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Sammanfattning 
 
Hemmesta centrum är i stort behov av förändring. Det finns stor potential för att omvandla 
området till ett attraktivt och levande kommuncentra med bibehållen skärgårdskaraktär som 
smälter in i den omgivande miljön och med befintlig bebyggelse. Tyvärr finns det ett flertal 
brister i den nuvarande detaljplanen som medför att ovanstående mål riskerar att inte 
uppnås. Den kanske mest framträdande bristen är avsaknaden av analyser av konsekvenser 
för redan befintlig närliggande bebyggelse och dess invånare. Nedan redovisas ett antal 
synpunkter som sammanfattas enligt följande: 
 

1. Avvikelsen från översiktsplanen är inte acceptabel.  
 

2. Alltför höga hus generellt och speciellt inom område M där husen kommer att vara 
16-18 meter höga.  

 
3. Felaktiga antaganden om de lokala förhållandena vid beräkning av antalet bilar. 

 
4. Bristfällig redovisning av analysen av den demografiska utvecklingen och de behov 

som följer. 
 

5. Bristfällig analys av trafiksituationen/säkerheten både i nuläge och i framtiden. 
 

6. Allvarliga brister i riskutredningen. 
 

7. Brister i trafikbullerutredningen. 
 

8. Bedömningen av miljöpåverkan är inte redovisad. 
 

9. Brister i utredningen om planekonomiska effekter. 
 

10. Brister i VA-utredningen. 
 

11. Avsaknad av utredning av framkomlighet för utryckningsfordon. 
 

12. Vägnät tillhörande Kolviks sammfällighet tas i anspråk utan att involvera 
sammfälligheten.  

 
13. Det presenteras alltför få alternativ för att lösa frågan om Skärgårdsvägen samt 

parkeringsplatser. 
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Synpunkter 
 
Nedan redovisas ovanstående punkter mer i detalj. 
 
 

1. Avvikelsen från översiktsplanen är inte acceptabel. 
 

”PBL 4 kap 
33 § Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av  
1. planeringsförutsättningarna, 
2. planens syfte, 
3. hur planen är avsedd att genomföras, 
4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till 
motstående intressen och planens konsekvenser, och 
5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen 
för avvikelsen. 

Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser 
dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Vidare ska det framgå om 
kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa 
avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Lag (2015:668).” 
    
Citat detaljplanen: ”Avvikelse från översiktsplanen 
 
Enligt översiktsplanen kan c:a 400 bostäder byggas. Översiktsplanen anger också att 
framkomlighet och säkerhet förutsätts bli bättre med gångport under vägen. Detta 
detaljplaneförslag innehåller c:a 700 bostäder, och har en annan lösning för trafiksäker 
övergång över Skärgårdsvägen. 
 
Avvikelse gällande antal bostäder motiveras av att en tätare stadsbygd är för- enligt 
med översiktsplanen inriktning att skapa ett centrumområde för kommunen i 
Hemmesta. Avvikelse gällande trafiksäker övergång har trafikutredarens utredning 
under planarbetet visat att en annan lösning än den som anges i översiktsplanen är både 
mer trafiksäker och mer genomförbar.” 
 
Kommentar: Gällande översiktsplan säger följande: ”Ny bostadsbebyggelse kring 
centrum ska få en kvartersstruktur med bibehållen småskalighet”. Vi anser inte att 
nuvarande detaljplan är förenlig med översiktsplanen eftersom den inte bibehåller 
småskaligheten (se även punkt 2 nedan). Vidare har man inte i detaljplanen belägg för 
påståendet att den föreslagna trafiklösningen är mer trafiksäker än en gångport under 
vägen (se även punkt 5 nedan). Det framgår inte heller tydligt hur planen är avsedd att 
genomföras. Dessutom redovisas inte vilka överväganden som har legat till grund för 
planens utformning med hänsyn till motstående intressen. Detaljplanen redovisar inte 
vilka motstående intressen som kan finnas. Avslutningsvis: PBL -”Av redovisningen 
enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
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fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för 
fastighetsägarna och andra berörda”. I detaljplanen har man inte redovisat 
konsekvenser för ”andra berörda”, d.v.s. de kringboende. 
 

 
2. Alltför höga hus generellt och speciellt inom område M där husen kommer att vara 

16-18 meter höga.  
 

