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Sammanfattning
Värmdö kommun har tagit fram en kommunövergripande Trafikstrategi. Syftet med dokumentet är att 
det ska utgöra ett paraplydokument för trafikrelaterade frågor och ge en långsiktigt hållbar vägledning 
och stöd i strategiska trafikfrågor. Trafikstrategin samlar på ett enhetligt sätt trafikfrågor och beskriver hur 
kommunens befintliga infrastruktur ser ut, vilka utmaningar som finns, ansvarsfördelning mellan parter 
samt övergripande mål inom ett flertal fokusområden för att nå en hållbar trafik- och infrastrukturmiljö. 
Tidshorisonten föreslås likt kommunens Översiktsplan vara 2030 men med en utblick mot 2050 likt den 
regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). 

Värmdö kommuns vägnät är uppbyggt av enskilda, kommunala och statliga vägar där respektive huvudman 
ansvarar för drift och underhåll. Vid en ökad befolkning och teknisk utveckling står kommunen inför ett 
antal utmaningar för att uppnå en hållbar trafik- och infrastrukturmiljö och frågor så som el-försörjning, 
rådighet och parallella vägar och vägnät blir viktiga att bevaka för att säkerställa framkomligheten och 
tillgängligheten för Värmdö kommuns invånare. 

Majoriteten av Värmdös invånare tar bilen till arbetet men en stor andel åker även kollektivt och skulle även 
åka mer kollektivt om turtätheten förbättrades och tidsåtgången var mindre. Pendlingssträckor och restid till 
arbete och fritidsaktiviteter är jämfört med övriga kommuner i regionen långa och tidskrävande.  

För att kunna uppnå de mål som finns beskrivna i vision 2030 pekar Trafikstrategin ut tio målområden. 
Målen grundar sig i kommunens översiktsplan, vision 2030 och de lokala miljömålen. Nedan beskrivna mål 
utgör utgångspunkten för behovet av framtida handlingsplaner och åtgärdsprogram. Kommande åtgärds-
program ska därefter mer ingående beskriva hur målen ska uppnås. 

• Transportsystemet i Värmdö kommun ska utvecklas så att det säkerställer en god framkomlighet, resurs-

hållning och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

• Framkomligheten för alla trafikslag ska vara en utgångspunkt för planeringen.

• Koldioxidutsläpp och buller kopplat till transport och trafik i Värmdö kommun ska minska.

• Trafiksystemet ska utformas så att alla ska kunna nyttja det oavsett förmåga och behov.

• Trafik- och gatumiljön ska vara utformat på ett sätt där alla känner sig trygga oavsett tid och plats.

• Andelen gångtrafikanter i kommunen ska öka.

• Det ska vara tryggt och säkert att cykla i Värmdö kommun.

• Andelen cykelresor i kommunen ska öka.

• Andelen resor med kollektivtrafiken ska öka.

• Ingen ska dödas eller skadas allvarligt på Värmdö kommuns vägar.

• Värmdö kommun ska verka för fler infartsparkeringar.

• Värmdö kommun ska verka för ett robust parkeringssystem.

• Andelen pendelresor med båt ska öka.
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För att nå kommunens långsiktiga vision, vision 2030, på ett enhetligt sätt har ett antal mål utarbe-
tats. Målen har sin grund i kommunens översiktsplan samt vision 2030 men är anpassade till trafik-
systemet. I strategin beskrivs vad som ska uppnås, inte hur det ska göras. Strategins främsta uppgift 
är att ge en samlad bild av Värmdö kommuns långsiktiga planering för att nå ett hållbart trafiksys-
tem. Strategin ska även utgöra ett stöd i trafikfrågor på strategisk nivå samt vägleda arbetet mot 
kommunens övergripande mål och visioner ur ett trafikrelaterat perspektiv.

Vidare ska trafikstrategin belysa utmaningarna och ge vägledning kopplat till framkomlighet och 
tillgänglighet i kommunen. Med framkomlighet menas fordonens förflyttning genom
trafiksystemet. Vid god framkomlighet är förseningarna små eller inga och restidsvariationen begrän-
sad för olika tillfällen och sträckor. Med tillgänglighet menas förutsättningarna att nå ett mål
eller att utföra ett ärende. Tillgängligheten i transportsystemet beskriver med vilken uppoffring i tid 
och kostnad som detta kan uppnås.

Trafikstrategin är ett verktyg för att uppnå balans och tydliggöra ansvaret mellan enskilda och 
allmänna intressen. Viktiga utgångspunkter i strategin är att identifiera och beskriva förutsättningar 
i den kommunala trafikplaneringen samt att främja ett gott samarbete mellan alla parter. Värmdö 
kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen, vägföreningar och medborgare i kommunen bidrar alla 
till hur väl trafiksystemet fungerar. Trafikstrategin utgör ett stöd i dialogen mellan dessa aktörer. 

Det krävs ett helhetsperspektiv där olika parter samverkar för att kunna utveckla en hållbar och 
attraktiv kommun. Ett väl fungerande och motståndskraftigt trafiksystem är en av de grundläggande 
komponenterna för att utveckla attraktiva samhällen. Detta är något som trafiksystemet i Värmdö 

också ska kännetecknas av.

TRAFIKSTRATEGI
Trafikstrategin	är	ett	övergripande	styrdokument	som	ska	ge	en	helhetsbild	av	
hur	kommunen	avser	att	utveckla	trafiksystemet	med	utgångspunkt	i	befintlig	
transportinfrastruktur.	

