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UTREDNINGENS SYFTE

Som ett led i arbetet med översiktsplan Vaxholm 
2030 har ett antal exploateringsområden pekats ut 
med tyngdpunkt på kollektivtrafiknära områden på 
Vaxön. Programmet, som omfattar Vaxön samt del 
av Resarö, innehåller totalt ca 600-800 bostäder. 
Då en ökad exploatering på Vaxön och i kommunen 
i stort påverkar befintligt trafiksystem föreligger ett 
behov av att ta fram ett samlat underlag för hur Vax-
ön ska trafikförsörjas på sikt.

I samband med exploatering av nya bostäder och 
verksamheter ökar resande och transporter. Tillgäng-
ligheten för de personer som bor och arbetar i de nya  
områdena måste tillgodoses på ett tillfedställande 
sätt. 

Vaxholm stad har tillsammans med Trafikverket m 
fl genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 274. Ett 
resultat av genomförd ÅVS är att ett gestaltnings-
program ska tas fram för väg 274s sträckning över 
Vaxön.

Denna utredning belyser behov och brister i befint-
ligt trafiksystem med höjd för att klara trafikförsörj-
ningen år 2030 samt redovisar möjlig utveckling av 
väg 274 till en stadsgata.

Arbetet har utförts i nära samarbete mellan konsult 
och stadens projektgrupp samt i workshopform med 
tjänstemän och politiker. 

Läsanvisning
Del 1 av denna rapport är en trafikutredning som 
syftar till att belysa förändringar som uppstår i trafik-
systemet till följd av exploateringsprogrammet. 

Utredningen omfattar trafiknätet på Vaxön och ska 
utgöra ett kommunalt underlag för fortsatt planering 
av trafiksystemet. Utredningen anger behov och 
brister i det befintliga trafiksystemet och tar höjd för 
att klara trafikförsörjningen fram till år 2030.

Del 2 av rapporten redovisar en möjlig utveckling av 
väg 274 till en stadsgata. 
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DEL 1 TRAFIKUTREDNING VAXÖN

Bild 1. Tillgänglighet över Vaxön med gång och cykel.  

Nulägesbeskrivning
Trafiksystemets grundläggande uppgift är att skapa 
tillgänglighet, d.v.s. göra det möjligt för människor 
att nå sina resmål. Detta måste kunna ske på ett 
tryggt och säkert sätt, vilket förutsätter att trafikisla-
gen fungerar tillsammans.

Vaxholms trafiksystem är uppbyggt kring en statlig 
huvudled, väg 274, och ett nät av kommunala hu-
vudgator och lokalgator. Gatunätet kompletteras av 
ett gång- och cykelvägnät. Kollektivtrafik trafikerar 
väg 274 samt vissa kommunala gator.

Vägnätet på Vaxhön har vuxit fram från att bestå 
av ett nät av stigar på östra sidan Vaxön i början 
av 1700-talet till att succesivt ta formen av ett mer 
strukturerat gaturum vartefter stadsgränsen flyt-
tas västerut under slutet av 1800-talet. I mitten av 
1900-talet byggdes en mängd nya vägar som svar 
på det motoriserade samhället. 1966 byggs väg 
274 ut på Vaxön. Vägen är en del av 60-tals sats-
ningen på att förbinda Vaxön och övriga ”satellit-
orter” med Stockholm (”Vaxön - bebyggelseutveck-
ling”, Milles&Milles arkitekter, maj 2011).

Vaxöns trafiksystem kännetecknas av ett plane-
ringssätt som till stor del separerar olika funktioner 
såsom gator och bostäder från varandra genom 
planskilldhet och återvändsgator.

Avstånden på Vaxön är inte stora. Mellan norr och 
söder på ön är avståndet omkring 900 meter vilket 
motsvarar ca 5 minuters cykling eller 10 minuters 
promenad. Avståndet mellan den östra och västra 
änden är ca 2,4 km vilket motsvarar 15 minuters 
cykling eller 25 minuters promenad. På dessa korta 
avstånd är det ingen nämnvärd tidsskillnad att 
färdas med bil eller cykel/gång. Ur det perspektivet 
finns goda förutsättningar att utveckla ett jämlikt 
transportsystem där alla trafikslagen; gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil, tillsammans skapar ett till-
gängligt, tryggt och säkert trafiksystem. 
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Bild 2. Befintliga cykelbanor på Vaxön. 

Gång- och cykeltrafik
Cykelvägnätet på Vaxön består främst av separata 
gång- och cykelbanor längs med Väg 274 Stock-
holmsvägen-Kungsgatan och Eriksövägen. Sepa-
rata gång- och cykelbanor finns även på några av 
lokalgatorna i Vaxholms centrala delar, se figur 
nedan. Figuren visar att cykelvägnätet på Vaxön är 
glest uppbyggt och cyklingen sker huvudsakligen i 
blandtrafik. 

Bredden på gång- och cykelbanan längs med 
Eriksövägen varierar mellan 2,5-3 meter. Gång-och 
cykelbanan separeras med en vitmålad linje på 
sträckan mellan korsningen med väg 274 i väster 
fram till korsningen med Vasavägen. Öster om Vas-
avägen finns ingen separering mellan gång- och 
cykeltrafik.

På delar av Eriksövägen finns trottoar på norra 
sidan av gatan. Trottoaren är relativt smal, ca 2 
meter. Trottoaren är inte sammanhängande längs 
med hela gatans sträckning.

Cykelstråket längs med väg 274 är utpekat som 
ett regionalt cykelstråk i Trafikverkets regionala 
cykelplan.  Framkomligheten längs med stråket be-
skrivs i cykelplanen som begränsad. Cykelbanan är 
mellan 2,6 och 3,0 meter och således smalare än 
de 4,3 meter som Trafikverket angett som plane-
ringsmått för regionala cykelstråk. Stråket saknar 
ofta separering mellan fotgängare och cyklister, 
men mellan Ingenjörsvägen och Kungsgatan skiljs 
cyklister och gående åt med en målad linje. Längs 
med Idrottsvägen, som är enkelriktad, saknas 
cykelbana och cyklisten hänvisas till blandtrafik. 
Cykling i motgående riktning måste ske via Peters-
bergsvägen och Eriksövägen eftersom Idrottsvägen 
är enkelriktad. Ytterligare en brist i det regionala 
cykelstråket är utformningen av cykelbanorna vid 
busshållplatser. Vid busshållplatsen vid Timmer-
mansvägen leds cyklisten bakom busshållplatsen 

genom en kraftig sidledsförflyttning. Väderskyddet 
skymmer även sikten för cyklisten. 
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Bild 3. Det regionala cykelstråket ”Vaxholmsstråket” mellan Arninge och Vaxholm, källa: Regional cykelplan för 
Stockholms Län

Bild 4. Busshållsplats vid Timmermansvägen. 