I detaljplanen nämner man att bebyggelsen i Hemmesta centrum ska ha en 
skärgårdsliknande stadsbebyggelse som ska passa in med den befintliga bebyggelsen. 
För att bevara områdets skärgårdskaraktär ger kommunen inte tillåtelse att bygga högre 
än 7 meter inom Kolvik. Trots detta finns det byggnader inom detaljplaneområdet som 
är närmare 21 meter höga. Alltså tre gånger så högt än vad som accepteras i närliggande 
områden. I detaljplanen saknas det en förklaring och motivering till denna väldigt stora 
skillnad i tillåten höjd. Den förtätade stadsbebyggelsen som föreslås i detaljplanen med 
väldigt mycket högre hus än i omgivande områden är varken skärgårdslik eller anpassad 
till omgivande betydligt lägre skärgårdslika villabebyggelse som dessutom är av en helt 
annan karaktär och utseende än de byggnader som föreslås i detaljplanen. De höga 
husen kommer, under någon tid på dygnet, att skymma solen och utsikten för flertalet 
fastigheter längs Furubacksvägen och även för många fastigheter längre in i Kolvik. 
Bebyggelsen i nya detaljplanen är inte anpassad till omgivande villaområde Kolvik. 
Höghus möter villabebyggelse med skarp kant. Många av Kolviks fastighetsägare 
kommer drabbas av direkt insyn, samt mörkläggning av tomten. Bygghöjden i planen 
mot Kolvik bör maximalt vara 8 meter. Planen bör harmonisera med andra planer i 
området. Gränsen mellan ny detaljplan och Kolviks plan skall inte vara som gränsen 
mellan två olika länder inom samma kommun! 

 
Några citat: 
 
”Norrut uppförs stadsvillor för att sluta an till befintlig villabebyggelse i norr.” 
Kommentar: Det framgår inte på vilket sätt 16-18 meter höga byggnader sluter an till 
den betydligt lägre villabebyggelsen. I öster har man valt att bygga lägre radhus i 
anslutning till villabebyggelsen på Blå- och Vitsippevägen. I detaljplanen motiverar man 
inte varför det är skillnad på dessa gator och bebyggelsen i Kolvik. 

 
”Takutformningen med brant lutning, takkupor mot gatan och terrasser mot gården är 
en viktig gestaltningsprincip för att bidra till småskalighet och variation.” 
 
Kommentar: Man definierar inte vad som är småskaligt. Det motiveras inte hur höghus 
på upp till sju våningar samt 700 bostäder kan anses vara småskaligt. Vi anser detta vara 
storskaligt. 

 
”Ett Start-PM antogs i Kommunstyrelsens planutskott den 26 augusti 2015. I Start-PM 
anges att 500-600 bostäder kan uppföras och 4000 kvm LOA. Under planarbetets gång 
har antalet bostäder ökat till strax under 700. Detta motiveras av att en mer tätbebyggd 



och estetiskt tilltalande miljö kan skapas i enlighet med planens syfte med det högre 
antalet bostäder.” 
 
Kommentar: Man går alltså emot ett beslut i Kommunstyrelsens planutskott med en 
motivering (”estetiskt tilltalande miljö”) som inte är förankrad bland de boende i 
området.  

 
 

3. Felaktiga antaganden om de lokala förhållandena vid beräkning av antalet bilar. 
 

Man gör analyser utifrån generella tendenser utan hänsyn till lokala förhållanden. Se 
nedanstående exempel: 
 
”Cykelparkering 

 
Cykelparkeringar är viktiga för att motivera och stimulera användningen av cykel som 
transportmedel istället för bil. För att stimulera de boende att i större utsträckning 
använda cykel som transportmedel och på så sätt minska behovet av bilägande bör 
cykelparkeringar i tillräcklig omfattning anordnas i omedelbar närhet till 
lägenhetsentréer. Såväl väderskydd som säkerhetsfrågor (stöldskydd) är viktiga vid 
utformning av cykelparkeringar.” 
 
Kommentar: Det saknas en analys på hur många nyinflyttade som faktiskt har en 
realistisk möjlighet att cykla till sitt arbete. Hemmesta centrum ligger ca 30 km från 
centrala Stockholm. Såvida det inte skapas en betydlig mängd arbetstillfällen lokalt som 
dessutom är attraktiva för de nyinflyttade är det inte realistiskt att fler kommer att se 
cykeln som ett alternativ till bilen. 
 
”Generella tendenser 

 
Det finns ett antal faktorer som generellt talar för en successivt minskad efterfrågan på 
parkeringsplatser bland hushållen. Andelen körkortsinnehavare i befolkningen minskar, 
andelen bilinnehavare bland unga minskar, användning av bilpooler och andra typer av 
bildelningstjänster ökar, utbyggnad av kollektivtrafiken samt att användningen av cykel 
som transportmedel ökar. Över hela världen pågår sedan några år en ny trend med det 
som benämns delningsekonomi inom olika tjänsteområden. Delning av bilinnehav är en 
sådan tjänst. Sammantaget innebär detta att det leder fel att prolongera tidigare 
trender både vad gäller biltrafikens utveckling och därmed följande behov av 
parkeringstjänster.” 
 