Gång- och cykelplan

Trafikstrategi

Översiktsplan

Infartsparkeringsplan Framtida planer* Parkeringsnorm

Vision 2030

Figur 1. De handlingsplaner som redan finns framtagna redovisas i de fyllda rutorna. De kommunen behöver ta fram redovisas 
i de prickade.
*Kommande planer som kan behövas, men vid framtagandet av trafikstrategin inte är formaliserade. 
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KOPPLINGAR TILL STYRDOKUMENT

Trafikstrategin ska, med utgångspunkt i befintliga styrdokument, ligga till grund för 
kommunens arbete med utveckling av en hållbar transportinfrastruktur. Trafikstra-
tegins riktlinjer och strategier konkretiseras sedan i utformningen av bland annat 
program och detaljplaner. Styrdokumenten som påverkar trafikstrategin är bland annat 
Agenda 2030, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050), Värmdö 
kommuns Miljö- och klimatplan 2020-2030, Värmdö kommuns Vision 2030, kommu-
nens miljömål samt kommunens översiktsplan (2012-2030).

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050)
Stockholmsregionen utgör en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att 
styra utvecklingen i området till en flerkärnig och hållbart förtätad storstadsregion görs 
vissa regionala ställningstaganden i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsre-
gionen, RUFS 2050. 

Ett ställningstagande i RUFS som påverkar Värmdö kommuns trafikstrategi är att ny 
bebyggelse bör lokaliseras i lägen med god kollektivtrafik. Genom att prioritera och 
koncentrera bebyggelseutvecklingen till landsbygdsnoder och serviceorter som kan 
erbjuda en samlad offentlig service kan attraktiva alternativ till bilen skapas samtidigt 
som det blir bättre förutsättningar för att klara trycket på mark för rekreation, jord- 
och skogsbruk. På så sätt kan förutsättningar för en livskraftig landsbygd och skärgård 
skapas, samtidigt som utglesningen motverkas.

Kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas som ett snabbt och attraktivt resealternativ 
med hög turtäthet. Det måste utvecklas för att kunna hantera stora resandeflöden så 
att trängseln på vägarna minskar. Stombussnätet behöver fortsätta utvecklas i stråk där 
det finns underlag för hög turtäthet. Enligt RUFS kan miljövänliga vattentransporter 
utvecklas, som en del av kollektivtrafiken, i de delar av regionen som har särskilt goda 
förutsättningar för detta.

Det är även viktigt att utveckla replipunkter som bytespunkter för att underlätta byten 
till och från den vattenburna kollektivtrafiken. En tydligt strukturerad bastrafik som 
baseras på replipunkter och kärnöar bör utvecklas för skärgården. Bastrafik mellan en 
replipunkt och en kärnö ska möjliggöra dagliga arbets- och skolresor samt resor över 
dagen till och från kommuncentrum året runt.

VISION 2030
I Vision 2030, Värmdö – skärgårdens mötesplats, beskrivs hur Värmdö ska se ut i 
framtiden. Enligt visionen skapar vi tillsammans ett modernt samhälle som i alla aspek-
ter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt. Vi främjar 
en samhällsutveckling som värnar om naturens resurser och som innebär förändringar 
i vårt sätt att leva.

I visionen minskar trafikens miljöpåverkan. Värmdö har en infrastruktur som bygger 
på modern, miljövänlig transportteknik. Vi tar oss fram snabbt, effektivt och miljövän-
ligt såväl inom Värmdö som till och från Stockholm. En god tillgänglighet till förnyba-
ra drivmedel medför att fler kan ta ett större klimatansvar.

Ett nät av gång- och cykelvägar binder samman våra geografiska områden. Infartspar-
keringar för både bil och cykel finns vid många trafikpunkter i kommunen. Vägnäten 
inom bebyggelsen är trygga och säkra. Miljömedvetna och effektiva båttransporter gör 
skärgårdslivet mer fungerande.Replipunkter är naven mellan övärld och fastland. En 
väl utbyggd infrastruktur med minimal miljöpåverkan ger förutsättningar för boende 
och näringsliv att agera på ett hållbart sätt.

Regional utvecklingsplan 

- RUFS

Trafikstrategi

Översiktsplan

Vision 2030

VÄRMDÖS MILJÖMÅL 
&  GLOBALA MÅL - Ag-

enda 2030

 - En god bebyggd miljö

 - Begränsad klimatpåverkan

 - Hållbara städer och 
samhällen

 - Hållbar energi för alla

RUFS 2050 
Regional utvecklings-

plan för Stockholm

 - Väger samman regionala 
behov

 - Ligger till grund för regio-
nens utveckling

 - Planen är vägledande för 
beslut i den kommunala 
planeringen

ÖVERSIKTSPLAN  
ett vägledande besluts-

underlag

 - Anger hur den fysiska 
miljön i kommunen bör 
utvecklas

 - Bidra till god miljö och 
hållbar utveckling

 - Ett vägledande dokument 
för plan- och bygglovsä-
renden

Figur 2. Trafikstrategins koppling till andra 
styrdokument.



8 trafikstrategi för värmdö kommun

trafikstrategi

Översiktsplan
I kommunens översiktsplan anges mål och rekommendationer för hur Värmdö 
kommun ska utvecklas till 2030. I översiktsplanen beskrivs att all teknisk för-
sörjning successivt ska göras bärkraftig. Robusta och energieffektiva system som 
underlättar en hållbar livsstil ska utvecklas. Attraktiv kollektivtrafik med bussar 
eller på sikt spår ska minska behovet av bil för pendling. Det avlastar vägnätet 
även för biltrafiken. Värmdö ska ha en säker och effektiv trafikinfrastruktur med 
en utvecklad länsväg 222 som bas.

En utgångspunkt i översiktsplanen är att en utbyggnad av trafikinfrastrukturen 
är nödvändig eftersom kommunen växer. För att minska påverkan på miljön 
måste alla insatser som främjar miljövänlig trafik prioriteras. Ett ökat kollektivt 
resande avlastar samtidigt Värmdös ansträngda vägnät. Barn och ungdomars 
trafiksituation bör särskilt uppmärksammas.

