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Sammanfattning 

ÅF Infrastructure har på uppdrag av Vaxholms stad utrett den i preliminärhandlingen 

föreslagna anslutningsvägen mellan Rindövägen och Byviksvägen med anslutning mot 

väg 274, framtagen av WSP, daterad 2015117,. Den nya anslutningsvägen har utretts 

med hänsyn till sträckning, bredd och trafiksäkerhet i korsningspunkterna. Dessutom 

har en bedömning gjorts om vilken korsningstyp som är lämplig i korsningen 

Byviksvägen - väg 274.  

Den nya anslutningsvägens föreslagna sträckning, med tätt mellan kurvor i snäva 

radier, innebär att långa fordon behöver större svepytor än vad fallet skulle vara med 

en rakare linjeföring. Eftersom förutsättningen är att vägens sträckning ligger fast är 

de föreslagna bredderna i preliminärhandlingen de minsta möjliga för att långa fordon 

ska kunna mötas. Den föreslagna bredden i preliminärhandlingen om 8 m bör därför 

ligga fast. 

I korsningspunkten med Rindövägen föreslås att Rindövägen är huvudled och den nya 

vägen får väjningsplikt mot denna. I korsningen föreslås att en delvis överkörningsbar 

mittrefug anläggs på anslutningsvägen. Utredningen föreslår även att en enkelsidig 

avsmalning anläggs i anslutning till den gång- och cykelpassage som finns föreslagen 

på Rindövägen strax öster om korsningen. 

I korsningen med Byviksvägen har anslutningsvägen flyttats något västerut jämfört 

med preliminärhandlingen. Här har ett nytt skissförslag på korsningen tagits fram, 

vilket innefattar en helt överkörningsbar refug. Då vägen flyttats något har även 

slänternas utbredning översiktligt kontrollerats så att de klarar sig inom 

planområdesgränsen, vilket de bedöms göra. Eftersom de framtida trafikmängderna 

kommer att vara högre på den nya anslutningsvägen än på Byviksvägen hade det varit 

önskvärt att väggeometrin tydligare kunde visa detta. I så fall skulle Byviksvägen fått 

en underordnad roll jämfört med anslutningsvägen. Med bakgrund av de fastlagda 

planområdesgränserna är det inte möjligt att åstadkomma de önskvärda 

förändringarna i väggeometrin. 

Byviksvägens anslutning mot väg 274 är kapacitetsmässigt tillräcklig men kan 

kompletteras med en överkörningsbar mittrefug på Byviksvägen för att skilja de 

motriktade körfälten åt tydligare än idag. Korsningen kan även kompletteras med 

tydligare målning än i dagsläget. Att anlägga ett vänstersvängfält på väg 274 bedöms 

inte vara nödvändigt med trafikflödena som bakgrund och skulle dessutom kräva en 

lokal breddning av vägen. 

Placering av ny busshållplats har undersökts och anses kunna inrymmas cirka 150 

meter in på anslutningsvägen, här kan de standarder som finns enligt RiBuss följas. 

Alternativ placering är cirka 75 meter in på anslutningsvägen, här kan dock inte de 

standarder som finns i RiBuss följas. Om det senare alternativet blir aktuellt att 

genomföra måste ett godkännande ges från trafikförvaltningen. Det anses inte 

behövas väderskydd på hållplatsen oavsett placering. Bakgrunden är att det främst är 

avstigande resenärer som använder denna hållplats.     
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vaxholms stad arbetar med en detaljplan, DP 408, i de östra delarna av Rindö med 

målet att möjliggöra för ca 25 bostäder samt möjliggöra för en ny anslutningsväg 

mellan Byviksvägen, som ansluter till väg 274, och Rindövägen. 

 

Figur 1 Orienteringskarta Rindö och utrett området, Källa karta: Hitta.se 

1.1.1 Underlag 

I arbetet med denna trafikutredning har nedanstående underlag använts: 

- DP 408, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären; Plan- och 

genomförandebeskrivning, Plankarta. Samrådshandling. 

- DP 400, Detaljplan för Rindö hamn etapp 2, Plan- och 

genomförandebeskrivning. 

- DP 394, Detaljplan för Östra delen av Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg 

etapp 1; Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Gestaltningsprogram, 

Plankarta, Illustrationsplan. 

- Trafikutredning för Rindö och Skarpö, 2004 rev. 2007-02-02, Tyréns. 

- Ritningar för ny anslutningsväg: Preliminärhandling, Rindö 3:378; 101T0201, 

101T0201 Körspår, 101T0301, 101T0202, 101T0302, 101T0901, 101T0902, 

Förhandskopior 2015-11-17, WSP. 

1.2 Mål och syfte 

Syftet med denna utredning är att bedöma lämpligheten av föreslagen dragning samt 

bredd för den nya planerade anslutningsvägen mellan Rindövägen och Byviksvägen. I 

utredningen ska även en rekommendation om korsningstyp i anslutningen mot väg 

274 tas fram samt bedöma behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i de bägge 

tillkommande korsningarna med Rindövägen respektive Byviksvägen. 
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Utifrån rekommendationerna i korsningspunkterna så kommer utformningsförslag med 

tillhörande körspårsanalys att genomföras för att säkerställa framkomligheten för 

samtliga fordon. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Pågående och avslutade detaljplaner 

Vaxholms stad har sedan lång tid planerat och utrett hur den sydöstra delen av Rindö 

ska utvecklas och växa efter att regementet på ön lades ner. En fördjupad 

översiktsplan för Rindö och Skarpö antogs i mars 2009. I  juni samma år antogs även 

ett planprogram för Rindö hamn som visar i vilken inriktning som Vaxholms stad ser 

att området utvecklas. 