Bild 5. Dubbelriktad gång-  och cykelväg längs med väg 
274.

Bild 6. Gångbanan längs med Pålsundsvägen från 
korsningen med Väg 274 till korsningen med Kar Martins 
väg består av en målning i gatan.
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Vägnät
Biltrafiknätets delar har olika uppgifter att fylla, vil-
ket gör att nätet måste differentieras. Vissa länkar 
i nätet utformas för att kapacitetsmässigt kunna ta 
hand om mycket trafik med såväl lokala som regio-
nala målpunkter. Andra länkar kan ha till uppgift att 
endast göra det möjligt att nå sin bostad. 

En hållbar stadsutveckling bygger på att samspelet 
mellan trafikfunktion och stadsomsorg vägs sam-
man och att trafiken planeras utifrån en helhetssyn 
där samtliga trafikslag och deras behov tas med. 
De olika nätens funktion på Vaxön ser ut enligt bild 
7. Den statliga väg 274 Stockholmsvägen/Kungs-
gatan knyter samman kommunala huvud- och 
lokalgator. Väg 274 Stockholmsvägen/Kungsgatan 
tillåter en högre hastighet och användas bland 
annat av tung trafik. Dagens karaktär och trafik-
funktion för väg 274 Stockholmsvägen/Kungsgatan 
beskrivs närmare på sidan 21.

Kommunens andra pulsåder i gatunätet är Eriksö-
vägen/Hamngatan som förbinder de norra delarna 
av Vaxön med väg 274 Stockholmsvägen/Kungsga-
tan i väster och öster. Gatan är mellan 6 och 7 me-
ter bred och består av två körfält samt kombinerad 
gång- och cykelbana bana längs med södra sidan. 

Hastigheten på Eriksövägen/Hamngatan är begrän-
sad till 30 km/tim.

Gatan trafikeras av kollektivtrafik och i höjd med 
Estlandsvägen finns ett bussgarage som angörs 
från Eriksövägen.

Både Eriksövägen och väg 274 är huvudleder.

Generellt finns få tvärkopplingar över Vaxön. 
Eriksövägen förbinds med väg 274 Stockholms-
vägen/Kungsgatan via Vasavägen och Lägerga-
tan. Lägergatan är dock enkelriktad i riktning mot 
Eriksövägen. Det finns bara en punkt där norra 

Bild 7. Den statliga huvudvägen v. 274 (brun), de kommunala huvudgatorna (mörkblå) samt de kommunala lokal-
gatorna (ljusblå). 

och södra delen av Vaxön binds ihop och det är vid 
Trafikplatsen Stockholmsvägen/Kungsgatan och 
Eriksövägen i västra delen av ön.
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Kollektivtrafik
Vaxön kollektivtrafikförsörjs med busstrafik och 
färjetrafik. Stombuss 670 trafikerar Vaxholm – Tek-
niska högskolan. På Vaxön stannar stombussen 
vid sju stycken busshållplatser längs med väg 274 
Stockholmsvägen – Kungsgatan. Endast en min-
dre del av bostadsområdena på norra Vaxön ligger 
längre från hållplats än 400 meter fågelvägen. 
Detta innebär att Vaxön har en god kollektivtra-
fikförsörjning enligt vad Trafikförvaltningen inom 
Stockholms läns landsting (f.d. SL) som ansvarar 
för kollektivtrafiken, rekommenderar, se figur 8. 

Utöver stombussen finns även en buss 681 utmed 
Eriksövägen, där vissa delar är en så kallad ”vink-
linje”. Längs Eriksövägen till hållplats Norrbergs-
skolan samt del av Hamngatan, kan resenärerna 
vinka in bussen så att den stannar. Bussen trafike-
rar sträckan Bogesund-centrala Vaxholm. 

I tabellen nedan redovisas antalet och på- och avs-
tigande på linje 670 på Vaxön.

Hållplats Antal per hållplats och dygn
Påstigande Avstigande

Söderhamnsplan 388 202
Västerhamnsplan 86 93
Vaxholms kyrka 148 120
Timmermansvä-
gen

85 82

Kronängsvägen 97 44
Pålsundsvägen 191 176
Eriksövägen 136 139
Kullö 39 40
Engarn 223 286
Nibble 4 3
Ladvik 8 7

Bild 8. Kollektivtrafikförsörjning. Radie 400 meter fågelvägen från busshållplats. 

Bild 9. Bilfärja. 

Tabell 1. På- och avstigande per dygn.
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Vaxön trafikeras även av en statlig vägfärja som 
går mellan Vaxholm och Rindö. Vaxholmsled-
ens längd är 970 meter och överfartstiden är sex 
minuter. I rusningstrafik trafikerar färjan de båda 
öarna var 10:e minut. Totalt gjordes drygt 24 100 
passager med färjan på Vaxholmsleden under 
2013.  Färjan är anpassad till kollektivtrafiken på 
Vaxön och linje 688 (Vaxholm-Rindö smedja – Os-
kar Fredriksborg) åker även med färjan till och från 
Rindö.

Bild 9. Bilfärja. 

Trafiksäkerhet
Under åren 2009-2013 har 59 trafikolyckor i Vax-
holms kommunen rapporterats in i Transportsty-
relsens STRADA (Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition) med totalt 75 skadade. I drygt 8 av 10 
olyckor har en oskyddad trafikant skadats, och 37 
% av samtliga olyckor har klassificerats som ”Gå-
ende singel”. Elva av olyckorna har skett på statlig 
väg och 44 på kommunala vägar. Observera att 
rapporteringen i STRADA sällan är fullständig från 
polis och/eller sjukvård och att samtliga olyckor 
inte är med i sammanställningen. Det gäller särskilt 
olyckor från år 2009 och 2010 där materialet är 
mycket tunt.