Kommentar: Detaljplanen redovisar inga resultat från någon analys av den förväntade 
demografiska sammansättningen bland de nyinflyttade. Hur stor del består av unga utan 
körkort i ett område som kan förväntas vara förknippat med relativt höga 
boendekostnader? Inget talar än så länge för en utbyggnad av kollektivtrafiken. Trenden 
har snarare varit tvärtom med minskad turtäthet. Det framgår inte i detaljplanen om 
man har diskuterat kollektivtrafikförsörjningen med Trafikförvaltningen som är ansvarig 
enhet för detta. Vad säger TF om att utöka kollektivtrafiken? Samtidigt som man i 



detaljplanen här antar att kollektivtrafiken ska byggas ut (utan förankring hos TF) så 
skriver man samtidigt att tillgången på kollektivtrafik är bra som den är idag (se 
nedanstående citat). Detta är motsägelsefullt. 
 
”Kollektivtrafik - Hemmesta centrum trafikeras idag av ett flertal busslinjer, varav den 
viktigaste är stombusslinjen 474 som avgår mot Slussen med avgångar var 10:e minut 
under högtrafik. Inom planområdet finns två hållplatslä- gen – Hemmesta centrum och 
Hemmesta Kolvik. Kollektivtrafikför- sörjningen i Hemmesta är mycket god.” 
 
Vidare hänvisar man till en global trend med bildelningstjänster. Detta är mycket 
generaliserat och man redovisar inga resultat eller källor för detta. I en analys för ett 
mycket lokalt område måste man jämföra med liknande områden och inte med en 
allmän global trend.   
 
”Mobility management 

 
Exempel på åtgärder som kan kopplas till utbyggnad av nya bostadsområden är ”gröna 
resplaner” (system för samåkning, subventionerad kollektivtrafik, flexibla restider, 
m.m.). Vidare finns system för bilpool som innebär att flera hushåll delar på en 
gemensam bil. 

 
Av de åtgärder som är aktuella inom Hemmesta Centrumprojektet är ett system för 
subventionerad kollektivtrafik ett möjligt koncept. I första hand skulle ett sådant system 
vara möjligt att implementera inom Värmdö Bostäders delprojekt. Även system med 
bilpool skulle vara ett möjligt alternativ, i första hand inom delprojekt med privata 
fastighetsägare. Ett nyckeltal är att en bilpoolplats ersätter fyra-fem vanliga 
parkeringsplatser. I en del fall finns exempel på att en bilpoolplats har ersatt mer är tio 
vanliga parkeringsplatser.” 
 
Kommentar: Man redovisar inte vilka belägg man har för att subventionerad 
kollektivtrafik är rimligt. Hur ska man motivera detta mot beslutsfattare (Stockholms 
Läns Landsting och Trafikförvaltningen) och andra kommuner som kanske inte får 
samma avtal? Vem ska subventionera? Vad är det som säger att de nyinflyttade kommer 
att ha möjlighet att dela på sina bilar? För att detta ska vara möjligt måste man resa till 
ungefär samma ställe på ungefär samma tid. Är det troligt att så är fallet? En analys på 
detta saknas i detaljplanen. 
 

 
 

4. Bristfällig redovisning av analysen av den demografiska utvecklingen och de behov 
som följer. 

 
I detaljplanen redovisas motsägelsefulla resultat. Det hänvisas till en analys av den 
demografiska utvecklingen som resulterat i slutsatsen att det inte behövs fler 
grundskoleplatser (se nedan citat), vilket antyder att andelen yngre inte kommer att 
öka. Samtidigt motiveras färre parkeringsplatser med att färre unga tar körkort (se 
punkt 2 ovan under generella tendenser) vilket antyder att man räknar med att det 



kommer att bo en betydande del yngre i området. Vidare anses att det behövs fler 
förskoleplatser (se nedan citat). Detta verkar motsäga ett oförändrat behov av 
grundskole- och gymnasieplatser. I citatet nedan beskrivs att den senaste 
befolkningsprognosen ligger till grund för behovsanalysen angående grundskola medan 
en befolkningsprognos utifrån nybyggnationen ligger till grund för behovsanalysen för 
förskoleplatser. Det verkar alltså som om två olika befolkningsprognoser har använts för 
behovsanalyserna för grund- respektive förskola. Detta är i så fall felaktigt. För att kunna 
bedöma hur realistisk de demografiska antagandena är måste resultatet och källan till 
analysen redovisas, vilket inte görs.  

 
”Grundskola 

 
Kommunen har sett över befintlig kapacitet och utifrån senaste befolknings- prognos 
samt elevantalsprognos konstaterat att det i dag ser ut som att det inte finns behov av 
någon ytterligare skola i området vid en exploatering av Hemmesta Centrumområdet. 