Utifrån det antagna planprogrammet så har sedan två detaljplaner antagits i området 

de senaste åren. Detaljplanen för Östra delen av Rindö hamn, inom Oskar-

Fredriksborg, DP 394, vann laga kraft 2013. Planen möjliggör totalt cirka 400 bostäder 

varav cirka 100 bostäder i den västra delen som angränsar till det aktuella 

planområdet. Den andra detaljplanen Detaljplan för Rindö hamn etapp 2, inom Oskar-

Fredriksborg, DP 400, vann laga kraft 2016 och möjliggör en utbyggnad av skola och 

förskola i Rindö hamn. Totalt bedöms Rindö hamn kunna innehålla cirka 525 bostäder. 

2.2 Befintliga trafikförutsättningar 

2.2.1 Gatunätet  

Det primära vägnätet på Rindö och i området består av väg 274 som går mellan öns 

två färjeförbindelser till Vaxön och Värmdön. Väg 274 är statlig och Trafikverket är 

väghållare. Hastighetsbegränsningen på vägen är 70 km/h. Rindövägen är en 

kommunal väg som löper parallellt med väg 274 från färjeläget i öster till mitten på ön 

där vägen ansluter till väg 274. Rindövägen har skyltad hastighet 50km/h med en 

lokal sänkning till 30km/h vid skolan. 

 

Figur 2 Orienteringskarta över utrett område. Rindövägen är rödstreckad, Källa karta: 
Tätortskartan Stockholms län 

Gatunätet har i närområdet förändrats de senaste åren i och med att detaljplan Dp 

394 antogs och ombyggnationer enligt planen har genomförts. I ombyggnaden 

öppnades det kringliggande gatunätet upp något och Grenadjärsvägen kopplades 

samman med Treuddsvägen och Grisselmarens väg. Grenadjärsvägen byggdes om och 

försågs med en kombinerad gång-och cykelbana på sidan mot kasernbyggnaderna. 
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2.2.2 Trafikflöden 

För dagens trafikflöden hämtas trafikdata från TIKK1. Uppmätta värden finns 

tillgängligt för på väg 274, där den senaste mätningen genomfördes 2017. Trafikflödet 

har uppmätts till 1450 fordon ÅDT (årsdygnstrafik) varav 8,5 % är tung trafik. 

Trafikflödet på väg 274 är högre under sommarmånaderna. Trafikverkets mätningar 

under sommarperioden visar på ett trafikflöde om 1800 fordon/dygn. För utredningen 

kommer dock ÅDT att användas. Trafikflödet längs väg 274 beräknas för 2018 år att 

ha ökat med cirka 250 fordon ÅDT kopplat till den exploateringen som tillkommit efter 

trafikräkningen.  

För övriga vägar, Rindövägen, Grenadjärsvägen och Byviksvägen, finns inga uppmätta 

trafikflöden. Det är även svårt att uppskatta dagens trafikflöden på dessa vägarna, då 

det under senare år har skett en exploatering av området och flertalet bostäder har 

byggts. Trafikflödet för den har därför estimerats med hjälp av Trafikverkets 

alstringsverktyg2. I trafikalstringen har den pågående och tidigare antagna 

detaljplanen DP 394 använts som underlag. 

Tabell 1 Estimerade trafikflöden, fordon per dygn, på berörda vägar i området. 

VÄG TRAFIKFLÖDE 2018 TRAFIKFLÖDE 2040  KOMMENTAR 

VÄG 274 1700 f/d 2450 f/d  

RINDÖVÄGEN, ÖSTER OM 

KORSNINGEN 

450 f/d  640 f/d Uppskattning  

2018 

RINDÖVÄGEN, VÄSTER OM 

KORSNINGEN 

295 f/d 445 f/d Uppskattning 

2018 

GRENADJÄRSVÄGEN 
95 f/d  135 f/d Uppskattning 

2018 

 

NYA ANSLUTNINGSVÄGEN 

275 f/d  395 f/d Uppskattning 

2018 

 

 

Med år 2040 som prognosår räknas det befintliga trafikflödet upp med de 

uppräkningstal som är framtagna av Trafikverket3. För Stockholm, till vilket Vaxholm 

räknas, är fram till år 2040 den prognostiserade trafiktillväxten 43 %.  

Den nya anslutningsvägen kommer främst att serva den senaste exploateringen och 

kommande exploaterings anslutning mot väg 274 men kommer även att avlasta 

Rindövägen för de som bor i de östra delarna av Solövägen. Om dock marginellt då 

befintlig anslutning mot väg 274 väster om Solövägen är genare mot det östra 

färjeläget. 

Att den nya anslutningsvägen inte beräknas få mer trafik har med skolans placering 

att göra och då skolan är en stor målpunkt för trafiken kommer Rindövägen fortsatt att 

bära stora delar av trafiken, då den fortsatt kommer att vara den genaste och 

snabbaste vägen till skolan. 

Det är viktigt att påpeka att detta är grovt uppskattade trafikflöden med fullt utbyggd 

exploatering enligt detaljplanerna. Trafikflödena kan vara både högre eller lägre för 

respektive vägavsnitt.   

