrade kunna ordnas 
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré. 

Kommentar: Beräkningar av buller och trafikflöden har utförts och visar att förslagen  
på det hela taget klarar rekommenderade nivåer och framkomlighet med hela samhället  
utbyggt med en bilism i nivå med dagens.  För att kunna skapa ett mer hållbart boende i  
Värmdö krävs tätare bebyggelse med tillhörande högre ljudnivåer.

God tillgänglighet är ett mål för planarbetet.

Storstockholms Brandförsvar

Förutsätter att riskanalys genomförs.
Att vatten för brandsläckning ordnas.
Att bärighet för brandfordon säkerställs.

Kommentar: Synpunkterna beaktas.

Myndigheter

Trafikverket
Anser att kapacitet och trafiksäkerhet vid trafikplats Hålludden och trafikplats 
Gustavsberg behöver förbättras och att kostnader bör belasta exploatören.
Vill att avtal tecknas mellan Trafikverket och kommunen.

Kommentarer:Förslagsvis förstärks trafikplatserna med statliga medel för  
trimningsåtgärder. Exploatörerna medverkar till att huvudvägnätet i samhället  
förstärks.

Företag och föreningar

Convallium International AB
Kan inte acceptera att Algatan som idag nyttjas som uppfartsväg till Algatan 1 och 3 
även nyttjas som uppfartsväg till den nya bebyggelse som planeras.
Anledningarna:

• Algatan fungerar både som uppfartsväg och parkering för befintliga hyresgäster
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• Framkomligheten kommer att vara begränsad under många år under 
byggnadstiden

• En breddning av Algatan kan potentiellt även skapa en allt för stor 
genomfartstrafik precis intill befintliga huskroppar

Fastighetsägaren vill kompenseras för mark för 30 parkeringsplatser i direkt anslutning 
till Gustavsberg 1:150 samt vill att det klargörs hur länge och vilka tidsperioder Algatan 
kommer att ha begränsad framkomlighet. 

Kommentar: En särskild studie ska göras av hur Algatan kan byggas om och hur  
parkering för fastigheterna kan ordnas.

Skanova

Föreslår att befintliga anläggningar behålls så långt som möjligt.
Eventuella flyttåtgärder bekostas av exploatör.

Kommentarer:Synpunkterna beaktas.

Naturskyddsföreningen

Saknar en plan för hur kollektivtrafiken ska se ut i relation till eventuell spårutbyggnad 
vid Slussen.

Planen behandlar inte gatubelysning vilken idag är för stark, ineffektiv och bländande.

Anser att trafik bör kanaliseras genom Kvarnberget.

Tror att möjligheterna för Bersåparken att fungera som park är små med föreslagen 
trafiklösning då ytan i praktiken minskar.

Kommentarer:Spårtrafikens utbyggnad behandlas i översiktsplanen. Riktlinjer för ny  
gatubelysning tas upp i belysningsprogram och miljöprogram. Tunnel genom 
Kvarnberget är inte möjligt att genomföra av bl.a. ekonomiska skäl. Parkens ytor är i  
princip de samma som idag.

Föreningen Gustavsbergs Vänner

Anser att trafikföringen är olöst.

Kommentarer: Särskilda trafikutredningar och simuleringar har gjorts.

HSB Stockholm

Hänsyn behövs tas till Skurubron

Enskilda

Eva Bergström
Bra att bygga för människor och inte för bilar och göra vägen smal.

Petra My Börjesson
Bra målsättning med mycket grönska och att gång- och cykeltrafikanter samt 
kollektivtrafik prioriteras
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Fortfarande få trygga övergångar i trafiklösningar runt centrum

Synd att splittra kyrkan från församlingshuset mer än idag

Hur prioriteras kollektivtrafiken med det nya förslaget?

Gör istället en vägtunnel som däckas över del av parken för ett trafikfritt stråk

Kommentarer:Synpunkterna beaktas, men det är inte möjligt att anlägga tunnlar i  
Gustavsberg.

Åsa Ninasdotter
Undrar hur ska bilister ska ta sig till Ekvallen i och med att biltrafiken kommer inte att 
minska.

Kommentarer:En särskild infart med stor parkering föreslås för idrottsområdet.  
beaktas.

Ralf Boström
Gustavsbergs allé förstör tanken på en centralt belägen park då den blir för liten.

Föreslår att all trafik istället leds genom Kvarnberget och bussterminalen flyttas till 
nuvarande parkering på baksidan (utanför Konsum). Det planerade huset i parken 
placeras vid nuvarande biblioteket för att frigöra mer yta.

Kommentarer:Se kommentar ovan.

