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1. INLEDNING 

Kråkberget ligger syd öst om Gustavsbergs centrum i Värmdö kommun. Det angränsar 

till Skärgårdsvägen vars sträckning är mellan Gustavsbergs centrum och Värmdöleden. 

Kommunen ska ta fram en detaljplan för Kråkberget i syfte att möjliggöra bostäder och 

lokaler för verksamheter. Inom området planeras för ca 250 bostäder samt eventuellt en 

förskola. En del av planen är en ny anslutning till Skärgårdsvägen som leder till ett för 

området gemensamt garage samt ansluter till den väg som leder upp till planerad 

bostadsbebyggelse på berget.  

 

Figur 1 Översikt 

1.1. Uppdraget 
Structor Mark Stockholm AB har fått i uppdrag av Värmdö kommun att utreda ett antal 

trafikförhållanden i samband med exploatering av Kråkberget, dessa listas nedan. 

Trafikutredningen utreder: 

- Framkomlighet Skärgårdsvägen 

Förutsättningarna för den nya anslutningen till området mot Skärgårdsvägen 

samt konsekvenser för framkomligheten på Skärgårdsvägen med en ny 

anslutning. Baserat på den trafik som alstras av nya bostäder och verksamheter i 

Kråkberges samt prognosticerad trafik på Skärgårdsvägen. Under arbetets gång 

har även kapaciteten i befintlig cirkulation tillkommit som utredningspunkt. 

- Förlängning av busshållplats 

Identifiera konsekvenser vid eventuell förlängning av busshållplats Skogsbo för 

ytterligare en ledbuss. 

- Intrång i detaljplaneområdet 

Yttre gränsen för vägsektionen, hur stort intrång breddningen av Skärgårdsvägen 

innebär i detaljplaneområdet.   
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1.2. Förutsättningar 
Den exakta utformningen och placeringen av bostäder samt anslutning är vid tiden för 

denna trafikutredning inte slutgiltigt bestämd. Det innebär att trafikutredningen förhåller 

sig till parametrar som kan komma att ändras.  

Underlag: 

- Trafikflöden från 2018, Trafikia 

- Förslag på framkomlighetsåtgärder för buss, Sweco 2019-02-15 

- Situationsplan, Kod arkitekter och Landskapslaget 2019-04-25 (se figur 5).  

- Teknisk Handbok, Värmdö kommun 2017-11-15.  

- Vägar och Gators Utformning (VGU), Trafikverket 2015. 

- RiBuss, Trafikförvaltningen 2018. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 

2.1. Allmänt om området  
Utredningsområdet är idag delvis exploaterat. Nedanför berget, norr om 

Skärgårdsvägen, ligger ett verksamhetsområde som ingår i planområdet, i övrigt är 

området oexploaterat. Marken är kuperad med stora nivåskillnader.  

De befintliga verksamheterna nedanför Kråkberget som genererar trafik i 

cirkulationsplatsen Skärgårdsvägen/Skogsbovägen/Skänkelvägen är idag ett 

glasmästeri, en maskinexport, en djurklinik, olika verksamheter i Hälsans hus samt en 

liten del av trafiken till Värmdö kommunhus.   

 

Figur 2 Nuläge 
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2.2. Gång och cykel 
Längs Skärgårdsvägen finns gångbanor på respektive sida. En gemensam gång- och 

cykelbana finns indragen från Skärgårdsvägen på den norra sidan. Den ansluter 

gångbanan ungefär i höjd med Hästskovägen.  

 

Figur 3 Gång- och cykelbanor 

Det regionala cykelstråket för Stockholm har en ändpunkt i Gustavsbergs centrum. Det 

regionala nätet leder sedan västerut.  

 

  

Figur 4 Gång- och cykelbana vid utredningsområdet 

Inom planområdet finns idag den gemensamma gång- och cykelbanan men i övrigt 

saknas gångbanor.   

GC-bana 
Gångbana 
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2.3. Kollektivtrafik 
Närmsta busshållplats, Skogsbo, trafikeras av buss 474, 480C samt 484. Det finns en 

hållplats i vardera riktningen inom utredningsområdet. Den norrgående hållplatsen är 

utformad som en fickhållplats och den södergående som en körbanehållplats. 

• Buss 474 trafikerar sträckan Slussen - Hemmesta, restiden för sträckan är 35 

minuter. Bussen går som tätast var 10:e minut både på vardagar och helger. 

• Buss 480 C trafikerar sträckan Cityterminalen - Mölnvik. Den går i rusningstid 

på morgonen in mot city som tätast var 10:e minut.  

• Buss 484 trafikerar sträckan Sickla udde - Mölnvik. Den går som tätast var 20:e 

minut under morgon och eftermiddag i rusningstid. 