Hela fastlandsområdet i Värmdö nås med buss. Genom nya linjesträckningar, 
förbättrad och utökad turtäthet samt utbyggnad av bussdepåer i kommunen 
kommer kollektivtrafikresandet att kunna göras mer attraktivt och robust. Enligt 
kommunens översiktsplan ska bebyggelseutveckling främst ske i kommunens 
fem centrumområden. Genom att styra lokaliseringen av arbetsställen och bostä-
der till redan befintliga investeringar i infrastrukturen kan behovet av ytterligare 
investeringar i transportinfrastruktur minskas. Bostäder bör placeras så nära 
hållplatser inom kollektivtrafiksystemet som möjligt. Att koncentrera bebyggelse 
till samma plats bidrar till att minimera antalet resor, minska resornas längd, 
skapa ett bättre underlag för kollektivtrafik och möjliggöra att fler kan gå eller 
cykla till målpunkter.

I översiktsplanen finns mål om att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och robust 
samt att andelen resenärer i kollektivtrafiken ska öka. I översiktsplanen finns 
även ett spårreservat parallellt med väg 222 för att säkra framtidens kollektiv-
trafik. Pendelbåtlinjer mot Stockholm ska utredas. Replipunkter och hamnar 
ska utvecklas med service och parkeringar. Enligt kommunens översiktsplan ska 
skärgården ha en välutvecklad båttrafik även i nord-sydlig riktning året runt. 

I översiktsplanen anges att Värmdö ska ha ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät 
som knyter ihop kommunens centrumområden, bostads- och förändringsområ-
den, skolor, servicefunktioner, rekreationsområden och replipunkter. 

Utöver dessa regionala och kommunala dokument finns det ytterligare natio-
nella, kommunala och regionala styrdokument med strategier för trafik- och 
infrastrukturplanering som är av betydelse för trafikstrategin. Dessa är bland 
annat Trafikförsörjningsprogrammet, Sverigeförhandlingen och de nationella 
samt kommunala miljömålen.

En tillgänglig region 
med god livsmiljö

År 2050 är Stockholmsregio-
nen en rumsligt sammanhållen 
region med hög inomregional 
tillgänglighet, sammanlänkad 
med kringliggande län och ett 
nav för hela landet. Boende-
miljöerna är attraktiva och 

invånarna har tillgång till parker 
och mötesplatser, kollektivtrafik 
av hög kvalitet samt resurs- och 
energieffektiva lösningar. Trans-

portsystemet är hållbart och 
effektivt och det är enkelt och 

smidigt att resa med kapacitets-
stark kollektivtrafik, gång och 

cykel.

Källa: RUFS 2050

En resurseffektiv och 
resilient region utan kli-
matpåverkande utsläpp

År 2050 har Stockholmsregio-
nen en effektiv energi- och re-

sursanvändning, framförallt när 
det gäller transporter, bebyggel-
se och teknisk försörjning. Regi-
onens miljöpåverkan minimeras 
i ett livscykelperspektiv, liksom 
beroendet av ändliga resurser. 

Regionen är giftfri och har inga 
klimatpåverkande utsläpp. En 
mer cirkulär ekonomi skapar 
förutsättningar för en hållbar, 

koldioxidsnål, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi. 

Källa: RUFS 2050
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TRAFIKSTRATEGINS FÖRUTSÄTTNINGAR

Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner med cirka 45 000 invånare (2019). Kom-
munen omfattar tätort, tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård. Närheten till Stockholm, 
cirka 30 minuter från Gustavsberg till Slussen, gör Värmdö till en attraktiv plats och kommun för 
boende, rekreation och båtliv.

Bebyggelsen består främst av äganderätter och småhus. Under senare år har det byggts allt fler 
flerbostadshus i kommunens centrumområden. På sommarhalvåret tredubblas befolkningen ge-
nom fritidsboende och besökare. 

Värmdös befolkning har ökat med cirka 13 procent de senaste 10 åren. Enligt kommunens befolk-
ningsprognos (2019-2030) kommer kommunen ha cirka 56 000 invånare år 2030. Detta innebär 
fler människor som ska samsas om samma utrymmen och vägar.

Vägnätet i Värmdö kommun
De kommunala vägarna är idag cirka 9 mil och utgör en mycket liten del av det totala vägnätet i 
Värmdö. Kommunen har ansvar för drift och underhåll på de vägar som är kommunala och har 
begränsad möjlighet att påverka de vägar som är statliga eller enskilda. Väg 222, sträckan mellan 
Sickla i Nacka och Gustavsberg i Värmdö är ett, av Trafikverket, utpekat riksintresse då sträckan 
är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik.

Det är sammantaget viktigt att ha en tydlig och öppen kommunikation mellan de inblandade ak-
törerna i samverkan kring trafiken för att säkra att en hållbar planering uppnås men även för att 
få ett bra underlag till att ta långsiktiga beslut gällande investeringar.

Replipunkter enligt RUFS2050

Huvudstråk väg
Stombusslinje

Kärnöar

Centrumområden

Centralort

Skärgårdstrafik
Spårreservat från ÖP 2012-2030

Figur 3. Strukturkarta. Visar stombussnät, replipunkter, centralort, centrumområden, kärnöar, huvudstråk för väg och 
skärgårdstrafik.



10 trafikstrategi för värmdö kommun

trafikstrategi

Figur 4. Statliga vägar är markerade i rött, kommunala i blått och enskilda vägar i grönt.

Samverkan mellan aktörer
Värmdö kommuns trafiksystem är en del av ett större system där en rad olika aktörer och myndig-
heter samverkar. Därför är det viktigt att infrastrukturen ses som en helhet.
Trafikverket är väghållare för de statliga vägarna och ansvarar för skötsel och underhåll av det 
statliga vägnätet. De statliga vägarna utgör en central del av kommunens vägnät. Utöver det an-
svarar Trafikverket för myndighetsbeslut samt att den nationella planen för transportsystemet tas 
fram och genomförs. Detta innebär att Trafikverket har det långsiktiga ansvaret för planeringen 
av transportsystemets utveckling som berör det statliga vägnätet. 

