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Åtgärdsvalsstudie Hemmesta - sammanställning från Workshop Pröva tänkbara lös-
ningar 
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Om workshopen 

Workshopen var en del i åtgärdsvalsprocessens steg ”Pröva tänkbara lösningar”. Syftet 

med workshopen var att ta fram förslag på åtgärder som kan lösa de problem, och bidra 

till de mål, som identifierats i fasen ”Förstå situationen”. 

 

Program 

Programmet för workshopen innehöll följande delar: 

 Introduktion  

o Om ÅVS-processen, var står vi nu?  

o Förstå situationen – förutsättningar, problem och mål  

o Sammanfattning av förutsättningar och problem 

o Mål för åtgärderna 

 Pröva tänkbara lösningar  

o Fyrstegsprincipens fyra steg 

 Workshop – lösningar utan förbifart 

 Workshop – lösningar med förbifart 

 Avrundning - så går vi vidare 

Se powerpoint från workshopen för mer information. 

Mål som åtgärderna ska bidra till 

Baserat på resultat från ”Förstå situationen” har mål tagits fram som åtgärderna ska 

bidra till. Dessa mål (se nedan) låg till grund för åtgärdsgenereringen på workshopen. 
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Fyrstegsprincipen 

Metodiken med åtgärdsval bygger på den så kallade fyrstegsprincipen. En åtgärd 

behöver inte innebära att vi bygger om eller bygger nytt. När vi tänker om och optimerar 

tillsammans får vi synergieffekter genom att tänka trafikslagsövergripande och tillämpa 

fyrstegsprincipen. När vi tittar på problemen utifrån alla trafikslag och samtidigt tittar på 

de fyra stegen tänk om – optimera – bygg om – bygg nytt är chansen stor att vi får 

lösningar som ger större effekt tillsammans än var för sig.  

 

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en 

helhetssyn. Principen används i ett tidigt skede i planeringen, innan vi väljer eventuella 

åtgärder. På så sätt kan vi hitta bästa möjliga åtgärder för att lösa problem eller brister i 

transportsystemet.  

 

Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg:  

1. Tänk om Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan 

på-verka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.  

2. Optimera Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer 

effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.  

3. Bygg om Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade 

ombyggnationer.  

4. Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre 

tidigare ste-gen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.  

 

 

Åtgärdsgenerering under workshopen 

Åtgärderna arbetades fram i två separata pass under workshopen. Första passet 

behandlade alla tänkbara åtgärder som inte innebär ny förbifart. Andra passet fokuserade 
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specifikt på åtgärden ny förbifart. Denna uppdelning gjordes för att säkerställa att 

åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg kommer fram, samt att tid reserveras till att 

fördjupa kunskapen kring en ny förbifart. 

 

Under workshopen arbetade grupperna med följande frågeställningar: 

 

Uppgift 1: Lö sningar utan fö rbifart 

 Hitta åtgärder som kan bidra till att lösa problem och bidra till målen 

 

Uppgift 2: Lö sningar med fö rbifart 

 Hur bör en ny väg utformas för att ge bäst måluppfyllelse?  

‒ Alternativa dragningar? 

‒ Samplanering med ev ny bebyggelse? 

‒ Andra åtgärder? 

 Sammanställ aspekter som är viktiga att belysa i utredningen! 

 Hur påverkar en förbifart effektmålen? 

 

Följande avsnitt redovisar en bruttosammanställningar av de åtgärdsförslag som togs 

fram. 
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Bruttosammanställning av åtgärdsförslag – lösningar utan förbifart 

 

 

  Åtgärd Kommentarer 

Grupp 

1 

  

1 Trefältslösning Har funkat i Grisslinge inarbetad i 

kommunen 

2 Bygga cirkulationer/gång- och 

cykelpassage 

  

3 Differentierade skolstarter   

4 Fler skolskjutsar/SL/generösare 

regler 

  

