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Bakgrund
Under november-december 2012 genomförde UUS på uppdrag av Vaxholms
stad en uppsökande dialog på vägfärjan Nina mellan Vaxö och Rindö. Dialogen
kretsade kring resvanor.
Syfte
Uppdraget gick ut på att genom uppsökande dialog inhämta kunskap om Rindöoch Skarpöbornas resvanor, för att skapa förståelse för hur medborgarna ser på
utvecklingen av trafiksituationen på Rindö, Skarpö och Vaxön.
Metod
Dialogen utfördes genom semistrukturerade spontana intervjuer ombord på och
i anslutning till vägfärjan. Intervjuerna har utförts vardagar vid tre tillfällen.
Två av tillfällena har varit dagtid mellan klockan 13 och 16, och ett tillfälle
mellan 17-18. I resultatet redovisas endast de intervjuade personer som varit
aktivt deltagande i dialogen. Ett antal personer fler än de redovisade har alltså
varit med vid samtalen men inte deltagit aktivt. Det handlar främst om
medpassagerare i bilar. En kvinna som ville delta men som just skulle stiga av
färjan fick med sig frågorna hem och svarade per post.
Urval
Urvalet av deltagare har inte genomförts med någon särskild metod, så viss
subjektivitet kan tänkas ha påverkat urvalet. Ambitionen har dock varit att
involvera så många resenärer som möjligt med så varierande färdsätt som
möjligt. De flesta av resenärerna färdades med personbil eller till fots. Endast
en lastbilsförare deltog, och några intervjuer ombord på den SL-buss som vid
ett av tillfällena var ombord på färjan gjordes inte. Många av de deltagare som
färdades till fots reste dock med buss före och efter färjan, dvs exempelvis från
Stockholm till Vaxön och sedan från Rindö smedja vidare österut på Rindö. Det
är enbart några bussavgångar där Rindöbussen åker ombord på färjan.
Antal deltagare: 55
Antal kvinnor: 23
Antal män: 31
Antal barn (5-15 år): 1
Åldrar
10-19 år: 8 st
20-29 år: 4 st
30-39 år: 2 st
40-49 år: 12 st
50-59 år: 11 st
60-69 år: 8 st
70-79 år: 9 st
80-89 år: 1 st
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Medelålder: 48 år
Deltagarnas hemmavist
Antal boende på Rindö: 29
Antal boende på Skarpö: 8
Antal boende på Vaxön: 6
Antal med sommarställe på Rindö: 1
Antal med sommarställe på Skarpö: 2
Bonde på andra orter: Värmdö; 2 personer, Bromma; 1 person, Åkersberga; 1
person, Tyskland; 1 person, Upplands Väsby; 1 person, Täby; 2 personer.
Övrigt/oklart; 2 personer.
Val av färdmedel:
Antal resande med personbil: 40
Antal resande med lastbil: 1
Antal resande till fots: 14
Antal oftast resande med personbil: 32
Antal oftast resande med buss/till fots: 8
Antal resenärer som oftast åker antingen buss/till fots eller med bil: 8
Deltagarnas resväg
Nedan listas de resvägar som noterades vid dialogen. Cirka en fjärdedel av
resenärerna vi talar med har minst 3 mil till sitt arbete. Ett fåtal väljer att arbeta
hemifrån några dagar i veckan.
Rindö Hamn-Kungsholmen 3 dagar/v 3,5 mil
Skarpö-Stockholm 2 dagar/ v
Åkersberga-värmdö varje dag.
Grönviksvägen, Rindö-Kallhäll dagligen 4 mil
Åkersberga-Värmdö ca 1 gång/månad
Rindö - ? 6 mil/dag
Rindö – Stockholm ca 3 dagar/veckan
Gamla Rindöbyn – Karolinska sjukhuset dagligen
Rindö – Berga dagligen (14 mil)
Upplands väsby – värmdö dagligen
Rindö – Vårberg dagligen
Skarpö – norrort dagligen
Täby – Värmdö sporadiskt.
Värmdö – Vallentuna 1 gång/vecka
Rindö – Stockholm dagligen
De ovan redovisade resenärerna färdas med bil. Följande resvägar noterades för
resande med buss:
Vaxholm – Danderyds sjukhus dagligen.
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Rindö Centrum – Centralen dagligen. Ca 1,5 timmar enkel väg.
Skarpö – Hammarby sjöstad dagligen. Drygt en timme enkel väg.
Den sistnämnde är 16 år och berättar att hon förmodligen kommer skaffa
körkort.