Trafikförvaltningen ansvarar för kollektivtrafiken i Region Stockholm, de företag som sköter 
trafiken i kollektivtrafiken och även alla riktlinjer kopplade till kollektivtrafikinfrastrukturen. I 
Trafikförvaltningens regionala trafikförsörjningsprogram fastställs mål, visioner, inriktning och 
omfattning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet beslu-
tas av regionfullmäktige. Utöver det ansvarar Region Stockholm för länsplanen för regional trans-
portinfrastruktur1. Alla större2 infrastrukturåtgärder måste finnas med i länsplanen. Varje län tar 
fram egna länsplaner som tillsammans med den nationella planen gäller i 12 år. Efter direktiv från 
regeringen revideras länsplanen vart fjärde år. Värmdö kommun har möjlighet att vara delaktig i 
arbetet med länsplanen och den nationella planen. 

1 Läs mer om Region Stockholms länsplan här: https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/alla-pro-
jekt-inom-regional-utveckling/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur/
2 Med större infrastrukturåtgärder menas projekt som kostar mer än 25 miljoner kronor 
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Figur 5. För att uppnå målen i trafikstrategin krävs samverkan mellan aktörer.

RESVANOR I VÄRMDÖ KOMMUN

Värmdö kommun räknas till ett av regionens yttre områden och i dessa är andelen bilresande hö-
gre jämfört med de mer centrala områdena (RVU 2019). Desto närmare regioncentrum personer 
bor, till exempel i Solna eller Sundbyberg, desto färre resor med bil gör de. Färdmedelsvalet inom 
regionen beror till stor del på var i regionen man bor. 

Det vanligaste färdmedlet för resor till arbetet för invånare i Värmdö är kollektivtrafik (52 pro-
cent) och därefter bil (36 procent). De senaste åren har antalet kollektivt åkande ökat i kommu-
nen. Den totala andelen som reser kollektivt har dock hållit sig stabil i takt med att kommunens 
befolkning ökat.

Den genomsnittliga restiden för arbetsresor i Värmdö kommun är 42 minuter och den genom-
snittliga reslängden är 32 kilometer. Jämfört med övriga kommuner i yttre förort ligger genom-
snittlig restid på 38 minuter och reslängd på 21 kilometer.

Resor som boende i kommunen gör på fritiden är kortare än arbetsresorna i både restid (35 
minuter) och reslängd (22 kilometer). För resor som boende i Värmdö gör på fritiden både inom 
kommunen och i regionen är det vanligast att ta bilen (69 procent) och därefter buss (14 procent). 
I kommunen är det vanligare att gå än att cykla till ak-
tiviteter på fritiden. För resor på fritiden som görs inom 
kommunen väljer 69-90 procent att använda bilen, 
beroende på om det är vardag eller helg. 

Sett till regionen används bilen mest vid resor på friti-
den och i tjänsten vilket kan förklaras av att målpunk-
terna varierar i större utsträckning och att resor inom 
tjänsten har en hög genomsnittlig reslängd. Ju närmare 
regioncentrum man bor desto mindre reser man i bil. 
Vanligaste färdmedlet en genomsnittlig vecka är i de 
mest centrala kommunerna kollektivtrafik där andelen 
ligger på 35 procent. I övriga kommuner är det van-
ligaste färdmedlet bil och den andelen ligger mellan 
50-60 procent under en genomsnittlig vecka.

Figur 6. Statistik över länet och kommunen från RVU 2019.
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Gång

Cykel

Kollektivtra�k

Bil

15 minuters restid
från Gustavsbergs centrum

Figur 7. Bilden visar 15 minuters restid från Gustavsbergs centrum med gång, cykel, kollektivtrafik och bil.  Restiderna har beräknats utifrån anta-
gande och uppskattningar där gånghastigheten är mellan 5-7 km/h och cykelhastigheten cirka 15-20km/h. För bil och kollektivtrafik har rådande 
hastighetsbegränsningar varit utgångspunkten.
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UTMANINGAR

Majoriteten av pendlingen för boende och näringsliv i Värmdö kommun sker idag med bil, och 
även framöver kommer bilen sannolikt ha en fortsatt central roll som färdmedel i Värmdö kom-
mun. Många av de som pendlar med bil, pendlar till andra kommuner. Sett till det geografiska 
läget och infrastrukturen så finns det endast en väg in och ut ur kommunen. Via väg 222 färdas 
både kollektivtrafiken, personbilstrafiken och nyttotrafiken. Områden utanför kommunens centru-
mområden har betydligt lägre turtäthet för bussar än vad som krävs för att avlasta biltrafiken. I 
kommunens mer centrala delar finns utmaningar kopplade till infartsparkeringar och kollektivtra-
fik kopplat till pendling.

Värmdö i regionen

Värmdö ligger i den yttre delen av Stockholmsregionen. Regionens befolkning växer och det finns 
ett ökat tryck på bostäder vilket även påverkar Värmdö kommun. Fler människor väljer att bosät-
ta sig permanent i sina fritidshusområden i kommunens periferi vilket både innebär att belastning-
en och kraven på framkomlighet ökar på vägarna inom kommunen. I takt med att fler människor 
vill bosätta sig i kommunen byggs fler bostäder, både flerbostadshus, fritidshus och enbostadshus 
men även service, handelsområden och verksamhetsområden för att kunna bo, leva och verka 
inom kommunen. Samtliga av dessa grupper ställer krav på ett framkomligt och lättillgängligt 
trafiksystem.