2.4. Motorfordon 
Skärgårdsvägen är huvudled med en skyltad hastighet på 50 km/h. Det är ett körfält i 

vardera riktningen. En trafikmätning har gjorts av Trafikia under september och oktober 

år 2018, se tabell nedan.  

 

Tabell 1. Uppmätta trafikflöden år 2018. 

 

  Dygnstrafik 
Vardagsdygns-
trafik 

Maxtim
trafik   

Tung 
trafik 

85-
percentil 

     FM EM     

Skärgårds-
vägen Punkt 12 9605 10379 779 1057 8,6% 

50 
km/tim 

Skärgårds-
vägen Punkt 13 8782 9422 722 1018 8,9% 

55 
km/tim 
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Figur 5 Mätpunkter 

Enligt trafikmätningen redovisas att riktningsfördelningen i punkt 12 och 13 var ungefär 

50 % i båda riktningar. 85-percentilen är 50 respektive 55 km/tim i mätpunkterna.  
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3. PLANFÖRSLAGET  

Planförslaget innebär exploatering av Kråkberget med ca 250 bostäder och eventuellt en 

förskola.  Anslutningen till Kråkberget planeras via en ny anslutning på 

Skärgårdsvägen, markerad i situationsplanen nedan. Parkering till bostäderna planeras i 

garage i den nedre delen av området, Kråkbyn, under husen. Garaget ska nås via den 

nya anslutningen. Den övre delen av området, Skogsbyn, ska gå att nå med bil för de 

som har behov av tex parkering för rörelsehindrade och leveranser. Förskolan med ca 

120 barn nås genom befintlig cirkulationsplats öster om den nya anslutningen.  

 

Figur 6 Situationsplan  

 

Ny anslutning 

Skogsbyn 

Kråkbyn 

Förskola 

In- och utfart 
till garage 
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4. UTREDNING 

4.1. Framkomlighet Skärgårdsvägen 
För att kunna utreda hur framkomligheten på Skärgårdsvägen påverkas av en ny 

anslutning respektive hur cirkulationsplatsen påverkas om all ny trafik leds ut där har 

kapacitets- och flödesberäkningar gjorts.  

Nedan beskrivs hur ingångsvärdena till CAPCAL har tagits fram, och senare vilket 

resultat det har genererat. 

4.1.1. Trafikalstring  
 

Alstring från verksamheter 

Verksamheterna nås genom den befintliga cirkulationsplatsen 

Skärgårdsvägen/Skogsbovägen/Skänkelvägen. Djurkliniken antas finnas kvar men den 

hemtjänstverksamhet som finns i Hälsans Hus ersättas av annan mindre 

trafikgenererande verksamhet. Antal resor till och från djurkliniken och Hälsans hus är 

baserade på öppettider, verksamhetstyp och antal parkeringsplatser. Det totala flödet för 

verksamheterna uppskattas till 47 resor under maxtimmen. 

Den trafik förskolan genererar förläggs till maxtimmarna. Här har ett antagande om att 

50 % kommer med bil till förskolan. Totalt ger det ca 110 resor i maxtimmen.  

 

Kommunen får ca 4-5 leveranser per dag, via cirkulationen, till kommunhusets västra 

sida. En av dessa leveranser antas ske under maxtimme. Kommunens parkering nås 

genom en annan anslutning.  

 
Tabell 2 Trafikalstring verksamheter 

 

Alstring från bostäder 

De 250 bostäderna antas generera fyra rörelser per lägenhet och dag. I antagandet är 

samtliga trafikflöden inräknade, såsom leveranser, besökare och dylikt. Vid beräkning 

av morgonens dimensionerande timtrafik, förväntas 10 % av flödet vara riktat in till 

området och 90 % ut från området. På eftermiddagen antas flödet in i anslutningen vara 

80 % och ut från anslutningen 20 %. Fördelningen på Skärgårdsvägen antas vara 50 % i 

vardera riktningen liksom idag.  
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För cirkulationsplatsen har antal resor i anslutningen söderut till Skänkelvägen 

beräknats på antal parkeringsplatser som finns i anslutning till Skänkelvägen samt med 

ett antagande om totalt 4 resor per fordon, alla andra resor som leveranser inräknade.  

4.1.2. Prognos och kapacitetsberäkningar för anslutning och cirkulationsplats 

Prognosen har baserats på Trafikverkets uppräkningstal för Värmdö, vilket innebär att 

trafiken kommer att öka med 1,43 % per år från år 2018 till år 2040, se tabell nedan. 

Trafiken i maxtimmen på Skärgårdsvägen antas vara 10 % av vardagsdygnsflödet.  