Figuren nedan föreställer den nya krockvåldskur-
van som visar uppskattad viktad risk att dödas och 
skadas allvarligt (MAIS 3+) vid olika påkörnings-
hastigheter för alla fotgängare och för fotgängare 
äldre än 60 år. Det är av största vikt att hastighe-
terna i transportsystemet anpassas till de svagaste 
trafikanterna för att minska risken för dödsfall och 
allvarliga skador.

Bild 10. Fordonstrafik per timme med bilfärjorna mellan Vaxholm och Rindö. Baserat på halvårsstatistik.  Bild 11. Den nya krockvåldskurvan. Källa: Trafikverket.  

Färjetrafiken har två peakar under dygnet då flest 
fordon använder färjan. På morgonen kring klockan 
7, utnyttjas färjan av ca 200 fordon under en timma 
som kommer från Rindö och åker av färjan för att 
fortsätta väg 274 över Vaxön. Nästan inga fordon 
åker färjan under morgonen i motsatt riktning, dvs 
mot Rindö. Under eftermiddagen finns en peak 
mellan kl 15-17, då ca 200-250 bilar/timma trafike-
rar färjan åt båda riktningar. Kring kl 16 trafikeras 
färjan mot Rindö av ca 400 fordon under 1 timma. 
Under de mest belastade timmarna är färjorna fyll-
da med ca 25-40 fordon per tur. 
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Framkomlighet
Det finns enbart trafikmätningar för den statliga väg 
274 Stockholmsvägen-Kungsgatan genom Vaxön. I 
den här trafikutredningen har därför kompletteran-
de trafikmätningar gjorts manuellt vid korsningarna 
mellan Väg 274 och Eriksövägen, Pålsundsvägen 
och Johannesbergsvägen. 

Trafikverkets trafikmätning från 2011 visar ett 
fordonsflöde längs väg 274 på drygt 7 200 fordon 
per årsmedeldygn. Ungefär 11% av trafiken utgjor-
des av tung trafik. Mätningen gjordes ca 150 meter 
österut från korsningen/trafikplatsen med Eriksövä-
gen. Skyltad hastighet på Väg 274 Stockholmsvä-
gen-Kungsgatan är 50 km/tim fram till korsningen 
med Framnäsvägen då hastigheten begränsas till 
30 km/tim mellan kl 7-17.

Trafikverkets mätning på Väg 274 öster om Eriksö-
vägen visade att fordonen höll en medelhastighet 
på 57 km/tim under dagtid. Trafikverket gjorde även 
en hastighetsmätning strax väster om korsning-
en med Eriksövägen år 2012. Mätningen visar att 
medelhastigheten låg över 55 km/tim.

En trolig förklaring till de uppmätta hastighets-
överträdelserna är att väg 274 Stockholmsvä-
gen-Kungsgatan idag uppfattas som en trafikled. 
Körfälten är breda och det finns väldigt få inslag 
i karaktären som visar att trafikanten färdas i en 
stadsmiljö.

Kapacitetsberäkningar med hjälp av Capcal har 
gjorts i de korsningar med Väg 274 Stockholmsvä-
gen-Kungsgatan som nämns ovan. Resultatet från 
kapacitetsberäkningen visar på god framkomlighet 
i alla tre korsningar. Belastningsgraden bedöms 
enligt följande:

Resultat från Capcal från korsningarna Väg 274 
- Pålsundsgatan, Väg 274-Ingenjörsvägen samt 
Kungsgatan-Trädgårdsgatan visar på en högsta 
belastningsgraden 0.46,  0.16 respektive 0.25. 

Capcal utvärderar belastningsgraden i korsningar 
för trafik under en maxtimma. Verktyget tar en-
dast till viss del hänsyn till att trafiken kan komma 
stötvis, ett fenomen som är vanligt på Vaxön i sam-
band med färjetrafiken (se föregående uppslag).

Längs Väg 274 Stockholmsvägen på Vaxön, 
präglas trafikrytmen till stor del av avgående och 
ankommande bilfärja. Färjetrafiken går med 10-mi-
nuters trafik och tar ca 50 fordon. Detta återspeg-
las genom att bilar kommer stötvis. Detta kan leda 
till viss köbildning vid korsningar när ett större antal 
fordon kommer i en klunga och försvårar vid ex-
empelvis vänstersväng. Detta fenomen fångar inte 
Capcal upp. Eftersom resultaten från kapacitets-
beräkningarna visar på god framkomlighet i analy-
serade korsningar dras slutsatsen att den stötvisa 
trafiken från bilfärjan inte påverkar kapaciteten 
negativt längs med Väg 274. De köer som tillfälligt-
vis byggs upp arbetas snabbt bort. 

Önskvärd 
servicenivå

Godtagbar 
servicenivå

Traditionella tre- och 
fyrvägskorningsar

b < 0,6 b < 1.0

Bild 12. Korsningar där handräknade mätningar genomförts. 

På nästkommande två sidor redovisas resultaten 
från Capcal. Resultaten redovisar, förutom be-
lastningsgrad, flöde, kapacitet samt kommenterar 
90-percentilen. 90-percentilen anger den längd på 
kön (i antal fordon) som kan förväntas i den aktuel-
la tillfarten under 90 % av tiden. 

I.

II.

III.
IV.
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ICA Supermarket har sin infart från Johannesbergs-
vägen precis som Söderfjärdsskolan. Skolan har ca 
340 elever i årskurserna F-6. Antalet anställda är 
ca 50 personer. Under en begränsad tid på mor-

Pålsundsvägen ansluter till bron över till Bogesund 
och till väg 274. Belastningsgraden för korsningen 
är 0,46 och 90-percentilen för Pålsundsvägen är 
1,3. 

Vaxöns planerade exploatering (se nästa uppslag) 
med ca 16 lägenheter antas inte påverka korsning-
ens kapacitet nämnvärt. 