5 Flytta centrum sydost Utgår från att C ska ligga kvar, går det 

att flytta 

6 Fler och större infartsparkeringar GC 

och bil 

Utveckla Hemmesta vägskäl 

7 Lokalisering av service till centrum 

för att slippa resa till Gustavsberg 

tex vårdcentral etc 

8 SL taxan skrota zonindelningen Få fler att åka kortare resor 

9 Spårtaxi Avlasta vägnätet genom spårtaxi 

10 Minska antalet in och utfarter 247 Bättre flyt på v274 

11 Skapa parallellt vägnät För att avlasta v274 

12 Vandrande skolbuss   

13 Planskild passage i Hemmesta C   

14 Större/längre hpl i Hemmesta 

C/knutpunkt 

  

15 Avfartsfiler vänstersväng/högersväng   

16 Planskild korsning Ålstäket   

17 Fler körfält på Skärgårdsvägen   

18 Kommunal markstrategi   

19 Fler direktbussar från Hemmesta   

20 Samordna planeringsprocessen   

21 Kommunalt övertagande av vägar   
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22 Belysning   

23 Öppna Ålstäket för båtpendling   

Grupp 

2 

  

24 2+1-väg genom Hemmesta Förbättra flödet och kan ta mer trafik. 

222:an trafikfarlig och behöver inte 

mer trafik. 

25 Förtätning närmst Hemmesta. Låt 

centrum flytta österut. 

Bra centrum som är självständigt från 

Gustavsberg.                                  

Nuvarande plan måste ha ett större 

grepp och ta med Skärgårdsvägen 

26 Översyn av Ålstäket. Ev inte en 

rondell förbättra flödet från båda 

vägar. Oavsett framtida förbifart 

Bättre trafikflöden, bättre 

trafiksäkerhet. 

27 Mätning och utredning av 

kollektivtrafik och nya lösningar 

som. 435 Hemmesta stanna på alla 

hlp. Andra bussar som tex 440 

stannar inte överallt och är snabbare 

direktbuss.   

Attraktivare och snabbare 

kollektivtrafik 

28 Nya infartsparkeringar i Hemmesta 

vägskäl 

Fler personer som kan ta bussar från 

Hemmesta vägskäl. 

29 Ej tung trafik under rusningstrafik Bättre trafikflöden, bättre 

trafiksäkerhet. 

30 Utredning om skolskjuts och SL-kort. 

Kunna utnyttja SL-kortet hela dygnet. 

Yngre barn får skolskjuts. 

Färre skjutsar med föräldrar ger färre 

bilar. Föräldrar ska tryggt kunna lämna 

barn till skolskjuts på morgonen. 

31 På sikt sammanbinda olika områden 

bakom Hemmesta. En känslig fråga 

för de boende, men måste fram utan 

förbifart. 

Sprida trafiken på fler vägar. Vissa 

gator kan behöva bli kommunala gator. 

32 Ta bort tung trafik och farligt gods.   

33 Skolor olika start på dagen. Mycket kan göras för trafiksituationen 

genom att samarbeta med skolorna. 

34 Utred trafikflödet på Skärgårdsvägen 

i detalj. Åtgärda tex med färre 

utfarter och tunnlar. Inga fler 

cirkulationer, svårt för flödet och för 

förare. T ex Gustavsberg. 

  

35 Åkermark viktig för hela Värmdö och 

har skydd av MB. 

Detta har påverkan och konsekvenser 

för hela Värmdö. 

Grupp 

3 

  

36 Bygg ut, främja och rusta upp GC   
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37 Bygg ut ridvägar, stråk   

38 Reversibelt problem med alla utfarter 

(grisslingerakan idag som exempel) 

39 Prioritera kollektivtrafiken, signal   

40 Skolan, justera skoltider, 

syskonförtur, förbättra skolvägar, ta 

bort fritt skolval 

  

41 Spårtrafik, hängande trafik   

42 Ta bort farligt gods   

43 Jobba hemma och bygg ut bredband   

44 Gräva ner väg i centrumdelen   

45 Fyrfältslösning med bussprio   

46 Vägar genom områdena, slingor   

47 Tätare bebyggelse i centrum  Stoppa nuvarande plan i centrum 

48 Stråk mot havet centrum   

49 Ta bort stenkrossen 200 lastbilar per dag? 

50 Säkra övergångar 222, 274 GC, 

planskilt 

Trygghet 

51 förbättrade o fler infartsparkeringar   

52 Direktbuss Stockholm C och mot 

Kista 

  