Trevliga samtal ombord på vägfärjan Nina trots snöoväder.

Vägfärjan
Många resenärer är nöjda med vägfärjan. En fjärdedel (13 st) nämner problem
relaterade till att leden fått en annan mindre färja i samband med att den som
tidigare trafikerade sträckan flyttades till Ekerö. Lika många tycker att
turtätheten är för låg.

Vägfärjan Nina.
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Färjan som sattes in på sträckan då den ursprungliga behövdes på en annan led i
länet anses vara för liten och ha sämre passagerarutrymmen. En 55-årig kvinna
berättar att den ursprungliga färjan var säkrare eftersom den hade som trottoarer
för fotgängare ombord. Några berättar också att de tycker det är dåligt att
toaletten är avstängd.
”…Det kokar bland folk på ön…”
”…att man tagit bort den bästa färjan och satt en annan skitfärja här till oss,
som inte ens toaletten är öppen på. Folk kommer med små barn som behöver gå
på toaletten, och barn kan inte vänta…”
”…Det spelar ingen roll när man ska åka, det är alltid långa köer till färjan…”
Kvinna, 63 år, boende på Rindö.
”Det är taskigt mot ungarna som ska till skolan”. ”Förstår inte varför de
hittade på det där”
Man, 71 år om att den nya färjan har så litet passagerarutrymme.

Den nya färjan har sämre passagerarutrymme än den förra tycker många.

En 59-årig man med sin 11-åriga dotter tycker också att det är katastrofalt att
toaletten är stängd. Han tycker det är oschysst att man ska behöva hålla sig hela
den långa bussresan från stan och sedan inte kunna använda toaletten på färjan.
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Att toaletterna är stängda tillsvidare upprör många resenärer.

Vi observerade ett anslag i passagerarutrymmet med information om att
toaletten är avstängd tillsvidare på grund av vandalisering. I meddelande
förkunnas också att Trafikverket inte längre ställer något krav på att det ska
finnas toaletter ombord på färjor vars restid är kortare än 15 minuter.

Passagerarutrymmet på färjan Nina är inte så populärt.

13 personer, det vill säga en fjärdedel av deltagarna skulle önska att färjan gick
tätare. Många av dem tycker att färjan borde gå lika ofta på vintern som på
sommaren.
Några berättar att färjan mellan Vaxön och Rindö är dåligt synkad med den
mellan Rindö och Värmdö. Detta gör att många bilister kör fort över Rindö för
att hinna till nästa färja.
En man som är ägare av varvet Rindö Marine tycker att det slamrar mycket vid
färjeläget och att det borde ljuddämpas bättre.
Några bilister menar att det kan vara svårt att få plats på färjan på helgerna.
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Några personer anser att de som kör färjan inte är särskilt service-minded.
Någon berättar att de inte väntar om de ser att någon är på väg ombord. En
annan tycker att de borde styra mer över hur folk parkerar så det får plats fler
bilar på färjan.
Några ord från ledchefen Thomas Elwinger på Trafikverket
Enligt ledchefen Thomas Elwinger på Trafikverket blir färjan full under
rusningstrafik, och även på andra tider under sommaren. Han har inga siffror på
det just nu, men gissar att det är cirka 2 turer per dag där alla inte får plats och
får vänta 10 minuter tills färjan kommer tillbaka.
Angående bytet av färja berättar Thomas att färjetrafiken är lågprioriterad i
Trafikverkets budget, vilket medför att de tvingas flytta runt färjor kontinuerligt
för att möta behovet på de olika lederna runt om i länet.

Färjepersonalen är oengagerad tycker några resenärer.

Bilberoendet på Skarpö och Rindö
Dialogen visar att det i dagsläget är svårt att klara sig utan bil på Skarpö och
Rindö. Detta beror naturligtvis på var någonstans på öarna man bor, men
generellt är bilen som färdmedel överrepresenterat i undersökningen. En
femtedel (10 personer) anser att det är svårt att klara sig utan bil som boende på
Rindö eller Skarpö. En 55-årig kvinna berättar dock att det är lätt att bo utan bil
på Rindö om man bor utmed busslinjen.
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Kö till färjan på Rindö fredag eftermiddag kl 15.30. Alla bilarna fick plats på färjan vid detta
tillfälle.

