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Mål
Värmdö kommun ska ha ett säkert och effektivt
trafiknät. 

Kollektivtrafiken ska vara attraktiv.

Värmdö ska ha ett bra gång- och cykelvägnät. 

Skärgården ska ha en väl utvecklad båttrafik.

I framtiden ska Värmdö kommun kunna nås även
med spårbunden trafik.

Rekommendationer
Vägsträckan Mölnvik – Ålstäket ska förbättras ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Gång- och cykelbana
samt belysning ska ordnas i en första etapp. Där-
efter ska sträckan få 2+2 körfält och färre in- och
utfarter.

En direktavfart mot Ingarö från väg 222 bör byggas
vid Gustavsbergs trafikplats, liksom påfartsramp
österut.

Fler infartsparkeringar ska byggas bl.a. vid
Hemmesta, Charlottendal samt på Ingarö.

Förutsättningarna för att anlägga infartsparkeringar
vid Insjön, Skeppdalsström, Ryttinge, Fågelbro,
Stavsnäs vägskäl, och Återvall ska undersökas.
Andra lämpliga lägen kan också bli aktuella.

Gång- och cykelvägar ska byggas mellan Stavsnäs
och Björkås, mellan Hemmesta och Siggesta, mel-
lan Kyrkskolan och Ängsvik samt mellan Brunn
och Björkvik. 

Förbättringar av trafiksäkerheten ska ske i kom-
munens centra, se vidare i Centrumområden. 

En rondell ska anläggas vid korsningen av Eknäs-
vägen och Mörtviksvägen. Andra åtgärder för att
höja trafiksäkerheten ska också utföras. Vägverket
är väghållare.  

Vägstandarden ska förbättras i förändringsområdena.  

Mark ska reserveras längs väg 222 för en framtida
utbyggnad av spårtrafik fram till Mölnvik. 

En bussdepå bör anläggas i anslutning till Håll-
uddsavfarten, norr om Värmdöleden.

Kommunen ska delta aktivt i planeringen av den
nya Slussenterminalen, trafiklösningar i Nacka-
Värmdö området samt utbyggnaden av spårbunden
kollektivtrafik till Nacka och Värmdö. 

Bullerskydd bör byggas längs väg 246 mellan
Ingarö kyrka och Brunn.  

En utredning av trafikens och väghållningens på-
verkan på huvudvattentäkter bör genomföras. 

En färjelinje bör öppnas mellan Kalvsvik och Överby. 

Färjetrafiken från Stenslätten över Rindö till
Vaxholm utökas.  

En trafiksäkerhetsplan för enskilda vägar ska ut-
arbetas.  

Skärgårdens replipunkter på fastlandet ska utvecklas
med utrymme för godshantering samt båt- och bil-
platser för den fastboende skärgårdsbefolkningen.  

En plan för förbättrade kommunikationer ska tas
fram i samarbete med berörda aktörer i länet samt
skärgårdens intresseorganisationer.  

Om Landstingets helikopterverksamhet ska vara
kvar i Värmdö kommun måste en ny landnings-
plats anordnas. Det bör då utredas om ett område
strax söder om Mölnviksrondellen är lämpligt. Idag
landar helikoptrarna inne i Mölnviks norra industri-
område.

Vid detaljplanering av förändringsområdena Mörtnäs,
Kolvik och Torsby bör hänsyn tas till behoven av
eventuella infartsparkeringar i anslutning till be-
fintliga eller nya båtbryggor.

Trafiksituationen i Värmdö kommun
Trafikmiljön längs huvudvägnätet i Värmdö är förknip-
pad med betydande problem både beträffande fram-
komlighet och trafiksäkerhet. Utan skyndsamma åtgär-
der kommer situationen snabbt att förvärras. Vid den
senaste trafikmätningen uppgick årsmedelsdygnstrafi-
ken (ÅDT) på väg 222 Stavsnäsvägen ca 2 km öster om
Ålstäket till 5 890 fordon. Väg 646 öster om Brunn hade
samma år 6 160 ÅDT. Sommartid har trafiken troligen
legat runt 8 000 fordon. Det är siffror som motsvarar
flödena på de större riksvägarna eller trafiken över
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Öresundsbron. För väg 274 mot Rindö och Vaxholm 
finns värden från 2001. Cirka 600 meter öster om Ål-
stäket uppgick flödet till 11 460 fordon per dygn varav
770 lastbilar. Som en regional jämförelse kan nämnas att
trafiken på väg 73 söder om Fors i Haninge år 2001 upp-
mättes till 9 500 ÅDT.