Framkomlighet
Värmdö består av ett flertal öar som kopplas samman genom broar och smala markområden. 
Detta innebär att det i vägnätet går att peka ut ett visst antal flaskhalsar, dvs de kopplingarna 
som finns mellan öarna där framkomligheten för trafiken under maxtimmarna är begränsad då 
ett stort antal fordon ska passera. Det finns få alternativa vägar att ta om en olycka skulle inträffa 
och ett stort antal av resenärer måste, för att ta sig från en punkt till en annan, passera dessa 
flaskhalsar. Det utrymme som finns intill vägområdet är ofta även det begränsat för att kunna 
möjliggöra flera körfält. Även alternativa vägdragningar och parallella gator begränsas av befintlig 
bebyggelse, topografiska skillnader och höga naturvärden. I ett flertal fall är det dock viktigt att se 
över dessa alternativ för att på sikt få en god framkomlighet för de olika trafikslagen. 

Störst kapacitetsbrist finns på delar av väg 222 och 274. Farstabron är en flaskhals med tre filer. 
Bron bör byggas om till 2+2 körfält. Av- och påfarten vid Hålludden bör byggas om till en kom-
plett trafikplats med längre accelerationskörfält för att avlasta trafikplats Gustavsberg. Trafikplats 
Gustavsberg byggs om till en ruterlösning för att skapa en säker kapacitetsstark trafikplats och 
bytespunkt för kollektivtrafiken. I takt med att fler bosätter sig permanent i kommunen behöver 
framkomligheten längs Grisslingerakan, trafikplats Mölnvik och Ålstäket förbättras.

Trafikverket planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, Grisslingerakan, 
för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter. 
Sträckan har låg trafiksäkerhet, framkomlighet och kapactitet. Samtidigt arbetar kommunen med 
nya detaljplaner för bostadsområden längs väg 222, mellan cirkulationsplatserna Mölnvik och 
Ålstäket. Befolkningen i kommunen väntas öka kraftigt vilket kommer att öka trycket på väg 222, 
både från boende i området och från genomfartstrafik från områden längre ut, som till exempel 
Hemmesta och Stavsnäs. Projektet bör aktivt bevakas från kommunens sida för att säkerställa att 
målen uppfylls.

Trafikplatsen och handelsområdet i Mölnvik bör gemensamt ses över av alla ansvariga parter för 
att säkerställa en god framkomlighet och tillgänglighet som håller långsiktigt.

Väg 222 Ålstäket-Stavsnäs har många sträckor och partier som behöver trimmas och på vissa 
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ställen byggas om för att höja trafiksäkerheten, till exempel vid skymda kurvor, krön och bergs-
skärningar. Belyst gång- och cykelväg saknas mellan Strömma och Djuröbron och bör utredas 
för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Väg 274 Ålstäket-Hemmesta vägskäl har kapacitet- och trafiksäkerhetsbrister. Sträckan bör ses 
över. Sträckan saknar delvis passager, sammanhängande gång- och cykelväg och belysning. 

Standardhöjning av vägarna till kommunens replipunkter, Stavsnäs, Sollenkroka och Boda är ett 
måste för att kollektivtrafiken, skärgårdstrafiken och godshanteringen till kärnöarna ska kunna 
utvecklas.

Väg 646 saknar idag gång- och cykelväg till Brunn. Trafikverket planerar att bygga gång- och 
cykelväg mellan trafikplats Gustavsberg och Ingaröbron. En trafiksäker lösning med vänster-
svängkörfält planeras vid Lemshagainfarten. På lång sikt kan framkomligheten längs väg 646 
även behöva förbättras i takt med att Brunn utvecklas och fler fritidshus bebos permanent. 

Viktiga delar i det kommunala vägnätet i Gustavsberg har kapacitetsbrist i rusningstrafik, vilket 
kommunen behöver ta höjd för i kommande planarbeten.

Markinnehav och rådighet
För att kunna skapa fler attraktiva infartsparkeringar i strategiska lägen, möjliggöra för kom-
binationsresande och bygga ut gång- och cykelvägar är det viktigt att kommunen har, eller får, 
rådighet över markområden. Värmdö kommun äger, sett till kommunens yta, få markområden. 
Detta innebär att en dialog alltid måste föras med markägarna. Ett annat alternativ är att kom-
munen kan teckna avtal med privata markägare för att arrendera mark för att exempelvis kunna 
skapa attraktiva infartsparkeringar i lägen där kommunen inte äger marken. 

Ofta konkurrerar attraktiva lägen för infartsparkeringsplatser även med annan markanvändning 
så som nybyggnation av bostäder och arbetsplatser.

Infartsparkeringar lokaliseras i anslutning till skolor, förskolor och service.

Laddstationer och elförsörjning
I takt med att antalet laddbara fordon har ökat de senaste åren och i kombina¬tion med att 
elfordonsteknologin är under snabb utveckling så är det viktigt att kommu¬nen är med i denna 
omställning ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett ökat antal elbilar innebär att behovet av att kunna 
ladda bilen i centrala såväl som i perifera områden av kommunen har ökat. En utbyggnad av 
laddstationer är dock beroende av kapacitet i elnätet.

Kommunens roll är i första hand att planera för den förväntade efterfrågan på laddstationer ge-
nom att bevaka frågan i den fysiska planeringen av nya bostads- och arbetsplatsområden. Kom-
munen bör också underlätta för marknadsaktörer som vill bygga och driva normal- och snabb-
laddningsstationer i kommunen. Detta kan ske genom markanvisningar med kommunal mark, 
genom detaljplanering av tomtmark eller via nyttjanderättsavatal på gatumark. Laddning bör till 
största möjliga mån ske vid hemmet och arbetsplatsen. 
Vid bostadsrätter och hyresrätter bör föreningarna tillse 
att det går att ladda vid markparkering eller i garage. 