”Man måste ha bil…” ”…Det är nästan 2 km till närmaste busshållplats…”
Kvinna, 47 år, Gamla Rindöbyn.
”…För våran del skulle det var omöjligt att klara oss utan bil och bo på
Rindö... ”
Man, 48 år, Rindö.
En 71-årig man berättar att han tycker det är omöjligt att klara sig utan bil på
Skarpö. Särskilt sedan postombudet för hans större paket flyttades från Vaxön
till Rindö. Tidigare när mannens paket kom till postkontoret/ombudet på Vaxön
kunde han tänka sig att cykla över med färjan för att hämta sina paket.
En 59-årig man som bor vid det östra färjelägret berättar att han oftast reser med bil
sedan hans arbetsplats Amfibieregementet lades ner. Numera har han 14 mil till
arbetet, på Berga.

Kollektivtrafiken
”Det är under all kritik det här med bussarna…”
”…Jag menar en avgång i timmen…”
Kvinna, 46, Grenadjären Rindö.
En dryg fjärdedel (16 personer) beskriver uttryckligen ett missnöje med
kollektivtrafiken. Några av de som oftast tar bilen, gör det för att pendla till
arbete, men väljer att resa kollektivt eller till fots/med cykel när de ska in till
stadskärnan på Vaxön eller in till Stockholm. Flera av de som uttrycker
missnöje med kollektivtrafiken skulle välja att åka kollektivt om bussarna gick
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oftare. Drygt en fjärdedel (15 st) skulle önska utökad busstrafik på
Rindö/Skarpö. Av de som oftast reser med buss eller till fots är övervägande
delen kvinnor. Det går inte att se att ålder spelar in i val av färdmedel i den här
studien.
En 47-årig kvinna som åker bil till jobbet på Karolinska sjukhuset har funderat
på att åka kollektivt. Men när hon fördjupade sig i tidtabellen visade det sig att
när hon slutar 21 ena dagen skulle hon inte hinna hem förrän hon skulle behöva
vara på bussen igen de tillfällen hon börjar 9 dagen efter. En annan kvinna, 46
år, som bor vid lanthandeln på Rindö och arbetar på Vaxön berättar att hon går
till jobbet när hon arbetar helgdagar. För då går det ingen buss.
-Det tar 30 minuter i vanliga fall, och en evighet när det är snöstorm, som nu,
berättar kvinnan.
En 46-årig man berättar att när hans dotter fick en provanställning på äldreboendet på
Vaxön var han tvungen att skjutsa henne till färjan när hon skulle jobba helg,
eftersom den första bussen går kl 9 och hon börjar jobba kl 7.
En 46-årig kvinna arbetar också inom äldrevården i Vaxholm och hon berättar att de
har svårt att rekrytera undersköterskor på grund av de dåliga förbindelserna. Den
första Vaxholmsbussen från Stockholm går kl 7 på helgerna och då börjar
morgonpasset på äldreboendet. Hon tror också att det kan vara en anledning till att
folk avstår från att flytta till kommunen.
En man berättar att han tycker placeringen av bussplanen vid Söderhamns plan
är lite märklig eftersom något så fult är placerat där det är som vackrast.