Betydande framkomlighetsproblem för den moto-
riserade trafiken finns främst på väg 222 på sträckan
Mölnvik-Ålstäket där köerna sommartid kan vara kilo-
meterlånga. Snabbt växande problem finns också i
Brunns centrum och i Hemmesta. Därtill kommer
ökande problem vid av- och påfart vid ett antal an-
knytande vägar. 

Trafikintensiteten gör det farligt att gå och cykla på
större delen av det statliga vägnätet inom Värmdö kom-
mun. Det gör att barn i princip inte kan besöka varandra
utan att få skjuts – även om kamraterna bor inom cykel-
avstånd. Familjer kan inte cykla eller gå till badplatser
utan tvingas använda bil. Det finns således ett stort be-
hov av säkra GC-vägar. Detta gäller främst vägarna 222,
274 och 646 Eknäsvägen men också t.ex. väg 653
Björkviksvägen och del av väg 686 Sollenkrokavägen.

Vid sidan av de oskyddade trafikanternas svåra si-
tuation finns trafiksäkerhetsproblem, främst i form av
viltolyckor och singelolyckor. Dessa olyckstyper står
för ca 80 procent av de polisregistrerade olyckorna i
Värmdö. Köerna och den till viss del kaotiska situatio-
nen vid vissa av- och påfarter ger upphov till ett antal
småkrockar som aldrig blir föremål för polisutredning.

Kommunen anser att GC-vägar längs de statliga
vägarna inte är ett kommunalt ansvar. I den av riks-
dagen nyligen fastställda infrastrukturpropositionen
(prop. 2001/02:20) anger regeringen följande: 
”Längs statliga vägar har staten ansvaret för att väg-
nätet utformas så att även hänsyn tas till cykel- och
gångtrafik. I tätorter är det staten som har ansvaret för
huvudvägnätet medan kommunen vanligtvis har an-
svaret för övriga vägnät”. 

Det innebär att Vägverket har ansvar för t.ex. väg 222,
274 och 646 även i de avsnitt där dessa passerar genom
tätorter. 

Regeringen preciserar ansvaret på följande vis: 
”Inom ramen för de statliga vägarna kan även separa-
ta cykelbanor och gångvägar byggas i de fall detta be-
hövs och är en lämpligare lösning än ett gemensamt
utnyttjande av vägbanan för såväl skyddade som
oskyddade trafikanter. Sådana lösningar bör övervägas
när trafikflödena är höga och den existerande vägen
smal och riskfylld för de oskyddade trafikanterna. I
den regionala transportplaneringen skall särskild hän-
syn tas till barns behov av en säker vägmiljö”. 

De smala huvudvägarna i Värmdö löper i stor ut-
sträckning genom ett småkuperat och känsligt inner-
skärgårdslandskap. Detta gör det olämpligt att annat
än undantagsvis bredda de nuvarande vägarna till fyra
körfält eller till två körfält med breda vägrenar (11–13
meter) som man vid motsvarande flöden skulle ha
gjort på andra håll. Omläggning i syfte att minska an-
talet kurvor är mestadels inte heller lämpligt. 

Spårbunden trafik
På lång sikt kommer det att behövas alternativ till
busstrafiken. Således finns det behov att reservera
mark för framtida spårbunden trafik till Värmdö kom-
mun. På kartan redovisas ett reservat för spår utmed
Värmdöleden fram till Mölnvik.

Kollektivtrafik på vatten
Som ett alternativ till resande med buss och bil bör
också båtresor kunna utgöra en del i kollektivtrafik-
resandet. Ett sätt att skapa detta skulle kunna vara
en båtlinje mellan Hemmesta/Kolvik/Mörtnäs och
Slussen via Nacka. Infartsparkeringar skulle kunna
skapas vid ett antal bryggor. Bryggorna bör ligga i an-
slutning till områden i vilka det bor många människor.
Med ett begränsat antal bryggor (hållplatser) mellan
Värmdö och Slussen skulle en båtlinje kunna vara ett
realistiskt alternativ till bussen. 