Enligt gällande lagstiftning ska det finnas laddinfrastruk-
tur vid ny- och ombyggnationer när fler än tio parke-
ringsplatser behövs. Även nya byggnader som inte utgör 
bostadsbeyggelse men är i behov av fler än 20 parkerings-
platser ska förses med en laddningspunkt. 
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Värmdö är en skärgårdskommun och utgör såväl en bostadsort som en besöksdestination. Kom-
munen bör verka för att laddstationer finns såväl centralt i kommunen som vid besöksmål samt 
vid replipunkter och större parkeringar på kärnöarna. Infartsparkeringar ska så långt möjligt 
förses med laddinfrastruktur.

Teknisk utveckling

Automatiserade fordon har potential att genomgripande förändra resmönster i framtiden. Effek-
terna kan påverka allt från val av arbete och bostad till trafikflöden och trängsel. Vad vi gör när vi 
reser och hur vi reser är något som kan komma att få ett paradigmskifte i framtiden. 

Det är idag svårt att förutse effekterna av automatiserade fordon kopplat till trängsel och trafik-
flöden. Det är möjligt att under implementeringsfasen så kommer en ökning att ske men att i takt 
med teknikutveckling och förbättrad infrastruktur så jämnas det ut och blir istället bättre över 
tid. En stor fördel med automatiserade fordon är att trafiksäkerheten kan komma att öka då dessa 
typer av fordon förväntas köra mer beräknande och försiktigt än vad människor gör idag. 

En ökning av automatiserade fordon kommer ha störst påverkan i urbana miljöer där utrymmet 
är begränsat3. Det är därför viktigt att proaktivt ta med utvecklingen av automatiserade fordon 
och de tillkommande behoven för den typen av fordon i planläggningen. En möjlig fördel med 
utvecklingen och implementeringen av automatiserade fordon är att möjligheten till effektivare 
nyttjande av befintliga vägar ökar. Detta genom möjligheten till färre stopp i trafiken, fordonen 
kan köra närmare varandra samt att smalare körfält kan nyttjas.

ETT HÅLLBART TRAFIKSYSTEM - MÅLBILD 2030

Övergripande målbild - Hållbara resor

Den övergripande målbild som Värmdö kommun strävar efter ska gälla i hela kommunen, från 
tätbebyggda delar ända ut till skärgården. Resorna i Värmdö kommun ska vara trafiksäkra, till-
gängliga och hållbara. 

Goda boendemiljöer och kommunikationer ska underlätta utvecklingen av en hållbar livsstil. 
För att få ett hållbart samhälle krävs en omställning som berör alla. Både mjuka åtgärder så 
som beteendeförändring behövs men även fysiska åtgärder som nya parallellgator, en förbättrad 
kollektivtrafik försörjning och gång- och cykelbanor. På sikt kan även pendlingen minska genom 
ökade möjligheter att försörja sig med Värmdö som bas, bland annat genom distansarbete eller att 
ens arbetsplats finns inom kommunen.

Vad är ett hållbart transportsystem? 

Trafiksystemet i Värmdö ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. 

Med ekonomisk hållbarhet menas en utveckling av infrastruktur som främjar och skapar underlag 
för ett varierat näringsliv präglat av konkurrenskraft. För att skapa ett ekonomiskt hållbart trafik-
system premieras hållbara investeringar, produkter och innovationer i första hand. 

Med ekologisk hållbarhet menas en utveckling av transportsystem och infrastruktur som inte bi-
drar till en global uppvärmning genom ökade utsläpp samt ett trafiksystem som vårdar biologisk 
mångfald, hälsa och natur. Med detta uppmuntras en hållbar livsstil utan att ge avkall på livskva-
litén i Värmdö kommun.

3 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/automatiserade-fordon.html 



17trafikstrategi för värmdö kommun

bakgrundtrafikstrategi

Ett socialt hållbart trafiksystem är tillgängligt, säkert och tryggt för alla, oavsett ålder, kön, funk-
tionsvariation eller bakgrund. Fler ges möjlighet att ta del av ett rikt kulturliv, offentlig service 
samt varierande upplevelser och aktiviteter. 

Dessa tre hållbarhetsperspektiv utgör fundamenten för det hållbara trafiksystemet. De bör verka 
synkroniserat för att varje enskild del ska uppnås i sig och ett hållbart samhälle och trafiksystem 
generellt. 

Prioriteringsordning bland trafikslagen
Transportsystemet i Värmdö kommun ska utvecklas så att det säkerställer en god resurshållning 
och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Idag är bilinnehavet i Värmdö kommun högt och 
tillsammans med en fortsatt positiv befolkningsutveckling i kommunen och i Stockholmsregionen 
kommer det sannolikt att innebära ett ökat resande med bil. Genom att möjliggöra för människor 
i mer centrala lägen att resa kollektivt eller med cykel ökar vi framkomligheten för dem som mås-
te ta bil i exempelvis hemtjänst, räddningstjänsten och boende i perifera lägen. 

För att uppnå ett hållbart och balanserat trafiksystem bör utvecklingen av av alla trafikslag främ-
jas som är miljömässigt hållbara. Att verka för en infrastruktur som möjliggör smidiga kombi-
nationsresor, som fler infartsparkeringar för bil och cykel vid hållplatser, är ett sätt att samordna 
de olika trafikslagen för att möjliggöra fler kombinationsresor i kommunen. Med ett väl utbyggt, 
tillgängligt och säkert gång- och cykelnät och en välfungerande kollektivtrafik vill kommunen 
skapa attraktiva alternativ till bilåkandet och skapa förutsättningar för en miljömässig, social 
och ekonomisk hållbar utveckling. Framkomligheten för alla trafikslag ska fortfarande vara en 
utgångspunkt för planeringen. Genom att ha robusta alternativ kan en minskad andel biltrafik 
totalt i kommunen, utöver förbättrad miljö, hälsa och trafiksäkerhet, förbättra framkomligheten 
för de som måste ta bilen.