53 incitament för samåkning   

54 bullerskydd   

55 Hemmesta vägskäl cirkulation pga 

56 Inte bygga alls  Utveckling av Hemmesta centrum? 

57 lösa bullerfrågan   

Grupp 

5 

  

58 Förbättrade/mindre antal påfarter, 

lättare att köra ut 

  

59 Lokala gator som förbinder alla 

kluster, förutsätter att kommunen tar 

ett större ansvar för vägarna 

  

60 Olika starttider på skolan, minskar 

trafiken samtidigt 

  

61 Bygg skolor utanför Hemmesta, ex 

bygg ut Kyrkskolan. I Hemmesta ska 

man kunna gå, inte åka, färre vägar 

  

62 Infartsparkering vid Hemmesta 

vägskäl och fler bussar, ev längre ut 

  

63 Hastighetsbegränsa 30 km/tim, (ej 

konsensus) 

  

64 Bygg ut cykel och gångvägar   

65 Fler rondeller (ej konsensus)   
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66 Om man bygger Hemmesta centrum 

som planerat då blir det fullt med 

lokala barn och andra skolor behövs 

  

67 Viktigt vad som är skoltrafik och vad 

som är genomfart, även trafik till 

affären är intressant 

  

68 Bra beslutsunderlag! Inte för 

förenklad modell över trafikflöden, 

varför åker folk genom Hemmesta? 

  

69 Huvudåtgärder på befintlig väg, 

antingen krympa för att tvinga folk 

att åka buss eller förenkla genom 

reversibelt. Alt bussfil, mål att fler 

åker buss 

  

70 Jobba med beteende, fler buss   

71 GC vägarna måste höja standras, 

förbättra, speciellt inne i området 

mellan vägföreningarna 

  

72 Naturreservat i Storskogen, skydda 

friluftslivet mer än naturen 

  

73 Bygg där det redan finns 

infrastruktur, bussar etc. inte ute i 

skogen 

  

74 Bygg hellre väster om Ålstäket, inte 

längre ut på Värmdö 

  

75 Båtpendling   

76 Skolplanering ex, olika starttid, 

syskonförtur för att samla barn i 

samma skola och kunna gå eller åka 

skolskjuts 

  

Grupp 

4 

  

77 Båtar till Stockholm från Ålstäket 

och Torsby 

  

78 Reversibla körfält genom Hemmesta   

79 Begränsad nybyggnation   

80 Stäng krossen   

81 Köpcentrum utanför Hemmesta 

vägskäl 

  

82 Mer handel i Hemmesta (mindre 

handel till andra) 

  

83 Bygg få punkthus i Hemmesta för 

yngre och äldre som vill bo kvar 

  

84 Överdäcka Skärgårdsvägen   

85 Nya strategiskt placerade skolor som   
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avlastar Hemmesta 

86 Spara skyddad natur, skapa 

naturreservat 

  

87 Gratis busskort på försök 

(testresenär) 

  

88 Gratis buss för alla under 18   

89 Skolbarn får Sl-kort som gäller hela 

dagen 

  

90 Återinför SL-remsan   

91 Värmdö en SL-taxezon   

92 Direktbussar från Torsby, 

Fagerdala/Bullandö 

  

93 Bättre turtäthet   

94 Bättre utformning och placering av 

hpl 

  

95 Ta bort hpl Viks central   

96 Flexibel skolstart   

97 Passager mellan säckgator   

98 Planskilda korsningar centrum och 

vid skola 

  

99 Avlämningsfält i kombination med 

GC-tunnel längs väg 274 

  

100 Infartsparkering före Hemmesta 

vägskäl, skolbuss från parkering 

  

101 Större och fler infartsparkeringar   

102 Säkrare GC-vägar längs 

Skärgårdsvägen 

  

103 Belysning gc   

104 GC-vägar mellan säckgator   
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Bruttosammanställning av åtgärdsförslag – lösningar med förbifart 

 

1. Utformning av förbifart 

Grupp 1: 

 
 Ska förbifarten få effekt ska den gå så när Hemmesta som möjligt över Hemmesta Sjö-

äng. 