                                                
1 TIKK, Vägtrafikflödeskartan, Trafikverkets klickbara karta 
2 https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/ 
3 Trafiktillväxt för EVA och manuella beräkningar 2014-2040-2060 – TRV 2017/58771, 2018-04-01 

https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/
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3 Nya anslutningsvägen 

3.1 Sträckning 

Den i detaljplanen förslagna vägen sträcker sig mellan korsningen Rindövägen-

Grenadjärsvägen/Soldatgränd och Byviksvägen. Från Byviksvägen går vägen rakt 

sydost för att i cirka 350 meter innan den svänger av mot korsningen Rindövägen-

Grenadjärsvägen/Soldatgränd.  

Föreslagen sträckning kommer troligtvis innebära låga hastigheter, men då vägen har 

en del kurvor så kommer bilister att kunna gena tämligen enkelt. På den föreslagna 

sträckningen finns det ett par identifierade nackdelar.  

Sträckningen av vägen har studerats och sträckningen på vägen anses inte vara den 

optimala för ändamålet att fungera som en anslutning mot väg 274. Vägen skulle 

kunna rätas ut och dras på den västra sidan av lövträden vilket skulle medföra att 

korsningen med Rindövägen skulle kunna rätas upp något. Detta skulle medföra att 

vägens bredd skulle kunna minskas något jämfört med det studerade förslaget, se 

avsnitt vägbredd nedan. 

Med bakgrund av att trafikflödet på den nya vägen kommer att vara betydligt högre än 

trafikflödet på Byviksvägen, är det önskvärt att den nya vägen är överordnad 

Byviksvägen. För att tydliggöra detta kan den nya vägen förslagsvis anslutas direkt 

mot väg 274. Byviksvägen kan sedan i sin tur anslutas till den nya vägen i en 

trevägskorsning. Detta skulle ge ett mer effektivt trafikflöde mellan 

exploateringsområdet och väg 274. En utförligare redovisning av detta ges längre fram 

i avsnittet korsningspunkter.  

3.2 Vägbredd 

Vägen i preliminärhandlingen, framtagen av WSP 2015, har en varierande bredd och 

är 8 meter bred vid kurvorna och 7.5 meter vid de raka partierna. Det är illustrerat en 

minskning med 0.5 meter längs hela sträckan på ritningarna. Utifrån att studera 

preliminärhandlingen och körspårsillustrationen, se figur 3, går det att finna att 

vägbredden är anpassad efter att två lastbilar ska kunna mötas i kurvan i höjd med 

lövträden. 

 

Figur 3 Föreslagna bredder med körspårsanalys, rött är hjulen och grönt är svepet från fordonen. 
Källa: preliminärhandling, WSP 
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Enligt vägar och gators utformning4, VGU, rekommenderas det för utrymmesklass A 

och 40 km/h att vägen har en minsta bredd om 5.5 meter för att en personbil och 

lastbil/buss ska kunna mötas samt 6 meter för att två lastbilar/bussar ska kunna 

mötas. Utifrån detta så skulle vägen kunna minskas ner till 6.5 meter på de raka 

partierna.   

Det finns planer på att kollektivtrafikens sträckning, se figur 4, ska justeras från att 

som i dagsläget gå längs med hela Rindövägen till att köra en enkelriktad slinga. En ny 

hållplats placeras på anslutningsvägen.  

 

Figur 4 Planerad förändring i kollektivtrafikens linjedragning. Röd linje är den planerade 
dragningen. Källa karta: Tätortskartan Stockholms län 

Trafikförvaltningen (SL) har kravet att en buss ska kunna möta en buss/lastbil. Så 

även om den tunga trafiken är liten, så kan Trafikförvaltningen ha invändningar om 

vägen görs för smal för möten. Vid så små radier som R50 behövs en bredare sektion 

än vid raka vägsträckor. Utifrån detta så går det ur preliminärhandlingen att se att 

föreslagen sektion möjliggör möten för tung trafik och om vägen ligger kvar i samma 

läge bör denna sektion användas. Den minskning om 0.5 meter som är illustrerad, se 

figur 3, är möjlig men lämnar inte så mycket utrymme över vid möte och bägge 

fordonen kommer behöva köra perfekt för att inte sammanstötningar ska uppstå. 

Vägen bör därför vara utformad enligt preliminärhandlingen.  

3.3 Korsningspunkter 

I detta avsnitt har korsningspunkterna för den nya vägen utretts och förslag till 

utformning studerats. Korsningarna har studerats utifrån de grovt uppskattade 

trafikflödena som finns samt den mätning som finns på väg 274.  

3.3.1 Korsningen  Rindövägen – ny anslutningsväg 

I korsningen med Rindövägen och anslutningsvägen föreslås en 4-vägskorsning med 

väjningsplikt för anslutande vägar mot Rindövägen, som fortsatt föreslås vara 

huvudled. Förslaget följer den inriktning som angivits i planprogrammet där 

Rindövägen klassificerats som uppsamlingsväg och den nya anslutningsvägen som 

lokalväg. 

 

 

 

                                                
4 Råd för vägar och gators utformning, Trafikverkets publikation 2015:087 
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Figur 5 Föreslagen lösning för korsningen Rindövägen – ny anslutningsväg med placering av 
platågupp. Källa: Preliminärhandling WSP 

Vid den östra tillfarten på Rindövägen planeras en gång-och cykelpassage, som med 

tanke på den begränsade vägbredden kan utformas som antingen ett platågupp eller 

som en avsmalning. Att anlägga ett platågupp på platsen som hastighetssäkring är 

även lämpligt sett till vägbredden, samt godkänt av SL om det anläggs enligt 

riktlinjerna.   