1 deltagare tycker att busshållplatsen är dåligt placerad mitt i den vackra stadskärnan
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Ett annat problem enligt många av de som ofta åker buss är att bussarna synkar
dåligt med varandra och med färjan. Bussen från Stockholm anländer till
Vaxholm lite för sent för att hinna med Rindöbussen eller färjan, och vice
versa.
-Buss 670 från Tekniska kommer oftast till Vaxholm så att man inte hinner byta
till 688 vid Söderhamnsplan. Då får man gå hem från Söderhamnsplan,
berättar en kvinna.
Några berättar att utbudet av kollektivtrafik på Rindö (och Skarpö) påverkar
ungdomar negativt, då de aldrig kan åka hem senare än 23 på helgkvällar. En
67-årig kvinna berättar att hennes barn aldrig hade velat bo kvar på Rindö om
de som föräldrar inte hade hämtat dem vid färjan på kvällar och nätter.
En man och en kvinna, bägge 46 år, boende på Grenadjären, Rindö berättar att
det här med att det saknas nattbuss på Rindö bidrar till problemet med osund
alkoholkultur bland ungdomarna.
-Det blir att man dricker alkohol på hemmafester istället för att gå ut på krogen
inne i Stockholm där det ju blir sundare alkoholförtäring i och med dörrvakter
och så, berättar kvinnan.
-Våra ungdomar på Rindö kan ju aldrig göra något trevligt på helgkvällar, gå
på bio eller något sånt som man ju vill göra i den åldern, berättar mannen.
Några ungdomar som bor på Skarpö berättar att de ofta liftar hem.
Utökade kollektiva förbindelser
Som tidigare har nämnts önskar drygt en fjärdedel utökad busstrafik på
Rindö/Skarpö. Thomas Elwinger på Trafikverket ser positivt på fler bussar
ombord på färjan. Initialt kan det dock bli problem, innan folk verkligen börjat
ställa bilen eftersom bussarna tar så stor plats på färjan, berättar han.
Förutom den fjärdedel som uttrycker missnöje med kollektivtrafiken och den
fjärdedel som gärna skulle se utökad busstrafik, uttrycker 4 personer intresse för
att båtpendla till arbetet i exempelvis Stockholm istället för att ta bilen.
En 71-årig man skulle gärna se spårbunden trafik i Vaxholm. Skulle
Roslagsbanan utvecklas med en sträckning från Rydbo till Vaxholm skulle han
åka kollektivt varenda dag berättar han. En 67-årig kvinna önskar tunnelbana
från Arninge så hon kunde ställa bilen där.
En 47-årig kvinna skulle önska att det fanns någon infartsparkering utefter
tunnelbanan. Hon bor på Rindö och arbetar på Karolinska i Solna. Hon tar ofta
bilen in till Stockholm även privat, eftersom hon tjänar en timme enkel väg på
det, jämfört med att ta bussen.
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Möjlighet att pendla med båt till Stockholm efterfrågas av några deltagare.

En 55-årig kvinna som bor på Rindö och oftast åker buss skulle önska ett par
direktbussar Rindö-Tekniska Högskolan, förslagsvis kl. 6.25 och 7.25, och åter
kl. 16- och 17.00.
Ett par i 70-årsåldern boende på Rindö har ingen bil och önskar bättre timing
med bussar och färja, alternativt en ring-busslinje Rindö-Vaxholm-StockholmVärmdö-Rindö.
Flera deltagare skulle önska några senare bussturer på helgkvällar.

Cykel och gångtrafikanter
Under dialogen framkommer att det inte finns några cykelbanor på Skarpö.
Några av de deltagande skarpöborna tror att fler skulle välja cykeln kortare
ärenden om möjligheterna att cykla förbättrades. För att få en bättre bild av det
krävs ett större underlag än det som finns i denna undersökning.
Intresset för cykeln som transportmedel på Rindö verkar inte vara så stort. Detta
bekräftas av Thomas Elwinger som tycker det är konstigt att det är så få som
cyklar. Däremot är det många gångtrafikanter, berättar han.
Anledningen till detta kan dock vara att kollektivtrafikutbudet är så skralt.
Rindöbussen går endast på färjan vissa avgångar.
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”Detta är den led i Sverige som har flest gångtrafikanter.”
Thomas Elwinger, ledchef Trafikverket.
Cykelpendling förekommer dock under sommarhalvåret. Det finns även de som
cyklar året runt berättar någon. Vi har dock inte noterat någon under våra
observationer.
Flera personer förklarar att möjligheterna att cykla är goda på Rindös västra del.
Öster om lanthandeln saknas dock cykelväg. En kvinna tycker det är tråkigt då
det betyder att man inte kan cykla med barnen till skolan/att barnen inte kan
cykla till skolan. Två personer efterfrågar såväl mer cykelbanor som
strandpromenader runt ön. Det finns i dagsläget på vissa sträckor, medan man
på andra sträckor är hänvisad till bilvägen.