Korsningen väg 274 - Eriksövägen är en fullständig 
trafikplats med mycket god framkomlighet. I denna 
korsning har ingen kapacitetsberäkning genom-
förts. 

Kapacitet och belastningsgrad per körfält
Tillfart Flöde 

(f/t)
Kapacitet 
(f/t)

Belast-
ningsgrad

Stockholmsv fr 
väster

375 1818 0.21

8 943 0.01
Ingenjörs- 
vägen

3 895 0.00

Stockholms- 
vägen fr öster

285 1818 0.16

32 856 0.04

145 582 0.25

426

130

114 109

351

114

3

0

0

90

10

45

32

285

0
8

308

67

Kapacitet och belastningsgrad per körfält
Tillfart Flöde 

(f/t)
Kapacitet 
(f/t)

Belast-
ningsgrad

Väg 274 fr 
Stockholm

556 1818 0.31

Väg 274 från 
Rindö

351 1818 0.19

114 695 0.16
Pålsundsvägen 223 487 0.46

II. Väg 274 - PålsundsvägenI. Väg 274 - Eriksövägen III. Väg 274 - Ingenjörsvägen-Johannes-
bergsvägen

37 38

24
23

4

114 109

131

?

?

14
3

97
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Kapacitet och belastningsgrad per körfält
Tillfart Flöde 

(f/t)
Kapacitet 
(f/t)

Belast-
ningsgrad

Kungsgatan från norr 317 1339 0.24
Trädgårdsgatan 93 820 0.11
Kungsgatan från 
söder

285 1818 0.16

Beräkningen visar att kapaciteten i korsningen är 
god, då belastningsgraden som mest är 0.24.Från 
Kungsgatan är andelen som måste stanna högst ca 
15 % i ca 5 sekunder per fordon. 

Kapaciteten visar att trafikflödena kan öka med ca 
1000 fordon/timme innan kapaciteten är nådd. 

Under eftermiddagen påverkas korsningen av an-
kommande fordon med bilfärjan från Rindö. Under 
mätningarna noterades viss köbildning med ca 
5-10 fordon. Köerna uppstod då vänstersvängande 
trafik in till Trädgårdsgatan uppehölls av en kolonn 
av bilar (i samband med anländande färja) och 

IV. Väg 274 - Trädgårdsgatan
192

122

259

26

16

77

gonen uppstår en intensiv trafiksituation då många 
föräldrar skjutsar sina barn till skolan med bil 
samtidigt som elever både går och cyklar till skolan 
med eller utan föräldrar. Det är främst under tiden 
08.00-08.15 som denna trafiksituation uppstår. 
Trafiksituationen kan vara svår att uppfatta och kan 
kännas skrämmande för de elever och föräldrar 
som går och cyklar till skolan. Hastigheten är dock 
väldigt låg och någon större trafiksäkerhetsrisk 
föreligger inte. Beräkningen visar att kapaciteten i 
korsningen är god då belastningsgraden som mest 
är 0.24.Från Kungsgatan är andelen som måste 
stanna högst ca 15 % i ca 5 sekunder per fordon. 

Kapaciteten visar att trafikflödena kan öka med ca 
1000 fordon/timme innan kapaciteten är nådd. 

hade svårt att hitta en lucka. Vänstersvängande 
fordon stoppar upp bakomvarande trafik som kan  
vara på väg att hinna med en av bilfärjorna. Situ-
ationen som uppstod bedöms inte som trafikfarlig 
eller problematisk. Hastigheten i korsningen är låg.

Möjliga åtgärder kan vara ännu lägre hastighet, 
vänstersvängkörfält (utrymmesmässigt svårt) samt 
informationsåtgärder längs med väg 274 som in-
formerar trafikanterna om aktuell färjeinformation i 
syfte att lugna trafiken på väg mot färjan.
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FRAMTIDEN
LANDSTINGET
60-70 nya bostäder varav ca 30 lägenheter i stads-
villor och ca 40 lägenheter i Cyrillus

I kvarteret mellan Ullbergs väg, Borgmästarevägen 
och Soldatgatan byggs ca 60-70 lägenheter med 
huvudsaklig inriktning mot seniorboende. Projektet 
kompliceras av att det delvis berörs av uppförandet 
av ett nytt särskilt boende i direkt anslutning till 
exploateringsområdets norra del. Eventuellt kan 
projektutvecklingen för exploateringsprojektet och 
uppförandet av närliggande nytt omsorgsboende 
kopplas samman och ske i samverkan med bo-
stadsexploatören.

Det aktuella programområdet nås från Eriksövägen 
och vidare via Borgmästarevägen och Ullbergs 
väg. Angörning till det nya LSS-boendet (särskilt 
boende och korttidsboende) medan nya bostäder 
även nås söderifrån via Borgmästarevägen och 
Ullbergs väg.

LÄGERHÖJDEN
180-300 nya bostäder varav 180-300 byggrätter

Projektinriktningen kommer att ha en tyngdpunkt 
på lägenheter i flerbostadshus. För att anpassa 
sig till omgivande bebyggelse och terräng, kan 
viss radhusbebyggelse eventuellt bli aktuellt. En 
trafikanalys behöver göras för att se om det anslu-
tande vägnätet klarar av tillsammanse trafikflöden 
från exploateringsområdet. Ny infartsväg behöver 
anordnas.

Programområdet nås via Hamngatan. 

PETERSBERG
30 nya bostäder varav 10 radhus och 20 lägenhe-
ter

Anläggning av ny infartsväg blir aktuell. Projektet 
belastas av besvärliga terrängförhållanden och 

anordnande av markparkering och andra anlägg-
ningar kräver sprängningsarbeten.

PÅLSUNDSSTRAND
16 nya bostäder varav 16 lägenheter

Bygget med 16 nya lägenheter vid Pålsundsstrand, 
där det har funnits parkering till båtklubben, har 
redan påbörjats.

SKUTVIKSHAGEN
105 bostäder varav 105 nya lägenheter

Påbörjat projekt. Kvarteret ligger längst norrut på 
Eriksövägen och ska främst bli lägenheter.