Ett annat alternativ är att anlägga en avsmalning där endast ett fordon i taget kan 

passera. Detta ger ett kort avstånd för gående och cyklister att passera vägen. På den 

aktuella platsen bedöms det möjligt att kunna anlägga denna typ av passage, dock 

reduceras inte hastigheten i samma grad om bilisterna inte får möte. Utformningen 

kan i vissa fall ha motsatt effekt och stressa upp bilister att komma först till 

avsmalningen. 
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Att anlägga busskuddar med mittrefug är med tanke på den begränsade vägbredden 

svårt och skulle kräva en lokal breddning av vägen till 8 meter. Anledningen till detta 

är att bussarna och fordonen för vinterväghållning kräver 3 meters öppning, samt att 

mittrefugen bör vara 2 meter för att rymma en gående med barnvagn eller cykel. 

Dessutom kommer tung trafik som ska svänga upp höger på den nya 

anslutningsvägen att kräva en större vägbredd för att kunna ha möjlighet att svänga. 

Att anlägga vägkuddar utan refug är möjligt men skulle eventuellt innebära att 

bilisterna kör ”slalom” mellan vägkuddarna.  

För närvarande pågår ett arbete med att projektera en gång- och cykelväg längs 

Rindövägens norra sida, se figur 7. Detta medför att en gång- och cykelpassage skulle 

behöva anordnas över den nya vägen vid anslutningen mot Rindövägen. Körspåren för 

svängande lastbilar och bussar medför att korsningen med stora öppna asfaltsytor kan 

upplevas som ostrukturerad. Sträckan som gående och cyklister ska korsa över den 

nya vägen kommer därför att bli runt 13 m och behöver därför delas upp med en 

mittrefug. Mittrefugen ska vara minst 2 m bred så att en cyklist kan stå och vänta i 

denna utan att cykeln sticker utanför refugkanten. Här behöver en körspårsanalys 

göras för att säkerställa en trafiksäker passage om det blir aktuellt med en gång- och 

cykelväg. Detta redovisas i kap. 5. 

 

Figur 6 Förstudie gång- och cykelväg längs Rindövägens norra sida. Källa ÅF. 

3.3.2 Korsningen Byviksvägen – ny anslutningsväg 

Utformningen som är föreslagen i preliminärhandlingen är som den är bra, men bör 

kompletteras med mittrefug över den nya anslutningsvägen, om möjligt, för att 

underlätta för gående och cyklister att passera den nya anslutningsvägen. Om 

korsningen kompletteras med mittrefug ska dess placering kontrolleras mot körspåren. 

Alternativt anläggs en överkörningsbar refug med 4 cm kantstensvisning som 

möjliggör att tung trafik kan gena i korsningen. 
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Om vägens dragning justeras och blir överordnad Byviksvägen, ansluts Byviksvägen 

till den nya vägen via en 3-vägskorsning. Om detta görs så är ett förslag att 

korsningen utformas med en hastighetssäkrad passage för att släppa över oskyddade 

trafikanter i den södra delen. Passagen kan utformas med mittrefug och vägkuddar i 

respektive riktning in mot korsningen, se figur 5 nedan. Korsningsutformningen måste 

kontrolleras med en körspårsanalys. Lokala breddningar vid passagen och i korsningen 

kan vara nödvändiga för den tunga trafiken. Passagen kan ev. behövas flyttas söder ut 

för att möjliggöra att tungtrafik kan svänga höger ut från Byviksvägen. 

 

Figur 7: Förslagsskiss korsningen Byviksvägen underordnad den nya vägen.  

 

3.3.3 Korsningen Väg 274 – Byviksvägen  

Utifrån de uppmätta trafikflöden på väg 274 och estimerade trafikflöden på den nya 

anslutningsvägen genomförs en enklare korsningsanalys. 

Maxtimme längs väg 274 är enligt data från TIKK under eftermiddagen och trafikflödet 

är 200 fordon, 13 % av dygns flödet, varav 111 åker mot öster och 89 mot väst. 

Under förmiddagens maxtimme är trafikflödet 144, varav 65 fordon mot öst och 79 

fordon mot väst. Trafikflödet under maxtimme på anslutningsvägen antas vara 15 %, 

30 fordon, av dygnstrafiken.   

Utifrån enklare korsningsanalyser anses inte en större ombyggnation av korsningen 

vara nödvändig. Detta främst då trafikflödet i korsningspunkten inte är så stort så att 

kapacitetsproblem skall kunna uppstå. Korsningen bör dock kompletteras med 

mittrefug i tillfarten från Byviksvägen för att tydligare separera trafiken till och från 

Byviksvägen. Körspårsanalys är nödvändig för att undersöka om det är möjligt eller 

om korsningen behöver breddas för att ge plats för en mittrefug. Körspårsanalyser 

redovisas i kap. 5. 
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Med hänvisning till de trafikflöden som mätts upp och estimerats, är bedömningen att 

ett separat svängfält för vänstersvängande fordon från väg 274 till Byviksvägen inte är 

nödvändigt.  
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4 Sammanställning åtgärdsförslag 
Utredningen visar på att det finns flera möjliga åtgärder för att förbättra 

trafikförutsättningarna på den nya anslutningsvägen och dess korsningspunkter. De 

åtgärder som föreslås och de åtgärder som bör funderas vidare på är: 

 Platågupp eller avsmalning anläggs vid gång-och cykelpassagen över 

Rindövägen.  