 
Förskola 

 
Kommunen har sett över kapacitet och befolkningsprognos och konstaterar att det 
behöver planeras för ytterligare en förskola i området med anledning av den 
nybyggnation som beräknas ske.” 
 

 
 

5. Bristfällig analys av trafiksituationen/säkerheten både i nuläge och i framtiden. 
 

Trafikverket har konstaterat att trafiksituationen i Hemmesta centrum medför bristande 
trafiksäkerhet för framförallt skolelever. 
 
”I samband med en åtgärdsvalsstudie för väg 222 och väg 274 genom Värmdö kommun 
har Trafikverket gjort en egen kartläggning över hur de statliga vägarna påverkar 
skolelever och skolvägar. Längs väg 222 och 274 har två skolor med bristande säkerhet 
identifierats, en av dessa skolor är Hemmestaskolan. I studien konstateras att 
Skärgårdsvägen har mycket trafik och att övergångsställen inte är hastighetssäkrade. 
Trafikverket föreslår planskildhet som åtgärd.” 
 
Kommentar: I detaljplanen väljer man en annan lösning än den Trafikverket föreslår 
utan att ha genomfört någon undersökning av trafikanternas beteende lokalt. Istället 
motiverar man utformningen med hänvisning till generella resultat angående otrygga 
miljöer i samband med vägundergångar utan att redovisa några resultat från 
jämförande studier som skulle bevisa att det är större sannolikhet att bli överfallen än 
att bli påkörd. Detta speciellt i ett område som kan antas ha relativt låg grad av 
kriminalitet med våldsinslag och rån. Det finns idag stora möjligheter att utforma trygga 
vägundergångar. Däremot förespråkar jag inte vägövergång som planskild lösning då 
denna lösning inte inbjuder till faktiskt nyttjande.  

 



”Detaljplanen utformas för att upprätthålla en gen och trygg väg mellan Hemmesta 
centrum och Hemmestaskolan. För boende på norra sidan av Skärgårdsvägen utgör 
övergångsstället över Skärgårdsvägen en trafiksäkerhetsrisk, som i planen hanteras 
genom att hastighetsbegränsningen på Skärgårdsvägen sänks från dagens 50 till 40 
kilometer per timme på hela sträckan genom centrum. Tillsammans med avsmalnad 
vägbana och ett hastighetssäkrat övergångsställe bedöms detta ge goda förutsättningar 
att även de faktiska hastigheterna är låga förbi övergångsstället. Tillsammans ger detta 
god trafiksäkerhet för barn och ungdomar som är på väg till och från skolan.” Samt: 
”Hastighetsbegränsning på Skärgårdsvägen antas sänkas från max 50 km/h till max 40 
km/h. För att den nya hastighetsbegränsningen ska följas förses vägen med mittremsa i 
gatsten, vilket begränsar körfältsbredden till 3,25 meter. Vägens nya sektion och 
hastighetsbegränsning implementeras på hela sträckan mellan den befintliga 
cirkulationsplatsen vid Motionsvägen i väster och Hemmesta dalväg i öster. 
Övergångställen görs upphöjda för att säkerställa låga hastigheter i konfliktpunkten. De 
befintliga busshållplatserna behålls men förlängs något för att kunna omhänderta två 
bussar. En trädplantering anläggs utmed Skärgårdsvägens södra sida och ersätter 
befintligt dike.” 
 
Kommentar: Denna slutsats grundar sig på bristfällig analys av det faktiska beteendet 
bland trafikanter i området idag. Som det är nu sker dagliga rödljuskörningar vid 
trafikljuset i Hemmesta centrum. Ett flertal polisanmälningar finns registrerade. Av 
denna anledning innebär trafikljus en falsk trygghet. Trafikljus är alltså inte en tillräckligt 
säker lösning. Förslaget som nu finns i detaljplanen bygger på antaganden om 
människors beteende generellt utan att man studerat de lokala förutsättningarna. 
Antagandena är att sänkt hastighet, en rondell i ena änden av området (men inte den 
andra), mittremsa i gatsten, samt förhöjda övergångsställen ska påverka trafikanters 
faktiska beteende. Detta bygger på generella resultat som kan verka lovvärda. Men om 
man skulle genomföra en lokal studie skulle man finna avvikande beteenden. Idag finns 
det ett flertal obevakade övergångsställen på den aktuella vägsträckan. Min och många 
andra lokalbors erfarenhet från dessa är att bilar sällan stannar förrän man tar ett steg 
ut i gatan. Om de sedan stannar är det fortfarande vanligt förekommande att bilarna i 
andra riktningen inte stannar. Hur detta beteende ska minska om man bygger en 
mittremsa i gatsten framgår inte. Det borde snarare bli ett än större problem. Upphöjda 
övergångsställen finns t.ex. vid Älgstigen utan att de sänker hastigheten på bilarna. Vid 
Ålstäket finns cirkulationsplats, trafikljus och upphöjt övergångsställe. Ingen av dessa 
åtgärder har någon hastighetsnedsättande effekt. Det är oklart vad det är som talar för 
att denna lösning kommer att fungera i Hemmesta centrum, speciellt för trafiken 
österifrån där det saknas rondell och det därmed kan anses möjligt att fortfarande hålla 
en hög hastighet. Även om man förutsätter att alla faktiskt kör max 40 km/timme anser 
jag att detta inte är tillräcklig då denna hastighet fortfarande är tillräcklig för att 
allvarligt skada eller döda ett barn. I  trafikutredningen skriver man följande:  