Mats Björkman
Öppna inte gamla Värmdövägen mellan Kyrkan och Kyrkettan.

Ogenomtänkt att slopa busshållplatserna och låta bussarna stanna mitt i körfältet.

Bygg istället en rondell vid Farstaviken där Gustavsbergs gamla torg låg. 

Initiativ till att GC-väg över motorvägen mot Inagrö byggs. 

Större prakområde mellan kyrkan, kyrkstallet och M-huset genom att flytta vägen i 
Bagarvägens sträckning och mellan M-huset och runda huset.

Kommentarer:Alternativet har utretts men befunnits minder lämpligt. GC-väg mot  
Ingarö finns med i kommunens planering.

Anita Eriksson
Det kommer bli mycket trafik på allén – Är det då lämpligt att ha lekplatser och andra 
aktiviteter i anslutning

Trångt med nya huset vid rondellen

Istället tunnel genom Kvarnberget som kommer ut vid Mariagatans början.

Kommentarer:Se kommentar ovan.

Munkmoraskolan 2D
Vill ej ta bort trafkljusen, istället fler trafikljus med rörelsesensorer. 

Kommentarer:Frågan prövas i samband med genomförande av planerna.
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Marianne Nordgren
Allén ger stadskänsla och klugnare trafikrum

Allén borde sträcka sig till avtagsvägen mot Charlottendal.

Kommentarer:Idéen med längre allé är bra, men saknar finansiering..

Bengt Berglund
Anser att den bästa trafiklösningen inte har valts. 

Trafikleden går genom parkstråket vilket gör att både park- och boendemiljön blir 
bullerstört. 

Förespråkar trafiklösning med tunnel genom Kvarnberget.

Kommentarer:Se kommentar ovan.

Carin Bergstrand
Vill bygga GC-väg under Farstabron.

Positiv till att GC-vägar planeras.

Bygg ingen spårlinje med vagnar uppe i luften.

Finns risk för att Gustavsbergs allé blir underdimensionerad sommartid på grund av 
sommargäster.

Kommentarer: Frågeställningarna berör översiktsplanen och inte centrala  
Gustavsberg.

Jan-O. Landqvist
Anser att det inte ligger till grund en genomtänkt och långsiktig strategi för trafiken 
oavsett framtida fördelning av kollektivtrafik, bilar cyklar, spårbunden trafik eller mer 
eller mindre utopiska lösningar. Dellösningen är inte realistisk.

Att trafiken i och kring centrala Gustavsberg är i hög grad beroende av varandra har inte 
beaktats tillräckligt i förslaget.

Det dominerande och elementära felet är att planeringen av all trafik måste passera de 
centrala delarna. Kan orsaka stopp som tvingar fram alternativa omvägar vid t.ex. 
Renvägen och Hermelinvägen samt Höjdhagen-Lugnet.

Bersåparken får stryka på foten till förmån för trafikdragningen.

Föreslår en tunnel genom Kvarnberget.

Föeslår ett två alternativa förslag, varav ett med en förändrad/förbättrad trafiklösning 
utarbetas, presenteras samt utvärderas eftere en regelrätt medborgadialog. 

Kommentarer:Se kommentar ovan.

Matti Pojalainen
Negativ till att kommunen planerar för ytterligare belastning av Gustavsbergsvägen trots 
synpunkter på den stora trafikmängd som centrumförslaget medför.

Positiv till att ge Gustavsbergsvägen, karaktären av en huvudgata men verkar 
ogenomtänkt att skapa en huvudtrafikled om man vill undvika trafikstörningar i 
framtiden och få en långsiktigt hållbar lösning.
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Anser att Gustavsbergsvägen utgör en barriär för ett möjligt friluftsliv runt Kvarnsjön.

Planerna beskriver inte hur anknytning till befintliga bostadsområden ska ske. Befintliga 
bostadsområden utmed vägen borde integreras med den nya centrumbebyggelse genom 
att ge Gustavsbergsvägen karaktären av esplanad redan vid avfarten mot Kvarnsjön.

Kommentarer:Se kommentar ovan.

Börje Lööf
Positiv till GC-vägar längs allén. 

Vill gärna ha allé men tycker att bussarna ska ha en egen fil.

Tror att målet att minska biltrafik delvis är en utopi.

Kommentarer: Det saknas  fysiskt utrymme för att även anlägga separata bussfiler.

Anders Tapper
Positiv till en lummig allé som sammanbinder Fabriksstaden med centrum. 

Den extra slinga som biltrafiken måste ta runt kyrkan kommer att bidra till att fler tar 
vägen över Ingarökorset.