 Korsningen mellan Rindövägen och den nya anslutningsvägen förses med 

mittrefug, kontrolleras med körspårsanalys. 

 Om befintlig sträckning ligger fast, ligger även de i preliminärhandlingens 

föreslagna vägbredder om 7.5meter på raka partier och 8 meter i kurvor fast. 

 Korsningen med nya anslutningsvägen och Byviksvägen anläggs med 

mittrefug. Utformning kontrolleras med körspåranalys. 

 Korsningen med väg 274 kompletteras med mittrefug på Byviksvägen. 

Utformning kontrolleras med körspåranalys. 

Åtgärder som bör funderas vidare på: 

 Dra om vägen så att den placeras på den västra sidan av befintliga lövträd, då 

kan vägbredden minskas till 6.5 meter på raka partier och 7 meter i kurvorna.   

 Låta den nya anslutningsvägen vara överordnad Byviksvägen. Korsningen 

anläggs då med mittrefuger, vilket kontrolleras med körspårsanalys och 

vägkuddar för att säkra upp gång-och cykelpassagen. 

 Vad vägen ska vara dimensionerad för, lastbil/lastbil eller personbil/lastbil. 
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5 Åtgärdsförslag och körspårsanalyser 

5.1 Förutsättningar 

I den inledande fasen av uppdraget konstaterades ett behov av att anlägga mitt-

refuger för att förbättra trafiksäkerheten i korsningarna. I detta arbete är körspårs-

analyser ett viktigt verktyg.  

I arbetet med körspårsanalyserna och placeringen av refugerna är förutsättningen att 

samtliga fordonstyper ska kunna trafikera den nya anslutningsvägen. Körspåren för 

boggiebuss (Bb), som kräver större utrymme än för personbil (P), lastbil (LBn) och 

sopbil (Los), kommer att användas eftersom denna kommer att vara det vanligaste 

större fordonet som kommer att trafikera den nya anslutningsvägen. Körspårsanalyser 

för lastbil med släp (Lmod) och lastbil med trailer (Lps)  samt för specialfordon (Lspec) 

kommer att genomföras för att undersöka vilken utformning refugerna kommer att 

behöva ha för att även vara anpassade för dessa fordon. Dessa fordon kommer att 

använda den nya anslutningsvägen, Grenadjärsvägen och Grisselmarens väg för bl.a. 

båttransporter till marinan. 

För körspårsanalysen kommer endast kantlinjerna i korsningen Byviksvägen - nya 

anslutningsvägen att förändras från preliminärhandlingen. Sedan preliminärhandlingen 

togs fram har denna korsning flyttats något åt väster för att man inte ska behöva riva 

några byggnader. I övriga korsningar förändras inga kantlinjer jämfört med 

preliminärhandlingen.  

Utformningen av mittrefugerna och körspårsanalysen har genomförts parallellt då 

mittrefugernas utformning har anpassas efter körspåren. Samtidigt så måste 

refugerna i de fall där oskyddade trafikanter ska passera vara minst 2 meter breda, för 

att dessa ska kunna stå skyddat på refugen. 

För den tillkommande busshållplatsen på anslutningsvägen så kommer dess placering 

och utrymmesbehov att utredas. Dessa undersökningar kommer att utgå ifrån de 

överenskomna standarder och riktlinjer, Riktlinjer utformning av infrastruktur med 

hänsyn till busstrafik5 (RiBuss), som finns framtagna.  

5.2 Korsningen Rindövägen – ny anslutningsväg 

I korsningen mellan Rindövägen och den nya anslutningsvägen förordas att en 

mittrefug anläggs för att säkra upp för oskyddade trafikanter vid en eventuell 

byggnation av gång-och cykelbana samt för att få en bättre trafikföring i korsnings-

punkten. I korsningen är Rindövägen huvudled och den nya anslutningsvägen har 

väjningsplikt mot denna.  

Den eventuella gång-och cykelbanan längs med Rindövägens norra sida finns också 

med i korsningsutformningen. Dock så undersöks inte hur gc-banans utformning 

vidare västerut, och om dess slänter, ryms inom fastighetsgränserna men det är för 

korsningen och körsspårsanalysen relevant att ha med gc-banan i denna utredning. 

Detta för att inte behöva genomföra någon större ombyggnation av korsningen om 

gång-och cykelbanan kommer att byggas. 

                                                
5 Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik, SL-S-419795, 2018-02-05 
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5.2.1 Utformning av mittrefug och avsmalning 

Den möjlighet som finns till att, utan att göra några förändringar i utformningen av 

vägen, är att anlägga en mittrefug, se figur 8, som delvis behöver vara 

överkörningsbar för att kunna trafikeras av de större fordonen.  

  

Figur 8 Skissförslag på korsningen Rindövägen – ny anslutningsväg. Alternativ utformning på 
passagen över Rindövägen samt passage för en ev. gång- och cykelbana. 

 

Refugens placering är förskjuten något åt väster och inte centrerad i korsningen, men 

oskyddade trafikanter kan passera gatan i 2 steg. Om inte cykelbanan kommer att 

byggas i närtid så kan refugen anläggas utan passage och vid en eventuell byggnation 

av gång- och cykelbanan byggas om till att inkludera passagen.  