En ny trottoar/gångväg planeras utefter del av 
Eriksövägen, 1,5 meter bred, med asfalt och 
kantsten. Bärighet och framkomlighet på väg till 
bebyggelsen ska vara anpassad för räddnings- och 
brandfordon. Vägar till sophus ska ha närhet och 
framkomlighet anpassad till renhållningsfordon.

TIMMERVÄGEN
10 nya bostäder varav 10 lägenheter

Kräver översyn av befintlig vägstruktur. Det kan 
övervägas om projektet kan bära ett underjordiskt 
garage.

Översiktsplan Vaxholm 2030

Vaxholms strategiska planering ska präglas av 
långsiktig hållbarhet och tillväxt. Bostäder och 
verksamheter ska byggas nära befintlig infrastruk-
tur och kollektivtrafik. Vaxholm ska aktivit arbeta 
för ännu bättre kommunikationer som möjliggör 
ett hållbart resande inom, till och från Vaxholm. 
Målet är att den dagliga pendelingen ska ske på ett 
smidigt och hållbart sätt. Kommunens gång- och 
cykelvägnät ska förbättras. 

 

Exploatering
Inom de närmsta åren kommer 600-800 nya bostä-
der byggas i Vaxholm. Exploateringsområdena på 
Vaxön presenteras nedan med en kommentar från 
kommunens exploateringsprogram:

BLÅSIPPAN
40 nya bostäder varav ca 10 lägenheter i s.k. 
Townhouse” och ca 30 lägenheter i lamellhus

Mellan Snäckvägen och Blynäsvägen exploate-
ras 40 lägenheter. Idag ryms allmän parkering, 
återvinningsstation och mindre lekyta/fotbolls-
plan inom området. Delar av området ligger inom 
strandskydd. Vidare ligger området precis utanför 
skyddsavståndet från Blynäs avloppsreningsverk 
under förutsättning att skyddsavståndet är 300 m. 
Dagvattenhanteringen kan komma att bli en kompli-
cerad fråga.

JOHANNESBERG
ca 110 nya bostäder varav ca 110 lägenheter

Projektet är beläget inom befintligt grönområde 
som även pekats ut i grönplan. Angränsande be-
byggelse har antikvariska värden. Projektgenom-
förandet kräver en omlokalisering av en montess-
oriskola.  

För att planera ny bebyggelse måste befintlig 
infartsväg från väg 274 byggas om. Föreslagen lös-
ning är att en cirkulationsokats anläggs och befint-
lig infartsväg får en ny sträckning. Då Trafikverket 
är väghållare för väg 274 måste ombyggnationen 
godkännas av dem. Under detaljplanearbetet bör 
även studeras hus hämtning och lämning till närlig-
gande skolverksamhet underlättas. 
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Bild 13. Planerade exploateringsområden. 
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KONSEKVENSER

Exploateringsprojekt Antal nya bostäder

Resor till och från området per dygn. Angivet 
i personbil och kollektivtrafik. Övriga resor 
gång och cykel. 

Blåsippan 40 nya lägenheter Ca 230 resor per dygn
personbil (43 %)  
kollektivtrafik (28 %) 
cykel (3 %)

Johannesberg ca 110 nya bostäder varav ca 110 lägenhe-
ter

570 resor per dygn 
personbil (35 %) 
kollektivtrafik (33 %) 
cykel (3 %)

Landstinget 60-70 nya bostäder varav ca 30 lägenheter i 
stadsvillor och ca 40 lägenheter i Cyrillus

360 resor per dygn
personbil (35 %)
kollektivtrafik (33 %) 
cykel (3 %)

Lägerhöjden 180-300 nya bostäder varav 180-300 bygg-
rätter

Ca 2 100 resor per dygn 
personbil (40 %)
kollektivtrafik (29 %) 
cykel (3 %)

Petersberg 30 nya bostäder varav 10 radhus och 20 
lägenheter

Ca 180 resor per dygn
personbil (45 %)
kollektivtrafik (26 %)
cykel (3 %)

Pålsundsstrand 16 nya bostäder varav 16 lägenheter Ca 85 resor per dygn 
personbil (35 %)
kollektivtrafik (33 %)
cykel (3 %)

Skutvikshagen 105 bostäder varav 105 nya lägenheter Ca 545 resor per dygn
personbil (35 %)
kollektivtrafik (33 %) 
cykel (3 %)

Timmervägen 10 nya bostäder varav 10 lägenheter Ca 50 resor per dygn
personbil (35 %) 
kollektivtrafik (33 %) 
cykel (3 %)

Tabell 2. Förväntad trafikalstring av samtliga trafikslag. 

Trafikalstring
Det ökade trafikarbetet på Vaxön till följd av den 
nya exploateringen har beräknats med hjälp av 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg.  Verktyget är 
ett planeringsstöd för att underlätta skattning av 
trafikalstring i samband med planerad av ny eller 
befintliga områden. Trafikalstring med bil, kollek-
tivtrafik, gång och cykel är inkluderat. Verktyget 
bygger på aktuell kunskap kring alstring av person-
transporter beroende på lokalisering och markan-
vändning. Resultatet från beräkningarna ska ses 
som riktvärden. 

Generellt kan sägas att ungefär en tredjedel av till-
kommande trafikalstring från exploateringsprojek-
ten på Vaxön kommer att ske med biltrafik. Ungefär 
lika stor andel kommer att ske via kollektivtrafik 
och en tredjedel kommer att ske med cykel eller till 
fots. 

Nedan redovisas skattad trafikalstring från de olika 
exploateringsprojekten som planeras på Vaxön. 
Sammanlagt för samtlig exploatering innebär det 
ca 4100 resor per dygn. En tredjels fordonstrafik 
innebär ca 1200 bilresor per dygn. 
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Framkomlighet
Den tillkommande trafikalstringen på grund av 
den planerade exploateringen på Vaxön kommer 
inte att påverka framkomligheten i trafiksystemet 
på Vaxön negativt. De kapacitetsberäkningar som 
gjorts i denna utredning visar inte på några kapa-
citetsproblem i korsningarna med väg 274 Stock-
holmsvägen trots ökad trafikmängd. Kapaciteten i 
kollektivtrafiken förväntas inte heller påverkas ne-
gativt av det ökade antalet kollektivtrafikresenärer. 