 (Se vad man gör i Norge). Det ska vara kort 

 Ska det vara logik ska anslutningspunkten ligga så nära Hemmesta vägskäl som möjligt. 

 (Det finns en gammal utredning om en väg från Fagerdalavägen till Rosengård) 

 Buller problem på v222 om förbifarten kommer ner till den. Anslutning så nära Hagaberg 

som möjligt.  

 Höga naturvärden på PEAB:s marker. 

 Nyttja cirkulationen vi Hemmesta Gymnasium för entré till Storskogen. 

 Värmdövallen/Hemmesta skolan bör vara med i planeringen av Hemmesta C. 

 Två olika anslutningar vid Fagerdalavägen, en över Sjöängen och en över Ploglandet. 

Som Ansluter till V222 öster om Hagaberg och eller cirkulationen vid Hemmesta Skola. 

 Om en förbifart ska byggas SKA många andra problem lösas, Värmdövallen, Hemmesta 

Skolan, centrum etc. Det är inte bara exploateringen som ska dra nytta av en förbifart. 
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Grupp 2: 

 
 Om ny förbifart kan den inte ligga längs kraftledningsgata, för bergigt, mycket spräng-

ning och dyr. 

 Lägg ny väg så nära centrum som möjligt. Mindre påverkan på befintlig natur och fri-

luftsliv. Fler väljer denna väg än om den ligger längre bort. 

 Ny kommunal väg (bibehåll Skärgårdsvägen som TRVs väg) kan få folk från t ex Herr-

viksnäs, Grävlingsstigen mm att besöka Hemmesta centrum. Förstärkning av Skärgårds-

vägen behövs (2+1-väg). Två lösningar ger långsiktig bra lösning för ökade trafikmäng-

der. 

 Flytta centrum! Ett självständigt centrum. 

 

Grupp 3: 

Ingen bild 
 Förbifart Hemmesta under Hemmesta, ekonomiska och utrymmesnackdelar (ramper etc.) 

 Nedsänkt väg med gröna ekodukter, problem med avrinning mm.  
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Grupp 4: 

 
 Hänsyn till höga natur- och rekreationsvärden 

 Tunnel för att inte skära av tillgänglighet och natur. Annars blir det stora, synliga spräng-

ningar 

 Nya skolor med tillgänglighet från förbifarten 
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2. Viktiga aspekter avseende förbifart 

 

Grupp 2: 
 Miljö och natur och friluftsliv, kan de samordnas? 

 Bibehåll stora sammanhängande grönområden. 

 Fler naturinventeringar och konsekvensanalyser för friluftslivet. 

 Barriäreffekten. Oavsett var ny väg går så krävs flera under/övergångar och ekodukter.  

 Busstrafik ska kunna ledas om. När det bli stopp idag är det stor risk för långa köer och 

längre stopp på flera dagar isolerar Värmdölandet. 

 Ålstäket är viktigt. Bygg inte bort möjligheten till bra trafiklösning i kommande DP i 

östra Mörtnäs. 

 Redovisa ny väg OCH bebyggelse. Det är en samlad påverkan. 

 Bygg inte bort möjligheter med DP Hemmesta centrum. Låt den DP få ett större område 

och större perspektiv. 

 

Grupp 3: 
 Trafik till: 

 Friluftsliv, djur, natur, hälsa 

 Beteende 

 

Grupp 4 
 Naturvärden måste kartläggas – bevara det som är bevarandevärt. 

 Stor hänsyn till rekreativa värden 

 Trafikflöden – vilka kommer åka genom Hemmesta och vilka kommer åka förbi? 

 Hur påverkar förbifart framkomlighet på väg 222. 

 Påverkan på Hemmesta sjöäng. 

 Vilka val människor gör, hur ser deras vardag ut? Vart rör dom sig? Handel, skola mm. 
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3. Hur påverkar en förbifart effektmålen?  

 

Grupp 4: 
 Utan bebyggelse i storskogen Med bebyggelse i Storskogen 

Tillgänglighet:  påverkar en del, men mkt trafik 

kommer fortfarande att köra genom 

Hemmesta. Om alla från Bullandö kör 

via förbifarten finns risken att  

Viss minskning av trafik genom 

Hemmesta. 