Mobility Management - beteendeförändring  
I kombination med åtgärder i den fysiska miljön ska Värmdö kommun tillämpa konceptet Mobili-
ty Management för att främja hållbara och smarta resvanor i vardagen. 
Mobility Management handlar i grunden om att förändra attityder och beteenden med hjälp av 
så kallade mjuka åtgärder. Det kan handla om olika informationskampanjer och kommunikation 
som uppmuntrar gång-, cykel- och kollektivtrafik samtidigt som åtgärder i infrastrukturen görs.

Värmdöbor ska ha möjligheten att göra egna resval som passar ens behov. Om det övergripande 
målet med ett hållbart trafiksystem ska uppnås krävs ett kontinuerligt och aktivt arbete med mju-
ka åtgärder parallellt med fysiska åtgärder, genom bland annat fyrstegsprincipen.

Figur 8. För att uppnå målen krävs ett balanserat trafiksystem.
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Fyrstegsprincipen  

I Kommunstyrelsens mål och budget för 2022 (Utbyggnadsplanen) framförs att planer och strate-
gier i respektive nämnd ska utvecklas utifrån den så kallade fyrstegsprincipen.  
För att lösa de utmaningar som finns i kommunens trafiksystem och för att kunna göra bra och 
effektiva åtgärder tillämpas den så kallade fyrstegsprincipen i infrastrukturplaneringen. Fyrstegs-
principen innebär att förbättringar i transportsystemet stegvis analyseras med syfte att befintliga 
lösningar optimeras så långt det är möjligt innan ny infrastruktur byggs. Fyrstegsprincipen är 
även till för att se till att de mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärderna är de som genomförs 
så vi får mest infrastruktur för varje investerad krona. Utgångspunkten i fyrstegsprincipen är att 
den utgår från miljöns begränsningar och människans behov. Tänkbara åtgärder ska analyseras i 
följande steg:

1. Tänk om. Överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och   resor samt val 

av transportsätt. Till exempel ändrad hastighetsgräns, avgifter och subventioner.

2. Optimera. Genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av befintlig infra-

struktur. Till exempel Omfördelning av ytor, ökad turtäthet och reseplanerare.

3. Bygg om. Vid behov genomförs begränsade ombyggnationer. Till exempel Trimningsåt-

gärder, breddning och ITS-lösningar. Med Intelligenta transportsystem (ITS) menas till-

lämpningar som i någon form använder informations- eller kommunikationssystem för att 

skapa en dynamisk funktion i ett trafik- eller transportsystem.4

4. Bygga nytt. Om åtgärdsbehovet inte kan tillgodoses av de tre tidigare stegen betyder det 

nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Till exempel ny motorväg, farledsinveste-

ringar, cirkulationsplats och busskörfält. 

En långsiktig planering ger goda förutsättningar   

Kommunala, regionala och nationella riktlinjer för trafik och planering har en central roll i hur 
utvecklingen av transportsystemet sker. De positiva effekterna behöver kontinuerligt främjas och 
samtidigt begränsa negativa effekter som det finns kännedom om. Med rätt förutsättningar redan 
i planeringsskedet finns stora möjligheter att förbättra infrastrukturens kapacitet, ge mer plats åt 
alla i trafiken samt minska antalet döda och allvarligt skadade. En långsiktig planering skapar 
även möjligheter för bättre avvägningar av investeringar och prioritering mellan projekt. 

4 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/its--nationell-strategi-for-intelligenta-transportsystem/
its-pa-vag/bakgrund---vad-ar-its/



19trafikstrategi för värmdö kommun

bakgrundtrafikstrategi

MÅL

Mål för trafiksystemet i Värmdö kommun  

För att nå den vision Värmdö kommun har med ett hållbart trafiksystem har tio mål-
områden tagits fram som tillsammans utgör den övergripande målbilden. Målen har sin 
grund i kommunens översiktsplan, lokala miljömål, Miljö- och klimatplan samt Vision 
2030 men har anpassats till trafiksystemet och de olika komponenterna som det utgör 
och har en utblick mot 2050. De olika målområdena ska utgöra basen och riktlinjerna för 
framtida handlingsplaner där målen för respektive område konkretiseras och kvantifieras. 

Framkomlighet

Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas genom att fler använder 

kapacitetsstarka färdmedel. 

Framkomligheten i väg- och gatunätet ska förbättras genom att öka reshastigheten 
för de kapacitetsstarka färdmedlen och höja restidspålitligheten för alla trafikanter. 
Framkomligheten på Värmdö kommuns vägnät, inklusive gång- och cykelvägar, ska 
kännetecknas av en robusthet året om. 

Klimat- och miljöpåverkan 

Koldioxidutsläpp och buller kopplat till transport och trafik i Värmdö kom-

mun ska minska.

Målen baseras på kommunens energi- och klimatpolicy, lokala miljömål och de na-
tionella miljökvalitetsmålen. Ny bebyggelse ska lokaliseras i lägen där tillgången till 
kollektivtrafik är god i syfte att minimera utsläpp från biltrafik. Kommunen verkar för 
att energi- och klimatsmarta bränslen nyttjas där en ny transportinfrastruktur kan leda 
till ett minskat beroende av fossila bränslen. I den senaste beräkningen från 2017 ligger 
Värmdö på 2,34 ton per invånare. Målet för Värmdö kommun är 1,5 ton per invånare 
till år 2030. Utsläppen av växthusgaser i kommunen kommer till övervägande del till 
från transporter (Miljöbokslut 2019, Värmdö kommun.

Tillgänglighet 

Trafiksystemet ska utformas så att alla ska kunna nyttja det oavsett förmåga 

och behov.