För att underlätta för de större fordonen så föreslås att passagen över Rindövägen 

utformas som en enkelsidig avsmalning, som regleras med väjningsplikt mot mötande 

trafik. Det vill säga att trafik från väster på Rindövägen har företräde mot de som 

kommer från öster på Rindövägen. Utformningen medför att de större fordonen som 

kommer österifrån på Rindövägen och ska genomföra svängrörelsen får hjälp med 

placeringen i vägbanan för att klara korsningen. Dessa fordon kommer att svepa över 

stora delar av mittrefugen om de kommer fel in till korsningen. Refugen skulle därför 

inte uppfylla funktionen att vara en säker plats för oskyddade trafikanter att vänta på. 

Även de skyltar som placeras på refugen skulle köras ner av dessa fordon om de 

kommer in fel i korsningen.  

Passagen utformas med ca 3,5 m längd över Rindövägen men behöver vara något 

längre närmare korsningen för att ett svängande fordon ska kunna komma igenom 

korsningen utan att köra över kantstenen eller mittrefugen.  

En delvis överkörningsbar refug har en bra effekt på personbilstrafiken samtidigt som 

tung trafik kan ta sig igenom korsningen. Den delvis överkörningsbara refugen anläggs 
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med ett yttre kantstöd på 4 cm och fylls invändigt med antingen stor/smågatsten eller 

asfalt.  

5.2.2 Körspårsanalys 

Körspårsanalysen för korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen visar på att 

korsningen kommer att kunna hantera de vanligaste större fordonen. Boggiebussar, 

Bb, se figur 9 som kommer från väster och svänger vänster upp på anslutningsvägen 

kommer inte att ha några större svårigheter att klara korsningen.  

Körspåren för de större fordonen Lmod och Lps, se bilaga för samtliga körspår, 

kommer att klara av att trafikera korsningen, men behöver svepa över delar av 

mittrefugen samt använda den överkörningsbara delen av refugen för att klara 

korsningen. Dessa fordon kommer dessutom att behöva ta en del av motriktat körfält i 

anspråk. Med bakgrund av de få tillfällen som detta kommer att ske är detta 

acceptabelt.  

 

Figur 9 Körspår för Bb från Rindövägen mot anslutningsvägen. 

Däremot kommer inte Lspec-fordon att klara av svängrörelser i korsningen. Dessutom 

klarar dessa inte heller övriga korsningspunkter längre österut på Rindövägen, som 

t.ex. korsningen med Östra Kasernvägen. Då Lspec-fordonens målpunkt är marinan så 

förordas att dessa fordon kör rakt fram i korsningen och kör Grenadjärsvägen och 

Grisselmarens väg ner mot marinan. Dessa fordon kan då använda den nya 

anslutningsvägen vars övriga korsningar anpassas efter Lspec-fordonen.  
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För att tydliggöra att det är denna väg som dessa fordon ska ta till marinan så bör det 

när den nya vägen är byggd och ska rapporteras in till NVDB, även rapporteras in att 

framkomligheten för vissa fordonskombinationer är begränsad. Ett alternativ är  att 

utfärda lokala trafikföreskrifter om genomfartsförbud med fordon längre än 15 meter, 

dvs. längden på en boggiebuss, på de vägar där man inte önskar ha den typen av 

trafik. En tydlig skyltning till marinan rekommenderas dessutom, för att undvika 

felkörningar. 

5.3 Korsningen Byviksvägen – ny anslutningsväg 

I korsningen mellan Byviksvägen och den nya anslutningsvägen förordas en mittrefug 

för att åstadkomma en säkrare passage för oskyddade trafikanter på gång-och 

cykelbanan samt för att få en bättre trafikföring i korsningspunkten. Förutsättningarna 

i korsningen är att Byviksvägen är huvudled och den nya anslutningsvägen har 

väjningsplikt mot denna.  

5.3.1 Körspårsanalys och utformning  

Korsningen har flyttats något åt väster sedan preliminärhandlingen togs fram, vilket 

har medfört att korsningen blir något snävare och större fordon kommer att behöva 

gena mer genom korsningen för att klara denna.  

 

Figur 10 Skissförslag på korsningen Byviksvägen - ny anslutningsväg, utan hänsyn till slänter. 

Körspårsanalysen visar på att en helt överkörningsbar mittrefug kan anläggas i 

korsningen. Körspårsanalysen visar även att Bb och mindre fordon kan svänga i 

korsningen utan att refugen behöver vara överkörningsbar. För de större fordonen 

Lmod och Lps så behöver refugen vara överkörningsbar för att dessa fordon ska klara 

av korsningen. Alternativt utformas korsningen utan refuger där korsningen istället 

målas upp. 

För den del av vägen som flyttas så har slänterna och dess utbredning undersökts så 

att de ryms inom detaljplanens områden. Dessa undersökningar visar på att vägen och 

dess slänter kommer att rymmas inom detaljplaneområdet. Den bedömning som är 

gjord är dock inte att betrakta som vägens exakta läge utan endast gjort för att få en 
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bedömning om slänterna kommer att inrymmas inom planområdet. Bedömningen är 

att de kommer inrymmas inom planområdet när vägen detaljprojekteras. 

 

Figur 11 Enklare analys av utbredning av slänterna vid flytt av vägen till förslagen korsning. 

5.4 Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 

I korsningen mellan väg 274 och Byviksvägen förordas att en mittrefug anläggs på 

Byviksvägen för att få en bättre trafikföring och tydlighet i korsningspunkten. 

Förutsättningarna i korsningen är att väg 274 är huvudled och att Byviksvägen har 

väjningsplikt mot denna.  