Om det blir mindre trafik inom 

Hemmesta  centrum dör? 

Många boende kommer troligen 

välja vägen via Hemmesta om 

service mm nyttjas i Hemmesta. 

 

Ökad andel 

kollektivt resande, 

cykel mm 

Kollektivtrafiken kommer å genom 

Hemmesta. Tveksamt att någon 

busslinje kommer gå på förbifart. Måste 

få till bra anpassningar i Hemmesta i 

alla fall.  

Förbifart påverkar i stort inte analet 

som väljer buss framför bil. Bra att 

stanna till i Hemmesta.  

Underlag för kollektivtrafik kan 

öka, men det kan ev bli för långt för 

dessa människor att ta sig till 

hållplatser  tar bil.  

Trafiksäkerhet: 

 

Säkerhetsaspekterna ligger mkt i 

Hemmesta, men en förbifart kan 

påverkas mkt av vilt som passerar. 

Viltpassager och groddjurspassager 

viktiga. 

Viltsituation påverkas ytterligare om 

naturmark exploateras. Tränger 

undan djur och kan orsaka 

trafiksäkerhetsproblem. 

Klimatpåverkan o 

tillvarata natur, 

kultur, rekreation:  

 

Vill bevara höga värden!!! Natur och 

rekreation. Dra vägen på det absolut 

bästa sättet som finns med hänsyn till 

natur, kultur och rekreativa värden. 

Påverkan på regional grön kil måste 

beaktas! 

Stora sammanhåla grönområden 

viktigare än många små för djur och 

natur. 

Svagt grönt samband och regionala 

gröna kilar påverkas ännu mer om 

sammanhållen natur exploateras. 

Inte hållbart att bebygga åkermark. 

God boendemiljö:  

 

Tung trafik kör ev förbifarten 

Mkt är redan byggt. Innebär att det 

redan är mkt påverkat. Närboende vill 

bevara den miljö de flyttat ut till 

Hemmesta för att bo i. 

Blir av med en del buller om väg 

flyttar? Fast marginell påverkan för mkt 

trafik kommer ändå åka genom 

Hemmesta. 

Konkurrens för rekreationsplatser 

(sporthallar mm) påverkads 

Tung trafik kör ev förbifarten, men 

hur vet man vilken väg de väljer? 

Den vägen är ju längre. 

Ny bebyggelse störs av buller från 

förbifarten? 
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Fortsatt arbete med utveckling av åtgärder 

Utfirån det underlag som tagits fram under workshopen och tidigare studier kommer 

åtgärdsförslagen att utvecklas inom åtgärdsvalsstudien. 

 

Bilder från workshopen 

 

 

Figur 1 Workshopen ägde rum i Värmdös kommunhus/Värmdösalen. 

 

Figur 2 Erik Sjaunja (bilden) och Eric Dahlén, Trivector, redovisade resultat från 

fasen Förstå situationen. 

 



   

 Diarienummer  

 14KS/0496 Sid 

17(20) 
 Projektnummer  

Åtgärdsvalsstudie Hemmesta – sammanställning från 
Workshop Pröva tänkbara lösningar 

21670  

 

 

 

Figur 3 Erik Barkman, Svensk Byggkultur, redovisade tankar kring ny bebyggelse i 

området. 

 

Figur 4 Redovisning av resultat från workshopen. På bilden: Eric Dahlén, 

Trivector, och Viveca Jansson Värmdö kommun. 

 



   

 Diarienummer  

 14KS/0496 Sid 

18(20) 
 Projektnummer  

Åtgärdsvalsstudie Hemmesta – sammanställning från 
Workshop Pröva tänkbara lösningar 

21670  

 

 

 

Figur 5 Figur 6 Redovisning av resultat från workshopen. På bilden: Eric 

Dahlén, Trivector, och Ann Hagström, Värmdö kommun. 

 

Figur 7 Kartunderlag från workshopen. 
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Figur 8 Deltagare på workshopen. 

 

 

Figur 9 Redovisning av resultat. Anna Gabrielsson. 
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