Tabell 3 Prognos 2040. 

 

Anslutningens kapacitet 

Anslutningen föreslås placeras mot Skärgårdsvägen enligt situationsplanen (figur 5). 

Kapaciteten mäts genom belastningsgrad, vilken innebär kvoten mellan aktuellt flöde 

och kapacitet. Enligt VGU är en god servicenivå då belastningsgraden < 0,6 för 

korsningstyp A (anslutningen) samt <0,8 för korsningstyp D (cirkulationsplats). 

Anslutningarnas trafikmängd antas inte ingå i Trafikverkets uppräkningstal för att med 

marginal kunna säkerställa tillräcklig kapacitet i korsningarna. 

 

Figur 7 Namnförtydligande till tillfarterna för utredningen i CAPCAL 

För att beräkna storleken på flödet under maxtimmen, för den av exploateringen 

tillkommande trafiken i anslutningen, görs ett antagande om att 40 % av alla rörelser 

görs under rusningstid (fördelat på två timmar på förmiddagen och två timmar på 

eftermiddagen). Dessa 40 % av dygnstrafiken är inte jämnt fördelat på alla totalt fyra 

maxtimmar, utan det dimensionerande flödet under en timme antas vara 15 % av 

dygnsflödet.  

Vid beräkning av anslutningens kapacitet för de förväntade trafikmängderna till och 

från Kråkberget i CAPCAL fås goda resultat. Under maxtimmen på förmiddagen blir 
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belastningsgraden som högst 0,41, vilket visar på god kapacitet i korsningen. Under 

maxtimmen på eftermiddagen visar resultatet för belastningsgraden som mest 0,49.  

På eftermiddagen visar resultatet att kölängden blev 0,1 fordon för vänstersvängande 

fordon in mot Kråkberget, vilket innebär låg risk för köbildning på Skärgårdsvägen. Det 

bör därför inte påverka flödet på Skärgårdsvägen nämnvärt.  

Cirkulationsplatsens kapacitet 

Samma antaganden som för anslutningen görs gällande Skärgårdsvägen att trafikflöden 

under maxtimtrafiken är 10 % samt 15% för den anslutande trafiken (från nya bostäder 

och verksamheter).  

Kapacitetsberäkningarna har gjorts på två olika scenarion. Det första scenariot med den 

uppräknade trafiken för prognosår 2040 samt verksamheterna. Det andra innefattar även 

all trafik från exploateringen via cirkulationen. För båda scenarion har beräkningen 

gjorts i förväntad maxtimme för både för- och eftermiddag.   

Tabell 4 Belastningsgrad för de olika tillfarterna i cirkulationsplatsen. 

 

Enligt VGU är en god servicenivå för anslutningen en belastningsgrad < 0,8. Båda 

scenarier antas därför att fungera väl. 

 

 

Figur 8 Namnförtydligande till tillfarterna för utredningen i CAPCAL. 

Skärgårdsvägen kommer enligt resultatet av kapacitetsberäkningarna inte få några 

negativa konsekvenser.   
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4.2. Förlängning av busshållplats 
Utifrån det förslag som Sweco tidigare tagit fram för förbättrad framkomlighet för 

bussen, se nedan, förlängs hållplatsen i norrgående riktning cirka 40 m norrut jämfört 

med dagens läge. Förlängningen innehåller en längre utkörningssträcka för att lättare 

kunna väva in med trafik på Skärgårdsvägen. Förslaget innebär också en ombyggnad av 

cirkulationen till en signalreglerad fyrvägskorsning och rak inkörning för bussar i 

södergående riktning. Enligt texten i förslaget bibehålls befintligt gaturum. 

 

Figur 9 Förslag signalreglerad korsning (Sweco) 

Som husen är placerade i situationsplanen, se figur 10, finns inte en möjlighet till 

förlängning av busshållplatsen på den norra sidan av Skärgårdsvägen som i Swecos 

förslag. 
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Figur 10 Situationsplan med ny gc-bana 

Om hållplatsen endast ska förlängas för att rymma två bussar, utan längre 

utkörningssträcka, krävs inte lika lång förlängning, se förslag figur 11. Då bussen har 

företräde när den lämnar hållplatsen har bedömningen här gjorts att det inte är 

nödvändigt med en längre utkörningssträcka.  

Utöver förlängningen av hållplatsen i norrgående riktning för att rymma två bussar har 

två körfält möjliggjorts i södergående riktning varav det ena utgör rak inkörning till 

busshållplats i förslaget. Den ficka som idag finns framför kiosken försvinner i detta 

förslag. Om den ska behållas är ett alternativ att flytta fram påstigningspunkten i 

södergående riktning för att rymma två bussar. 