Belastningsgraderna på korsningarna med dagens 
trafikflöden är mycket låga, vilket gör att korsnings-
punkterna har hög kapacitet. I vardera riktningen 
skulle det vara möjligt att ha ca tre till fyra gånger 
så höga trafikflöden innan korsningen får kapaci-
tetsproblem.

Åtgärdsförslag
Fordonstrafiken på Vaxön längs med väg 274 skil-
jer sig till viss del åt från andra hvudgator eftersom 
vägfärjan är en stor målpunkt. Färjetrafikens påver-
kan på trafikrytmen gör att trafiken blir ryckig och 
att ett 50-tal fordon kommer stötvis och tillfälligt 
kan ge upphov till köer i vissa korsningar. Separa-
ta vänstersvängkörfält är en åtgärd som minskar 
påverkan på såväl kollektivtrafikens framkomlighet 
som genomfartstrafikens framkomlighet. Denna 
åtgärd kan övervägas framöver men är inget som 
föreslås i dagsläget. 

I samband med utbyggnaden av de nya exploa-
teringsområdena är det viktigt att utbyggnaden 
av gång- och cykelnätet på Vaxön hänger med. 
På grund av de korta avstånden på Vaxön mellan 
olika målpunkter finns en stor potential att myck-
et av det tillkommande transportbehovet kan ske 
med fordonsslagen gång, cykel eller kollektivtrafik. 
Kommunen bör ta fram en cykelplan som utreder 
vilka viktiga länkar som bör prioriteras och byggas 
ut med cykelbana. Framförallt är det viktigt att det 
finns trafiksäkra och tillgängliga gång- och cykelvä-
gar till busshållplatserna längs med väg 274. Da-
gens cykelbanor längs med Väg 274 och Eriksövä-
gen bör kompletteras med tvärgående cykelbanor 
mellan Eriksövägen och Väg 274. Majoriteten av 
all tillkommande bebyggelse kommer att ligga inom 
400 meters fågelavstånd till en busshållplats.  
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NULÄGESBESKRIVNING

Farligt gods
Vaxholms kommun har genomfört en riskutredning 
för väg 274. Riskutredningen beskriver följande 
slutsatser:

 ► Transporter til l och från lokala verksam-
heter är begränsad, det är även genomfart-
stransporter samt transporter til l följd av 
omledning från Essingeleden. Störst andel är 
transporter med brännbara vätskor. Antalet 
transporter med farligt gods uppskattas inte 
öka nämnvärt i framtiden.

 ► Risknivån är låg och i princip acceptabel. 
Bostäder bedöms kunna uppföras ca 30 meter 
från väg 274 utmed hela sträckan utan åtgär-
der. 

 ► Med åtgärder vidtagna, kan bebyggelse 
prövas på ett asvtånd av 15 meter från väg 
274. 

 ► Utmed sträckor med lägre hastighet än 50 
km/tim bedöms bostäder kunna uppföras när-
mare vägen, men då krävs byggnadstekniska 
åtgärder.

 ► Områden utomhus inom 25-30 meter från 
väg 274 där hastigheten överstiger 50 km/
tim bör utformas så att de inte uppmuntrar til l 
stadigvarande vistelse.

I samråd med Vaxholms stad, bedöms ett avstånd 
på 15 meter mellan Väg 274 samt ny bebyggelse, 
värt att testa i det fall åtgärder vidtas för att uppnå 
god säkerhetsstandard. 

DEL 2 VÄG 274
Väg 274 är idag den huvudsakliga förbindelsen 
för boende och verksamheter i Vaxholms kommun 
mellan kommunen och övriga delar av Stockholms-
regionen. Vägen är utpekad som primär transport-
led för farligt gods och omledningsväg för Essinge-
leden vilket medför vissa restrektioner vid planering 
och nybyggnation intill vägen. Vägen går rakt över 
Vaxön och fungerar idag som något av en barriär. 

I kommunens översiktsplan finns det ett mål att 
utveckla väg 274 Stockholmsvägen/Kungsgatan 
till en stadsgata. Vaxholms kommun har tillsam-
mans med Österåkers kommun, Trafikverket region 
Stockholm och Trafikförvaltningen Stockholms 
läns landsting har tillsammans tagit fram en Åt-
gärdsvalsstudie för väg 274 mellan E18 och Rindö. 
En av slutsatserna i åtgärdsvalsstudien är att ett 
gestaltningsprogram ska tas fram för väg 274s 
sträckning över Vaxön.

Föreliggande utredning syftar till att ta fram prin-
cipförslag  för ny gestaltning av väg 274 på Vaxön. 
Förutsättningen är att vägen ska hantera samma 
typ av trafik som idag men utformas som en stads-
gata för att bättre passa in i stadslandskapet på 
Vaxön och minska barriäreffekterna.

Karaktär
Funktionen på väg 274 varierar kraftigt mellan 
klassisk huvudväg med god framkomlighet och 
hög hastighet till en mer lokal funktion på Vaxön. 
Omlandet kring väg 274 varierar från skogs- och 
odlingslandskap till stadsbebyggelse på sträckan 
Engarn till västra Rindö. Vägens huvudsakliga 
trafikuppgift är att transportera fordonstrafik mellan 
Vaxholm och övriga Stockholmsregionen. På Vaxön 
får dock vägen även en lokal funktion.

Skala och karaktär skiftar på den del av väg 274 
som ligger på Vaxön. 

I väster är det en storskalig trafikapparat, en 
infrastrukturanläggning vars utformning präglas 
av interna egenskaper såsom dimensionerande 
hastighet och trafikkapacitet, och där landskapets 
varierande topografi lokalt anpassas till vägen, i 
form av bankar och skärningar. Vägen kan sägas 
vara en förortsled. 

I sin mellersta del blir vägen mer terränganpassad, 
den tar mindre plats i anspråk, avstånden mellan 
husen på bägge sidor av gatan minskar. Vägen kan 
sägas vara en gata med förstadskaraktär.