5.4.1 Körspårsanalys och utformning 

Efter körspårsanalyser för Bb, Lps, Lmod och Lspec konstateras att det bör finnas 

möjlighet att anlägga en överkörningsbar refug. Här bör en diskussion med 

Trafikverket, som är väghållare för väg 274, tas för att få en samsyn kring 

utformningen av korsningen. Ett alternativ till den överkörningsbara refugen är att, likt 

idag, endast måla upp korsningen och då komplettera dagens målning med spärrfält 

för att krympa korsningen på det sättet. 

 

Figur 12 Skissförslag på korsningen Väg 274 – Byviksvägen. 

Det bör även föras en diskussion med Trafikverket om inte målningen på väg 274 kan 

justeras så att en heldragen mittlinje målas ca. 350 meter före korsningen. Detta för 
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att förhindra att det sker omkörningar i anslutning till korsningen, nu när trafiken 

förväntas öka i korsningspunkten. Detta bör göras trots att sikten i korsningspunkten 

är god.   
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6 Placering av busshållplats 
I utredningens uppdrag ingår även att undersöka var busshållplatser skulle kunna 

lokaliseras samt hur mycket utrymme som krävs med och utan väderskydd. Då bussen 

kommer att åka en slinga, se avsnitt 3.2, och endast trafikera den nya 

anslutningsvägen i norrgående riktning så kommer en placering av ett hållplatsläge att 

utredas i denna riktning. 

De förslag till hållplatsutformning och placering som föreslås är körbanehållplatser. De 

framtida trafikflödena medger detta samtidigt som vägens släntfot inryms inom  

planområdet. 

6.1 Krav enligt RiBuss 

Då kollektivtrafiken i Region Stockholm i (RS) trafikeras av SL behöver hållplatserna 

följa den överenskomna standarden för busshållplatser. Denna heter ”Riktlinjer 

Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik” och förkortas RiBuss. 

Bland de riktlinjer som finns i RiBuss så har bland annat följande beaktats för att 

avgöra vilka placeringar som är lämpliga för busshållplatserna: 

 Hållplatsens in-och utfart bör enligt RiBuss hålla en viss längd och plattformen 

ska uppfylla vissa krav. Detta ger en längd på hållplatserna om cirka 24 meter 

och dessa önskemål och krav ska uppfyllas.  

 Hållplatsen bör på grund av siktförhållandena inte placeras i en innerkurva. 

 Hållplats i ficka i ytterkurva med stor radie kan accepteras. 

6.2 Placering enligt RiBuss 

Hållplatsen bör ligga så nära bostadsområdet som möjligt. Dessutom placeras i regel 

väderskydd vid hållplatsen som ligger i körriktningen mot centralorten, i detta fall i 

riktning mot Vaxholm. Resandeutbytet är i regel större i den riktningen och antalet 

påstigande fler än antalet avstigande. Därmed har en sådan hållplats ett större behov 

av väderskydd. Med tanke på att bussen kör i en slinga och kommer från Rindö 

smedja så förväntas majoriteten av de resande på hållplatsen vara avstigande och då 

behöver inte ett väderskydd vara nödvändigt.  

 

Figur 13 Placering utav hållplats enligt RiBuss. 



 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-03-25   Sida 24 (46) 

Det som förordas är att hållplatsen placeras direkt efter kurvorna, cirka 150 meter in 

på anslutningsvägen, för att komma så nära bostadsbebyggelsen som möjligt. 

Placeringen möjliggör att samtliga krav enligt RiBuss kan uppfyllas. Om det ändå 

skulle önskas väderskydd på hållplatsen så kommer detta att inkräkta på gång-och 

cykelbanan. Bredden på gång-och cykelbanan vid detta parti blir något smalare, 2.6 

meter, alternativt så får gång-och cykelbanan dras runt väderskyddet för att behålla 

bredden på 3 meter. I detta fall flyttas även släntfoten ut motsvarande sträcka. Om 

hållplatsen anläggs utan väderskydd så påverkas inte gång-och cykelbanan.  

 

Figur 14 Detaljbild över hållplats enligt RiBuss, inklusive utrymme för en eventuell kur, i grönt. 

Att placera hållplatsen på det raka partiet medför en gångsträcka från 

bostadsbebyggelsen på cirka 250-300 meter, vilket är mellan 150-200 meter längre än 

idag då hållplatsen är belägen på Rindövägen. En rekommendation är att avståndet 

mellan hållplats och bostaden inte bör överskrida 4-500 meter fågelvägen. Om den 

nuvarande grusvägen som går mellan Rindövägen och Byviksvägen görs om till gång-

och cykelbana så kan hållplatsen nås enklare från den östra delarna av bostads-

bebyggelsen. Högst troligt är att denna väg kommer att fungera som en inofficiell 

gång-och cykelväg till och från hållplatsen. 

Att placera cykelställ vid hållplatsläget på den nya anslutningsvägen ses inte som ett 

alternativ, eftersom bussen går i en slinga och detta hållplatsläge främst används av 

avstigande. Dock så kan det med fördel anläggas väderskyddade cykelplatser vid 

hållplatsen längs med Rindövägen. 

6.3 Alternativ, ej enligt RiBuss 

Det har från Vaxholms stad även framförts behov av att undersöka en placering av 

hållplatsen där riktlinjerna i RiBuss inte följs helt utan att avsteg görs gällande 

placering och utformning. Detta alternativ bör samrådas med Trafikförvaltningen i 

Region Stockholm för att se vilka avsteg som de anser är lämpliga på platsen. 