Vägen från färjan till Skarpöbron
Ett fåtal av deltagarna i dialogen anser att vägen från färjeläget på Rindö bort
till Skarpöbron fungerar bra och att det skulle vara en onödig utgift att anlägga
en ny. De flesta tycker dock att det låter som en bra idé, särskilt om man gör om
den gamla vägen till gc-bana. En man tycker det är bra med den gamla vägen
eftersom folk inte kan köra så fort på den. Ska man anlägga en ny väg är det
viktigt att det blir svårt för människor att köra för fort, menar mannen. En annan
man berättar att han funderat på just den föreslagna dragningen på andra sidan
Rindö Redutt. Han tycker det känns som en naturlig sträckning.
”Du får ju lämna vägbanan vid möte, och det kan ju inte vara vettigt.”
Man 71 år, om vägen mellan färjeläget och Skarpö.

Tung trafik
En fjärdedel (14 st) av deltagarna har noterat att det är mycket tung trafik på
färjan/Rindövägen. Av dessa är det 8 som uttrycker att det är störande. Under
dialogen har vi observerat ytterst lite tung trafik. Thomas Elwinger berättar
dock att det är väldigt mycket tung trafik, och att det ökar. Det innebär en del
problem för deras del, då det tar längre tid att lasta och lossa och att fordonen
tar stor plats ombord på färjan.
”Det har blivit sämre med trafiken. Det dånar över ön ständigt. Den tunga
trafiken håller inte hastighetsbegränsningarna heller.”
Kvinna, 53 år, boende på Rindö.
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Den enda lastbilschauffören som deltog i dialogen.

”Tung trafik är mkt otrevligt framförallt tankbilar och likn. De kör för nära
husen”.
Kvinna, 55 år, Lupinvägen, Rindö. Deltog i dialogen genom att svara på
frågorna per post.

Trafiksituationen i Vaxholm som helhet
Det framkom inte mycket åsikter om trafiksituationen i Vaxholms stad som
helhet. Någon tycker att det kan bli en ”propp” vid kyrkan, någon tycker att
busshållplatsen vid Söderhamnsplan är felplacerad, några nämner att det kan
vara mycket folk i stadskärnan på somrarna, men det är bara en av dessa som
tycker att det är ett stort problem. Denna person tycker även att det är omöjligt
att finna parkeringsplats i stadskärnan sommartid, samt att det är krångligt att
betala och att det är för dyrt.

Boende vid Rindö hamn
2 personer som deltog i dialogen bor i de nya bostäderna vid Rindö hamn. De är
mycket nöjda med sin första tid på östra Rindö.
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Analys och Slutsatser
Det är tydligt att kollektivtrafiken på Rindö och Skarpö inte är så utbredd eller
omfattande. Man skulle kunna tänka sig att detta skapar en kultur av
bilberoende på öarna. Det skulle i så fall kunna vara så att man redan vid inflytt
är inställd på att man kommer pendla med bil. Det verkar dock som att det finns
ett intresse för att åka mer kollektivt hos de som idag oftast åker bil. Att 25 %
av deltagarna anser att kollektivtrafiken fungerar dåligt kan ses som en
indikation på att det finns underlag för utökade bussturer på Rindö/Skarpö. Men
detta bör naturligtvis utredas vidare. För att minska trycket på bilvägen och
vägfärjan i samband med att fler bostäder byggs skulle utökad busstrafik vara
en tänkvärd utveckling.
Problemet med Rindövägen som genomfartsled är svårare att komma tillrätta
med. Ett par av deltagarna i dialogen föreslår en direktfärja mellan Vaxön och
Värmdö. Det löser dock inte trycket på Vaxön orsakat av genomfartstrafik. Det
låter dock som en attraktiv lösning om man ser till att bevara karaktären av
idylliska skärgårdsöar.
En annan kärnfråga som framkommer i dialogen är besvikelsen som öborna
upplever över att trafikverket bytt ut den tidigare vägfärjan mot en sämre.
Förutom att färjan är mindre än den tidigare, är det just passagerarutrymmena
som är sämre, dvs de utrymmen som främst brukas av de som reser kollektivt
eller till fots. Den utvecklingen bidrar knappast till att fler resenärer ser
kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ.
Boende på Rindö och Skarpö har mycket åsikter angående utvecklingen av ön.
En kvinna talar om att Rindöborna känner sig lite bortglömda. Hon talar om
debatten om simhallen och Brandstationen.
En fortsatt dialog skulle kunna ge svar på vilket underlag som finns för en
utökad kollektivtrafik på öarna. Det kan också ge bredare kunskap om hur
problematiskt det upplevs med genomfartstrafiken.
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