 
”Nollvisionen Allt trafiksäkerhetsarbete grundar sig i Nollvisionen – att ingen ska dödas 
eller allvarligt skadas till följd av olyckor inom transportsystemet. Nollvisionen är en 
central del i det transportpolitiska hänsynsmålet. 

 



Trafiksäkerhetsarbete enligt nollvisionen handlar dels om att förhindra olyckor, dels om 
att mildra konsekvenserna av en olycka. I detta sammanhang spelar hastigheterna en 
avgörande roll, då risken för personskada ökar med ökande hastighet. Risken för 
oskyddade trafikanter att avlida ökar dramatiskt vid hastigheter över 30 km/h, vilket 
synliggörs av krockvåldskurvan i figuren nedan. Vid hastigheter under 30 km/h är också 
efterlevnaden av väjningsplikt gentemot fotgängare betydligt större än vid högre 
hastigheter. En gång- och cykelpassage definieras som hastighetssäkrad om den är 
planskild eller om bilisterna som passerar den har en hastighet där 85-percentilen inte 
överstiger 30 km/h.” 

 
Kommentar: Detaljplanen frångår alltså trafikutredningen där det konstateras att en 
hastighetssäkrad gång- och cykelpassage måste vara planskild eller där de flesta kör 30 
km/timme eller lägre. I detaljplanen redovisar man inte hur man ska uppnå det 
transportpolitiska målet (nollvisionen) eller målet i trafikutredningen (”…en hastighet 
där 85-percentilen inte överstiger 30 km/h.”). För att skapa en trygg trafikmiljö i 
Hemmesta centrum behövs antingen vägundergångar eller sänkt hastighet till 30 
km/timmen samt fartkameror.  

 
 

6. Allvarliga brister i riskutredningen 
 

I riskutredningen nämns att väg 274 ingår i omledningsvägnätet för E4/Essingeleden 
avseende transport av farligt gods. I utredningen bedömer man att påverkan på 
risknivån för Skärgårdsvägen som en del av omledningsvägnätet är mycket begränsad.  
Vidare skrivs det enligt följande om väg 274, att den: ”används troligen inte så frekvent 
som alternativ resväg”.   
 
Kommentar: ”Troligen” är inte tillräckligt precist. Detta påstående är inte underbyggt på 
något bra sätt och verkar vara mer en gissning än fakta.  
 
Vidare hänvisar riskutredningen till ett resonemang hämtat från projektet Förbifart 
Stockholm. Vi menar att man i riskutredningen har missuppfattat resonemanget i 
Förbifart Stockholm och därför felaktigt har avstått från att genomföra ett analys-
scenario där Skärgårdsvägen faktiskt används för det den är avsedd för, nämligen som 
omledningsvägnät där det faktiskt kan köra transporter med farligt gods i helt andra 
kategorier än vad man tänkt sig i riskutredningen.  
 
Citat: ”I arbetet med Förbifart Stockholm kom man i samråd med Länsstyrelsen fram till 
att påverkan mot omgivningen från omledningsvägnätet inte ses som en väsentlig fråga 
avseende risker från transporter med farligt gods som får ett ökat antal transporter 
under kortare perioder. Detta angreppssätt bör vara tillämpligt även för 
Skärgårdsvägen”. Vidare: ”När Förbifart Stockholm invigs kan denna komma att utgöra 
omledningsvägnät för Essingeleden. En övergripande bedömning är att Skärgårdsvägen 
kommer att användas som omledningsvägnät mer sällan än Förbifart Stockholm som 
kommer att utgöra en betydligt kortare omväg för transporterna”. 
 
Kommentar: Båda dessa citat är felaktiga.  