I öster ansluter väg 274 till den urbana gatustruktu-
ren och blir en del av denna. Vägen smalnar, kopp-
lingarna till sidorna blir mer frekventa, byggnaderna 
mindre och fler. Bebyggelsen bildar en till stora 
delar sammanhängande front av hus och plank mot 
vägen, med distinkta öppna platser bestående av 
park- eller kyrkogårdsmark. Vägen blir en stadsga-
ta, även om den sista delen, mot hamnen till viss 
del tappar något av den täta kontakten med stads-
miljön.
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VAXÖN
VÄG 274 
KARAKTÄRER 

SWECO
2014-04-25

KARAKTÄRER:
- VÄGENS RUM OCH LÄGE
- BEBYGGELSE
- BERG OCH VÄXTLIGHET
- UTBLICKAR
- ENTRÉER OCH MÅLPUNKTER

LANDFÄSTET
entré
storskaligt öppet vägrum
bebyggelse brokig 
löv-, barrträd och planteringskärl
bergskärning i början
utblickar åt olika håll
saknar målpunkt
historisk åkermark

MELLAN-RUMMET
vägen nedsänkt, korridorkänsla
bergväggar som barriärer
målpunkt bensinmack
liten utblick söderut vid macken
bostadskaraktär homogen med �erbostadshus 
barrvegetation dominerar

ÖVERGÅNGEN
vägen ändrar karaktär från att ha varit genomfart, till att 
bli stadsgata
olika typer av bebyggelse och funktioner
tydlig målpunkt - matbutik
öppet  vägrum med utblickar 
vägen går delvis i plan med omgivning, 
delvis på bank vilket skapar barriär

FÖRSTAD
småhus och �ervåningshus blandat, skapar små-
stadskänsla
vägens rum är högt beläget i förhållande till omgiv-
ningen
vägen ligger på bank delvis, skapar barriär i stads-
rummet
vegetation från trädgårdar skapar inramning av 
vägrummet
målpunkt busshållsplats, restaurant

STADEN
målpunkter stor korsning, kyrka och kyrkogård
bebygglese av blandad karaktär
vägens rum är i liten grad avgränsat med bebyggel-
se som skapar stadskänsla
vägen är delvis i nivå, delvis på bank
vägen upplevs som transportsträcka
stadspark med stora friväxande lövträd

HAMNEN
funktionell plats med stor asfaltyta
upplevs som baksida, är inte välkomnande; bodar 
vänder sig från hamnplan och det �nns överskotts-
ytor som är svåra att sköta
få men viktiga träd

0          50          100                      200                      300                      400                      500m

Bild 14. Väg 274:s olika karaktärer på Vaxön. 
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Åtgärdsvalsstudie
Vaxholms stad, Österåkers kommun, Trafikverket 
region Stockholm och Trafikförvaltningen Stock-
holms läns landsting har tillsammans tagit fram 
en Åtgärdsvalsstudie för väg 274 mellan E18 och 
Rindö. Åtgärdsvalsstudien genomfördes 2012/2013 
och i Januari 2014 skrev deltagande parter under 
en överenskommelse i syfte att aktivt och gemen-
samt arbeta för nedanstående vision, mål och 
åtgärdsområden:

VISION

 ► Stråket och korsningar har en utformning 
som bidrar til l en god trafiksäkerhet och has-
tighetsefterlevnad

 ► Utformningen av väg 274 är funktionsan-
passad för att gradvis övergång till stadsmäs-
sig karaktär in mot Vaxön

 ► Vägmiljön i sin helhet är trafiksäker med 
ett sammanhängande cykelstråk

 ► Restiden för hela resan med kollektivtrafik 
är konkurrenskraftig

MÅL

 ► Öka kollektivtrafikens konkurrenskraft

 ► Öka attraktionskraften för resor till fots och 
med cykel

 ► - Öka trafiksäkerheten på sträckan för 
samtliga trafikanter

 ► Minska väg 274:as barriäreffekt

ÅTGÄRDSOMRÅDEN

 ► Samordningsåtgärder i tidiga skeden, år-
liga planeringsmöten samt projektmöten vid 
behov

 ► Cykeltrafik, regionalt cykelstråk mellan 
Vaxholm och Arninge

 ► Kollektivtrafik, kortare restider på väg 274 
genom bättre bytespunkter

 ► Vaxön, skapa ett gemensamt förhållnings-
sätt på väg 274:s funktioner över Vaxön och 
Kullön

 ► Färjetrafik, förbättrings- och utvecklings-
möjligheter Vaxön-Rindö och Rindö-Värmdö
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Bild 15. Väg 274:s regionala samt lokala förhållande. 

HUVUDVÄG  
- Regional funktion

Inga anspråk på vägen tas längs sträckan förutom den 
trafikmässiga funktionen. Omges av  skogs- och odlingsland-
skap. 

- Framkomlighet för fordonstrafik prioriteras

- Höga hastigheter

HUVUDVÄG  
- Lokal funktion

Anspråk på vägen tas längs sträckan av det stadsmäs-
siga landskapet och att vägens funktion delas av fordonstrafik 

och gång och cykel. Över Vaxön är vägen en del av det 
lokala vägnätet. 
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Åtgärdsförslagen för väg 274 som presenteras i 
denna utredning syftar till att redovisa principför-
slag på ny gestaltning av väg 274 över Vaxön. För-
slaget har tagits fram av Sweco tillsammans med 
tjänstemän på Vaxholms kommun. En workshop till-
sammans med berörda tjänstemän och avdelningar 
hölls under våren 2014. Därtill har en workshop 
tillsammans med kommunens politiker genomförts.

 Ett par utgångspunkter har identifierats för de 
förslag som tas fram för väg 274. Åtgärdsförslagen 
ska:

 ► Medverka till en stadsmässig utveckling för 
väg 274

 ► Vara genomförbara. 

 ► Hänsyn måste tas till Trafikverkets anspråk 
på väg 274. 

 ► Möjliggöra mer byggbar mark. 