Det alternativ som har arbetats fram ligger cirka 75 meter in på anslutningsvägen och 

ligger efter den inledande högerkurvan men innan den efterföljande vänsterkurvan. 

Placeringen innebär att vägen behöver rätas ut något på platsen där hållplatsen 
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föreslås ligga. Plattformen har även kortats ner till ca. 9 meter, vilket ändå möjliggör 

avstigning vid den bakre dörren.  

 

Figur 15 Placering utav hållplats som inte följer RiBuss. 

Detta är en lösning som medger att bussen kommer in till hållplatsen samtidigt som 

hållplatsläget ligger närmre den nya bebyggelsen och de ombyggda 

kasernbyggnaderna än det förstnämnda alternativet. Hållplatsen ligger även så att 

grusvägen, om den görs om till gång-och cykelbana, kan nyttjas av de som bor i de 

östra delarna av kasernområdet som då får cirka 75 meter kortare väg till hållplatsen 

än i det förstnämnda alternativet. 
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7 Slutsatser 
Efter analys av sträckning, bredd och korsningspunkter så framgår det att vägens 

sträckning och korsningspunkter kommer att fungera ur ett trafikflödesperspektiv 

eftersom dess primära ändamål är att fungera som en anslutning mot väg 274. 

Den huvudsakliga invändningen mot förslaget i primärhandlingen är att med bakgrund 

av att trafikflödet på den nya anslutningsvägen kommer att vara betydligt högre än 

trafikflödet på Byviksvägen, så vore det önskvärt att den nya anslutningsvägen är 

överordnad Byviksvägen. Planområdesgränserna medger dock inte några justeringar 

av vägsträckningarna som skulle förstärka och förtydliga korsningspunktens 

trafikfunktion på ett sådant sätt. För att förtydliga den korsningsutformning som är 

möjlig föreslås därför att anslutningsvägen får väjningsplikt mot Byviksvägen. I övrigt 

kommer den nya anslutningsvägen att kunna fungera på ett bra sätt och anslutnings-

vägen och korsningspunkterna kommer att kunna hantera det beräknade trafikflödet. 

Korsningen mellan Byviksvägen och anslutningsvägen har sedan preliminärhandlingen 

flyttats något västerut för att undvika att riva befintliga byggnader. Korsningen och 

vägen med tillhörande slänter kommer att rymmas inom planområdesgränserna. 

Vägbredderna om 7.5 respektive 8 meter anses vara minsta möjliga bredd för att 

tungtrafik ska kunna mötas. Att minska bredden med 0.5 meter skulle eventuellt göra 

så att fordonens svep skulle kunna stöta samman om inte förarna ligger perfekt i 

vägbanan.  

Korsningspunkterna är i preliminärhandlingen väl utformade med hänsyn till den tunga 

trafiken. Samtliga korsningar klarar av att hantera svängningsrörelser med de större 

fordonen förutom Lspec-fordon. Om dessa fordon använder den nya anslutningsvägen 

för att ta sig mellan väg 274 och marinan kan även dessa klara korsningarna. 

Korsningarna har sedan kompletterats med helt eller delvis överkörningsbara 

mittrefuger, som anses vara nödvändiga, för att kunna minska ner korsningarnas 

storlek och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.  

Gång-och cykelpassagen över Rindövägen bedöms ha två möjliga utformnings-

alternativ; platågupp eller enkelsidig avsmalning. En enkelsidig avsmalning bör vara 

den bästa utformningen på platsen. Utformningen medför tydlig väjningssituation och 

underlättar för oskyddade trafikanter att passera gatan. Den kommer även att 

underlätta för långa fordon som ska svänga höger mot anslutningsvägen från 

Rindövägen genom att föraren får hjälp med placeringen av fordonet i gatan. Risken är 

annars att om de kommer in fel till korsningen kan de köra ner skyltar och annan 

utrustning i korsningen. Andra utformningar bedöms  inte som möjliga inom befintligt 

vägområde utifrån de fastställda planområdesgränserna och de utrymmeskrav som 

långa fordon ställer.  

Busshållplatsen används främst av avstigande resenärer och bedöms därför inte 

behöva förses med väderskydd. Huvudalternativet för placeringen av busshållplatsen 

är cirka 150 meter in på anslutningsvägen strax efter kurvorna. Detta är den placering 

som ligger närmast bostadsbebyggelsen och som samtidigt uppfyller den standard som 

rekommenderas i RiBuss. En alternativ hållplatsplacering som inte följer RiBuss 

rekommendationer innebär ett hållplatsläge cirka 70 meter in på anslutningsvägen. 

Hållplatsen är kortare och placerad mellan höger- och vänsterkurvan men bussen 

kommer ändå in till hållplatsen utan problem.  

Den nuvarande grusvägen, Västra Kasernvägen, bör asfalteras och göras om till gång-

och cykelbana för att underlätta för de som går och cyklar. Då det blir närmare mellan 

busshållplatsen och bostäderna och verksamheterna i de östra delarna av området.   
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Bilaga 1: Körspår 

Boggibuss (Bb) 

Korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Byviksvägen – nya anslutningsvägen  
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Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 
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Lastbil med släp (Lmod) 

Korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Byviksvägen – nya anslutningsvägen  
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Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 
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Lastbil med trailer (Lps) 

Korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Byviksvägen – nya anslutningsvägen  
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Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 
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Specialfordon (Lspec) 

Korsningen Rindövägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Byviksvägen – nya anslutningsvägen 
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Korsningen Väg 274 – Byviksvägen 

 

 