 
ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Förbifart 
Stockholm (2011-06-13): ”I samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län har frågan 
avseende påverkan på omgivningen från omledningsvägnätet behandlats. Effekter från 
omledningsvägnätet ses inte som en väsentlig fråga avseende risker vid transporter med 
farligt gods eftersom omledningsvägnätet utgörs av befintliga transportleder för farligt 
gods, som får ett ökat antal transporter under kortare perioder.” Här hänvisar man alltså 
till att omledningsvägnätet utgörs av befintliga transportleder för farligt gods. I 
riskutredningen för Hemmesta centrum uppger man felaktigt att Förbifart Stockholm 
utgör omledningsvägnät för Essingeleden när det i själva verket är tvärt om, vilket 
framgår av miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen för Förbifart Stockholm. Idag 
är Essingeleden rekommenderad och primär väg för farligt gods. Det är därför som: 
”…påverkan mot omgivningen från omledningsvägnätet inte ses som en väsentlig fråga 
avseende risker från transporter med farligt gods som får ett ökat antal transporter 
under kortare perioder.”. Av denna anledning är det felaktigt att som i riskutredningen 
för Hemmesta centrum skriva: ”Detta angreppssätt bör vara tillämpligt även för 
Skärgårdsvägen.”. Detta angreppssätt är alltså inte tillämpligt för Hemmesta centrum. 
Tvärtom har man i Förbifart Stockholm kommit fram till att det inte är lämpligt att leda 
om transporter av farligt gods på vägar med tät bebyggelse: ”Transporter med farligt 
gods är inte lämpligt längs Bergslagsvägen - Drottningholmsvägen. Bostads- 
bebyggelsen ligger i anslutning till vägen och det rör sig många oskyddade trafikanter i 
vägens när- het. En olycka med farligt gods skulle kunna få mycket allvarliga och 
omfattande konsekvenser. Därför bör trafik med farligt gods minimeras på 
Bergslagsvägen - Drottningholmsvägen och genom Drottningholm. Det innebär att var 
än längs Förbifart Stockholm ett stopp inträffar ska trafiken med farligt gods i möjligaste 
mån hänvisas till dagens E4. Även tung trafik bör hänvisas till dagens E4.”. 
 
I det kompletterande utlåtandet till riskutredningen för man ett resonemang om 
primära och sekundära vägar utan att definiera till vilken kategori Skärgårdsvägen 
tillhör. Riskutredningen refererar till Länsstyrelsens nya riktlinjer. Där står det: ”I 
Stockholms län är vägnätet indelat i primära och sekundära transportvägar. De primära 
vägarna bildar ett huvudvägnät för genomfartstrafik medan sekundära vägar är 
avsedda för lokala transporter till och från de primära transportvägarna.”. I 
riskutredningen samt i det kompletterande utlåtandet är det högst otydligt huruvida 
Skärgårdsvägen har behandlats som primär eller sekundär väg. Om Skärgårdsvägen ska 
vara en del av omledningsvägnätet kan den anses vara en primär väg. Men 
Skärgårdsvägen kan även definieras som en sekundär väg när Förbifart Stockholm är 
färdigställd.  
 
Vidare har riskutredningen genomförts med delvis felaktiga förutsättningar där man 
utgått från att området kommer att bestå av 5-600 bostäder. I nuvarande detaljplan är 
antalet bostäder 700. Dessutom är inte affärslokalerna med i riskutredningen. Vidare 
skriver man i riskutredningen att: ”Några faktorer som kan påverka behov av att studera 
andra risker, så som exempelvis avåkning, har inte identifierats. När det gäller avåkning 
så ligger vägen i nivå med omgivande område, är rak och har låg hastighet. I 
cirkulationsplatser är sannolikheten något högre för avåkning. I anslutning till dessa 



hålls dock ett större skyddsavstånd (25 meter). Någon risk för avåkning bedöms därför 
inte föreligga och kommer inte att studeras vidare”.  
Kommentar: Höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkterna på sträckan är 12,6 
meter. Alltså allt annat än i nivå. Vägen är inte heller rak utan svänger i en utdragen s-
form. Vidare ligger en av cirkulationsplatserna i en nedförsbacke. Det kan då anses som 
troligt att det finns risk för avåkning och en analys av denna risk bör genomföras. 
 
Avslutningsvis saknas en riskutredning för byggskedet. Det saknas även en riskutredning 
angående tillgänglighet för utryckningsfordon.  

 
 

7. Brister i trafikbullerutredningen 
 

”Miljöbalken, 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
2 § Miljökvalitetsnormer skall ange  
1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 
olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för 
påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter en viss 
angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder.” 
 
Varken i detaljplanen eller i trafikbullerutredningen anges några miljökvalitetsnormer i 
form av föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor i redan befintlig 
bebyggelse kan utsättas för (se även punkt 8 nedan). Trafikbullerutredningen tar endast 
hänsyn till nybyggnation. Ingen hänsyn till eller analys av bullerpåverkan har genomförts 
på redan befintlig bebyggelse som redan idag i stor utsträckning är störda av buller. En 
ökad trafikmängd kommer att öka buller- och föroreningsnivån ytterligare för redan 
befintlig bebyggelse. Därför behövs ytterligare bullerdämpande åtgärder, så som till 
exempel bullerplank. 
 