Förutsättningarna för att skapa en stadsmässig 
gata genom genom att tillföra ny bebyggelse i 
anslutning till väg 274 är begränsade. En faktor är 
bristen på byggbar mark i vägens närhet. Befint-
lig bebyggelse finns på relativt kort avstånd som 
blockerar för kompletterande bebyggelse och det 
finns begränsande bergsskärningar. En viktig faktor 
är även säkerhetsavståndet till bebyggelse på 
grund av farligt gods. I föreliggande förslag redovi-
sas bebyggelse på ett avstånd som understiger 25 
meter från vägbanekant. Riskutredningens slutsats 
är att detta kan accepteras under förutsättning att 
vissa skyddsåtgärder vidtas och att förhållandena 
är gynnsamma. 

Det finns flera olika angreppssätt att arbeta med 
när det gäller omvandling av en huvudled till en 

REDUCERA

 ► Ta bort de element som signalerar trafikled. 
Exempel är 

 ► Överdimensionerade belysningsstolpar

 ► Breda väggrenar och körbanor

 ► Barriärer

ADDERA

 ► Belysning som är dimensionerad för for-
donstrafik och oskyddade trafikanter

 ► Vegetation och gestaltande material

 ► Skapa rumslighet genom att bebygga så 
nära vägen det är möjligt. 

 ► Skapa fler korsningspunkter

 ► Synliggöra omkringliggande bebyggelse 
och sätta vägen i sitt sammanhang att vara 
en del av Vaxön.

 ► Möjliggöra mer byggbar mark

 ►  Omfördela ytan mer jämlikt mellan de olika 
transportslagen, gång, cykel, kollektivtrafik 
och fordonstrafik.

mer stadsmässig gata. Gemensamt är att vägens 
förutsättningar i form av transportbehov , funktion 
och omland måste tas tillvara och hanteras. Där-
utöver kan man arbeta med att ta bort de element 
som ger vägen karaktären av en huvudled primärt 
avsedd för fordonstrafik. Ett annat sätt är att till-
föra element som sätter vägen i ett stadsmässigt 
sammanhang och signalerar att vägens funktion 
förändras. 
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V E R K T Y G S L Å D A N  F Ö R  A T T  F Ö R V E R K L I G A  F Ö R S L A G E T

Belysning

Bredder

Gestaltning

Ytmaterial

Effektiva cykelbanor

Bussprioritering
Funktion

Parkering
Handel Trygga 

gångstråk och 
skolvägar

Dagvatten
Utrustning

Möblering

Torg

Centrumbildning

Planteringar

Ljussättning

SkyltningÖppet/slutet gaturum

Kopplingar

Fasader

Bebyggelse

Trafikreglering

Orienterbarhet
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ÖVERSIKT
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Bild 16. Översikt över förslag Väg 274. 

Å Ö Å

Ä

Ö

Å

Sektion 1

Sektion 2

Plats A

Plats B

Plats C

Trädallé längs gaturum

Vegetation som kontrast mot barrbland-
skogen, genom färg och form - odling/
kultur, ej natur. 

Vägen med omhändertaget sidorum - signa-
lerar omsorg, ett hävdat landskap.

Vegetationsstråk med friare 
trädplacering och varierad 
markyta - äng, klippt gräs, 
buskar.

Vegetation som betydelsebärande element i se-
miurban gatumiljö. Vägen gestaltas  som ett ljust 
band genom landskapet. På de bergiga höjderna 
runtom finns den mörkare barrblandskogen, 
däremellan sträcker sig det ljusare, skirare, löv- 
och örtpräglade stråket, som likt svackorna och 
dalstråken på en skärgårdsö hyser  en rikare, ofta 
mänskligt präglad vegetation, som det en gång 
också var på ängarna mot Eriksö.
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Sektion 1, Väg 274, Floravägen-Eriksövägen
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Lokalgator löper parallellt med huvudvägen inn-
anför breda trädplanterade refuger. Cykling sker 
längs lokalgatorna i blandtrafik respektive motriktat 
cykelfält. Angöring sker längs lokalgatorna vilket 
möjliggör entréer ut mot gatan.

Bild 17. Föreslagen sektion längs Väg 274, Floravägen - Eriksövägen. 
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Bild 18. Föreslagen sektion längs Väg 274, Floravägen - Eriksövägen. 
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Dubbelriktad cykelbana anläggs längs 274ans 
norra sida. Två alternativ har studerats; en bredare 
där dikena kulverteras och en smalare med öppna 
diken.

Å Ö Å

Ä

Å Ö

Sektion 2, Väg 274, Eriksövägen-Pålsundsvägen

Bild 19. Referensbilder. Bild 21. Föreslagen sektion längs Väg 274 Eriksövägen - Pålsundsvägen på kort sikt inom befintlig vägbana. 

Bild 20. Föreslagen sektion längs Väg 274 Eriksövägen - Pålsundsvägen.
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Bild 22. Föreslagen sektion längs Väg 274 Eriksövägen - Pålsundsvägen.
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Plats 1, Väg 274, Floravägen-Eriksövägen

Busshållplatser placeras väster om cirkulationen. 
Lokalgator löper parallellt med huvudvägen inn-
anför breda trädplanterade refuger. Cykling sker 
längs lokalgatorna i blandtrafik respektive motriktat 
cykelfält. Angöring sker längs lokalgatorna vilket 
möjliggör entréer ut mot gatan.
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Bild 23. Plats 1.
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Plats 2, Väg 274, Petersbergsvägen-Pålsundsvägen

Petersbergsvägen förlängs söderut och ansluts i en 
T-korsning till Stockholmsvägen. Därigenom ska-
pas en ny koppling mellan norra och södra halvan 
av Vaxholm. Triangeln mellan Stockholmsvägen 
och Pålsundsvägen kan bebyggas. En gatukopp-
ling prövas från Pålsundsvägen österut upp längs 
nuvarande cykelbana. Miljöstationen flyttas något 
söderut ut från bensinstationens fastighet. Buss-
hållplatserna kan avvecklas.
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Bild 24. Plats 2.
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Plats 3, Väg 274, Fredriksbergsvägen - Ingenjörsvägen

Stockholmsvägen förskjuts något norrut vid kors-
ningen för att skapa en större platsbildning på 
vägens södra sida mot ICA-butiken.
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Bild 25. Plats 3.
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