En konsekvens av att dra cykelbanan direkt bakom väderskyddet i norrgående riktning 

är att det berg och den vegetation som idag finns där måste tas bort.  
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Figur 11 Förslag på utformning av hållplats samt ny cykelbana 

Placeringen av den nya anslutningen fungerar i båda alternativen, Swecos respektive 

denna utredningens förslag. 

4.3. Intrång i detaljplaneområdet 
Sektionen bygger på den utformning som redovisas i förslaget ovan, figur 11.  

Cykelbanan anläggs direkt bakom väderskyddet på den östra sidan av Skärgårdsvägen. 

Busshållplatsen i norrgående riktning utformas som en ficka med rak inkörning. 

Bussarna påverkar då inte trafikflödet på Skärgårdsvägen i norrgående riktning. I 

södergående riktning finns möjlighet att köra om bussen.   

1 

3 

2 
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Sektion 1 

Sektion 2 
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Figur 12 Nuvarande och föreslagna vägsektioner. 

• Dagens utformning på Skärkårdsvägen + ny gc-bana → sektion på 25,9 meter.  

• Framtaget förslag på Skärgårdsvägen (gc inkluderad) → sektion på 24,8 meter. 

Hur stort intrånget blir i detaljplanen beror på vilket alternativ som väljs och hur gc-

banan dras vidare norrut vid korsningen med den nya anslutningen. 

  

Sektion 3 
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5. SAMLAD BEDÖMNING OCH FORTSATT 

ARBETE 

Uppdraget bestod i att besvara tre punkter i samband med den nya detaljplanens 

exploatering; ny anslutning till Skärgårdsvägen, konsekvenser av förlängning av 

busshållplats samt vägutbredning när ny gång- och cykelbana planeras.  

Exploateringen innebär en trafikökning på Skärgårdsvägen, men en ny anslutning för att 

hantera den tillkommande trafiken är möjlig och bör inte ge någon negativ påverkan på 

framkomligheten på Skärgårdsvägen. Om all trafik från exploateringen leds ut i 

befintlig cirkulation får den en ökad belastning men kapaciteten är fortfarande god. 

Förlängning av busshållplatserna här möjliga, även med ny anslutning. Utredningen har 

tagit fram ett nytt förslag på lösning med cirkulation istället för signalreglerad 

fyrvägskorsning, detta då det är relativt låga flöden i de anslutande gatorna till 

Skärgårdsvägen och därmed inte innebär några större framkomlighetsproblem. Att 

införa en signalreglerad fyrvägskorsning innebär både fördelar och nackdelar. Till 

exempel är det en kostnad att anlägga både i byggskedet men även i driftskede, det är 

bra att använda för bussprion i högt belastade korsningar men i detta fall är trafiken på 

Skärgårdsvägen belastningen inte så hög. Breddning av gång- och cykelvägen är möjlig 

men innebär borttagning av berg och vegetation.  

I det fortsatta arbetet bör följande utredas vidare:  

• För angöring i området, som tex matleveranser och liknande, bör 

vändmöjligheter för dessa fordon ses över. 

• Vid förskolan bör utredas hur leveranser och sophämtning ska ske liksom 

hämtning och lämning av barn, då det innebär att angöringsmöjligheter och 

parkeringsplatser troligen behövs.  

• Utformningen av den nya anslutningen till Skärgårdsvägen bör studeras vidare. 

Förslagsvis placeras gång- och cykelbanan ca 5 meter indragen från 

anslutningen för att rymma en personbil. Det gör att om en bil svänger in på 

anslutningen men stannar för korsande fotgängare eller cyklister stoppar den inte 

trafiken och minskar framkomligheten på Skärgårdsvägen. Gång- och 

cykelbanan bör vara upphöjd. 

• Placeringen av huset närmst cirkulationen, hushörnet bör inte placeras precis där 

gc-vägen svänger. 

 

Övriga kommentarer: 

• Hur sophanteringen ska ske. Behövs sophämtning uppe i Kråkbyn innebär det en 

vändplan med radie 9 plus 1,5 meter fritt runtomkring. Samma lösning vid 

förskolan. 
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• En fråga som framkommit är möjlighet till ficka för sopsug längs 

Skärgårdsvägen. Vilket bör gå att ordna trafikmässigt om juridiska aspekter går 

att lösa. Dock måste då cykelbanan dras in för att kunna skapa en ficka och lyft 

över gång- och cykelbana ska undvikas. Enligt Avfall Sverige behöver fickan 

vara minst 15 meter lång och ha max 5 meter till anslutning. Hur detta kan lösas 

på detaljnivå bör utredas vidare. 