Bullerutredningen baseras på färre antal bostäder än vad som anges i detaljplanen. 
Vidare saknas affärslokalerna i utredningen. 
 
 
8. Bedömningen av miljöpåverkan är inte redovisad. 
 
”Enligt PBL (2010) 4 kap 34 § och MB 6 kap 11 § ska en miljökonsekvensbeskrivning för 
en detaljplan upprättas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.”  

 
Kommentar: Det saknas en motivering till bedömningen av miljöpåverkan. Det saknas 
även en redovisning av hur man kommit fram till denna bedömning. 
 
”Miljöbalken, 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
2 § Miljökvalitetsnormer skall ange  
1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 
olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för 
påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter en viss 



angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder.” 
 
Kommentar: Det redovisas inga föroreningsnivåer som människor kan utsättas för. 

 
 
9. Brister i utredningen om planekonomiska effekter. 

 
Citat: ”Det framtagna planförslaget har ett ekonomiskt utfall som är godtagbart såväl 
på övergripande nivå som för varje enskild intressent”. 
 
Kommentar: Utredningen om planekonomiska effekter tar inte hänsyn till alla 
intressenter. I utredningen har inte de ekonomiska effekterna för de kringboende 
analyserats. Till exempel hur hus- och markvärde påverkas av alltför höga hus som 
granne, skymd sol, storskalighet, förstörd skärgårdskaraktär, ökat trafikbuller, osäkra 
trafikövergångar, sämre möjligheter till skolgång, sämre tillgång till kollektivtrafik, ökade 
bilköer etc. 
 
10. Brister i VA-utredningen. 
 
I media och på kommunens hemsida har det vid ett flertal tillfällen uppmärksammats fel 
och brister i kommunens VA-nät i form av till exempel läckage, missfärgat dricksvatten, 
undermålig kapacitet på pumpstationer, utsläpp av avloppsvatten etc. Trots detta har 
man i VA-utredningen medvetet valt att inte inkludera ledningsnätet utanför 
planområdet. Detaljplaneområdet är ingen isolerad ö utan är en del av ett större 
sammanhang som man inte kan bortse ifrån.  
 
En representant för Värmdö kommun har i utredningen uppgett att inga 
kapacitetsproblem eller tryckproblem rapporterats i Hemmesta samt att hänsyn tagits 
till en möjlig exploatering av Hemmesta centrum när pumpstationen och tryckledningen 
dimensionerades. Ovanstående utsaga av en representant från kommunen ifrågasätts. 
Det är högst oklart vad representanten avser med Hemmesta, är det hela Hemmesta 
eller endast planområdet? Ett förtydligande krävs. Vidare påstås att man tagit höjd för 
en eventuell exploatering vid dimensionering av anläggningen. Anläggningen har funnits 
på plats sedan länge, långt innan nuvarande detaljplan blivit känd. Om man tagit hänsyn 
till framtida exploatering är det av intresse att en redovisning sker av omfattningen av 
denna framtida exploatering och om detta stämmer överens med nuvarande detaljplan 
med 700 bostäder plus affärslokaler. Det finns ett beslut från Länsstyrelsen (Dnr. 18411-
2001-427920120-50-004) angående Hemmesta avloppsreningsverk där det bl.a. står: 
”Tillståndet medger en maximal inkommande belastning av 630 kg BODI per dygn till 
avloppsreningsverket, motsvarande en anslutning av ca 9 000 personekvivalenter.”. 
Detta beslut med begränsningar omnämns inte i detaljplanen. 
 
Trots existerande problem med belastningen på pumpstationen vid Hemmesta träsk så 
anser man att man kan gå vidare med detaljplanen och att det blir VA-avdelningens 
uppgift att lösa eventuella problem. 
 



VA avdelningen i Värmdö måste i detaljplanen för Hemmesta centrum redovisa med 
vilka åtgärder man ska lösa redan existerande problem och hur man ska klara 
utbyggnaden 700 lägenheter. 
 
Ingen fastighetsägare får bygglov utan godkänd VA-lösning. Samma borde gälla i 
detaljplanen för Hemmesta  centrum. Ett absolut krav borde vara att  Problemen med 
VA i Hemmesta är lösta innan nybyggnation godkänns.  Risken är annars att 
nödbräddningarna i Hemmesta Träsk inte sker vid absoluta kriser utan att orenat  
avloppsvatten släpps ut systematiskt.  Idag har kommunen tillstånd för ledningen och 
att släppa ut behandlat avloppsvatten.   Varje gång en nödbräddning sker är det ett 
miljöbrott. Idag finns inga reningsfunktioner kvar vid pumstationen. 
 