Den inre trafiken kommer att få bättre rytm i och med rondellerna och allén men Nackas 
planer kommer att göra att trafiken kommer att bli ett stort problem. En förlängd 
tunnelbana måste snabbt utvärderas och invånare måste ges möjlighet att båtvägen ta sig 
in till Stockholm. Ett regionalt helhetsperspektiv behövs.

Planerna medför mer än ett fördubblat trafikflöde längs Skeviksvägen och Lagnövägen. 

Kommentarer: En långsiktig målsättning är att fler väljer kollektiva färdmedel. I  
förslaget till ny ÖP tas frågan om båtpendling upp.

Jan-Olov Gezelius
Anser att trafiken ska ledas genom Kvarnberget.

Kommentarer:Se kommentar ovan.

Olle Markstedt
Anser att planen (Kvarnbergsterrassen) inte uppfyller  de grundläggande krav som 
redovisas i PBL 5 kap 18 § eller miljöbalkens 6 kap 12 §. Planen strider därmed mot 
EU:s MKB direktiv 85/337/EEG.

Anser att ”tysta Gurra” är ett att Värmdö kommun identifierat alternativ men utställd 
detaljplan saknar beskrivning och bedömning av förslaget vilket strider mot MBL 6:12. 
Som exempel finns inge bullerutredning.

Icke-teknisk sammanfattning som beskriver varför planförslaget är miljömässigt bättre 
än andra alternativ saknas. Vill att kommunen ska erbjuda företrädare rimliga alternativ 
möjlighet att beskriva sina förslag innehållande en MKB enligt MB 6:12 för att 
möjliggöra för kommunen att bedöma de olika alternativens miljömässiga kvaliteter i 
jämförelse med huvudalternativet.

Kommentarer: En bullerutredning är gjord som underlag för föreslagen  
planutformning. Utredningen visar att det går att få en god ljudmiljö, men att vissa  
partier får räkna med att kortare tider på dygnet uppleva buller i nivå med riktvärden i  
allmänna råd. Bullernivån hamnar inom Länsstyrelsens idé om avstegsprincip.
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MKB behöver inte kompletteras med alternativbeskrivning om sådant inte finns. Men  
det går att föra ett resonemang om alternativ med utbyggnad av förändringsområden  
och övriga områden i centrala Gustavsberg. Kontentan är att en mera rural expansion i  
tysta områden inte är hållbar samt att övriga delar av Gustavsberg på sikt även de  
kommer att bebyggas.

Lars Hammar
Anser att normen 0,8 bilar per hushåll verkar orealistisk i en glesbygdskommun som 
Värmdö. Undrar vad biltätheten är idag i kommunen. 

Kommentarer: Gustavsberg är en förort i en huvudstadsregion med mycket bra  
kollektiva färdmedel där fler bör uppmuntras att satsa på alternativ till egen bil.

Pernilla Widerberg
Anser att det är rimligt att investera i tyst asfalt med tanke på den förväntade 
trafikökningen och även lägga in andra trevliga ljud som stör ut bullret som t.ex. 
porlande vatten.

En passande barriär kan fånga upp de närmaste trafikljuden.

Kommentarer: Tyst asfalt nyttjas än så länge i liten skal för att den inte ger önskad  
effekt.
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Bilaga: Sammanställning remissvar

1. Finansieringsnämnden för äldreomsorg Synpunkter
2. Miljöpartiet Synpunkter
3. VärmdöBostäder Synpunkter

4. Finansieringsnämnden för utbildning Synpunkter

5. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Synpunkter

6. Åsa Ninasdotter Synpunkter

7. Ralf Boström Synpunkter

8. Mats Björkman Synpunkter

9. Munkmoraskolan 2D Synpunkter

10. Marianne Nordgren Synpunkter

11. Anita Eriksson Synpunkter

12. Bengt Berglund Synpunkter

13. Petra My Börjesson Synpunkter

14. Carin Bergstrand Synpunkter

15. Jan-O Landqvist Synpunkter

16. Matti Pojalainen Synpunkter

17. Börje Lööf Synpunkter

18. Anders Tapper Synpunkter

19. Skanova Synpunkter

20. Naturskyddsföreningen Synpunkter

21. Föreningen Gustavsbergs Vänner Synpunkter

22. HSB Stockholm, Kicki Hild Synpunkter

23. Jan-Olov Gezelius Synpunkter

24. Olle Markstedt Synpunkter

25. Lars Hammar Synpunkter

26. Pernilla Widerberg Synpunkter

27. Storstockholms Brandförsvar Synpunkter

28. Trafikverket Synpunkter
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