Fysisk tillgänglighet också för personer med funktionsvariation präglar samhällsplane-
ringen och gör att människor kan mötas. Bebyggelsen ska tillgänglighetsanpassas och 
lokaliseras så att man kan gå eller cykla i ökad utsträckning. Tillgänglighetsfrågor ska 
implementeras i ett tidigt skede i plan- och byggprocessen. 
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Trygghet

Trafik- och gatumiljön ska vara utformad på ett sätt där alla känner sig trygga 

oavsett tid och plats.

Trygga miljöer skapas genom att trygghet och säkerhet beaktas i planering. Medborgare 
och besökare ska känna sig trygga när de vistas på allmänna platser. Ett jämlikhetsper-
spektiv ska tillämpas och prägla planeringen av utemiljöer på allmän mark.

Värmdö kommun ska fortsatt arbeta aktivt med Säkra skolvägar för att öka trafiksä-
kerheten och tryggheten mellan hem och skola. En trygg skolväg är när barn och vuxna 
upplever att det är säkert att vistas i trafiken till och från skolan. En säker skolväg bety-
der att barnen inte ska skada sig i trafiken till och från skolan. Där kommunen inte är 
väghållare ska fokus ligga på att vara behjälpliga i samband med informationskampanjer 
med mera.

Gång

Andelen gångtrafikanter i kommunen ska öka.

Det ska vara lätt och attraktivt att gå i Värmdö kommun. I planeringen ska hänsyn tas 
till olika funktionsvariationer och rörelsehindrade individer så att det blir promenadvän-
ligt för alla.

Cykel

Det ska vara tryggt och säkert att cykla i Värmdö kommun.

Andelen cykelresor i kommunen ska öka.

I likhet med gång ska det vara lätt och attraktivt att resa med cykel inom kommunen. Vi 
strävar efter att cykelvägnätet ska vara belyst och ha hög standard. En kraftfull utbygg-
nad av gång och cykelvägar är nödvändig och bör prioriteras för att skapa trafiksäkra 
lösningar för oskyddade trafikanter.

Kollektivtrafik

Andelen resor med kollektivtrafiken ska öka.

Andelen pendelresor med båt ska öka.

Värmdö kommun tillsammans med Region Stockholm ska verka för att att kollektiv-
trafiken får ökad framkomlighet och att båtpendling blir ett attraktivt komplement till 
övrig trafik. För att minska påverkan på miljön måste alla insatser som främjar ökat 
kollektivt resande prioriteras. Genom att planera för bostäder i kollektivtrafiknära lägen 
skapas en attraktivitet och tillgänglighet till kollektivtrafiken. Replipunkter ska utvecklas 
med service och parkeringar.



21trafikstrategi för värmdö kommun

bakgrundtrafikstrategi

Trafiksäkerhet

Ingen ska dödas eller skadas allvarligt på Värmdö kommuns vägar.

Målet speglar de nationella målen i nollvisionen och är en självklarhet för ett hållbart 
trafiksystem. Trafiksäkerheten ska kontinuerligt prioriteras i alla skeden av planeringen 
med särskild betoning på barnperspektivet. Av extra vikt är planeringen och arbetet 
längs med skolvägar och vid skolor. 

Infartsparkering

Värmdö kommun ska verka för fler infartsparkeringar. 

En av förutsättningarna för fortsatt bebyggelseutveckling och smidiga kombinations-
resor är fler attraktiva infartsparkeringsplatser vid handelsområden, replipunkter och 
centrumområden för att öka andelen kollektivtrafikåkande och öka framkomligheten 
på vägnätet. 

Parkering

Värmdö kommun ska verka för ett robust parkeringssystem.

En anpassningsbar parkeringsnorm ska tillämpas i alla planeringsprocesser för att nytt-
ja markytorna på ett så effektivt sätt som möjligt.

Figur 9. Bilden visar de 10 målområden som trafikstrategin har pekat ut som behövs för att uppnå trafik-
säkra, tillgängliga och hållbara resor i Värmdö kommun. Målen ska ligga till grund för kommande planer 
och program samt integreras i framtida arbeten kopplade till trafik i Värmdö kommun.
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Figur 10. Figuren visar arbets-, uppföljnings-, och genomförandeprocessen för Värmdö kommuns  trafik-
strategi.

GENOMFÖRANDE, UPPFÖLJNING OCH EFFEKTER

Trafikstrategin har en långsiktig tidsram fram till 2030 med utblick mot år 2050. Uppföljningen 
av trafikstrategin bör ske en gång per mandatperiod för att säkerställa aktualiteten. Vidare sätter 
trafikstrategin ramarna för det kontinuerliga arbetet med övriga handlingsplaner och program i 
kommunen kopplat till trafik. 

De angivna målen kommer att konkretiseras i kommande handlingsplaner och sedan i åtgärdspro-
gram, som preciserar genomförandet för respektive handlingsplan. Värmdö kommuns arbete med 
trafik kommer att förankras och utgöra fundamenten i respektive handlingsplan eller program. 
Trafikstrategin och den strategiska planeringen är en kontinuerlig process. Målen och de kom-
mande handlingsplanerna behöver utvecklas och adekvata medel behöver alltid finnas tillgängliga 
för att kunna bedriva arbetet framåt. I arbetet med att utveckla Värmdö kommuns trafiksystem på 
ett hållbart sätt som trafikstrategin pekar ut ligger ansvaret övergripande på olika förvaltningar. 
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden ansvarar för att handlingsplaner och mål utpekade i 
trafikstrategin ges utrymme i kommande budgetar och verksamhetsplaneringar. Samhällsbygg-
nadskontoret ansvarar för att ta fram årshjul, handlingsplaner och tydliga redovisningar kring 
måluppfyllelse. Samverkan internt inom kommunen där alla bidrar med insatser kopplade till 
respektive organisation i kombination med ett intresse att leda arbetet framåt med utvecklingen av 
trafiksystemet krävs för att konkreta resultat ska bli verklighet.
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