”Ur samrådshandlingarna Hemmesta träsk: 
Dagvatten WSPs dagvattenutredning, se bilaga 2, ger den sakliga grunden för följande 
konstateranden och ställningstaganden. Planområdet avvattnas idag genom 
kommunens dagvattenledningar till recipienten Hemmesta Träsk som mynnar i 
Torsbyfjärden. Planområdet tar även emot dagvatten från uppströms belägna områden. 
Inga särskilda reningsanordningar finns för dagvattnet innan det når recipienten.”. 
 
Kommunen har uttryckt, genom sin VA-avdelning, att det redan idag finns 
kapacitetsbrist i dagvattenledningsnätet, framför allt nedströms planområdet med 
kända översvämningar som följd. Dagvattenutredningen i sig har begränsats till att 
utreda det aktuella detaljplaneområdet. Dock anges i utredningen att kapacitetsbristen 
idag råder för ledningar precis utanför planområdet. Uppgiften för planutredningen är 
att inom ramen för samrådshandlingen visa att den inom planområdet nya 
markanvändningens påverkan på dagvattnet omhändertas på ett tillfredsställande sätt. 
WSPs utredning visar att exploateringen i planområdet skulle bidra till högre 
dagvattenflöden och total ökad föroreningsmängd, om inga åtgärder vidtas. I 
utredningen föreslås därför åtgärder med fördröjning och rening av dagvattnet så att 
varken dagvattenmängden eller föroreningsmängden nerströms planområdet ökar till 
följd av den nya markanvändningen efter exploatering. PBLs krav om tillfredsställande 
omhändertagande av dagvattnet är således uppfyllt. Det ovan sagda innebär inte att 
nuvarande problem med dagvattenhanteringen framför allt nedströms, men även 
uppströms planområdet, blir lösta. Uppströms torde det röra sig om reducering av höga 
flöden in i planområdet och nedströms behövs ny ledningskapacitet på vägen ner till 
Hemmesta Träsk. Den närmast uppenbara tekniska lösningen nedströms är att VA-
huvudmannen lägger en ny dagvattenledning längs Skärgårdsvägen från den nya T-
korsningen, med praktiskt taget självfall, till det nerlagda reningsverket vid Torsvik. Vid 
Torsvik bör dagvattnet kunna ledas till de urdrifttagna sedimenteringsdammarna som 
bör kunna användas som fördröjnings- och utjämningsmagasin före slutlig avledning till 
recipienten Hemmesta Träsk.  
 
Slutligen kan nämnas att VA-utredningen baseras på färre antal bostäder än vad som 
anges i detaljplanen. Vidare saknas affärslokalerna i utredningen. 
 
 

 



11. Avsaknad av utredning av framkomlighet för utryckningsfordon. 
 

Ingen utredning presenteras av hur framkomligheten för utryckningsfordon påverkas av 
exploateringen. Detta gäller Skärgårdsvägen, kvartersgator samt tillgänglighet till 
enskilda fastigheter i ett förtätat bostadsområde. Det saknas en riskanalys av hur en 
större katastrof, som exempelvis en brand inom området, ska hanteras. 

 
12. Vägnät tillhörande Kolviks sammfällighet tas i anspråk utan att involvera 

sammfälligheten.  
 
I detaljplanen framgår det att delar av vägnätet tillhörande Kolviks sammfällighet ska 
utnyttjas för tillfart till fastigheter inom detaljplaneområdet samt för passage till vatten. 
Detta utan att samfälligheten tillfrågats eller getts möjlighet att uttala sig i ett tidigt 
skede. Kolviks samfällighet har inte gett samtycke till detta. Detaljplanen redovisar inte 
heller hur detta nyttjande med det slitage som följer ska kompenseras. Inget i planen 
nämns om den ökade miljöbelastningen för Kolviks villaägare när befolkningen ökar 
med 2000 personer i Hemmesta centrum. Idag använder många Hemmestabor 
samfällighetens grönområden, badplatser och bryggor. I framtiden så kommer antalet 
besökare öka exceptionellt. Kommunen tar inget ansvar för den ökade belastningen på 
samfällighetens anläggningar, grönområden och bryggor. I dag så sköts dessa 
grönområden helt ideellt.  Hur skall detta lösas? 
 
13. Det presenteras alltför få alternativ för att lösa frågan om Skärgårdsvägen samt 

parkeringsplatser. 
 

I dagsläget diskuteras endast två alternativ för att lösa den förväntade ökningen i 
trafikmängd, två- eller trefilig Skärgårdsväg (förbifart Hemmesta är en parallell 
diskussion). En alternativ lösning som skulle kunna hjälpa trafiksituationen samt 
säkerheten för fotgängare är en överbyggd nedsänkt väg. Detta skulle dessutom bidra 
till ökade gemensamhetsytor, vilket främjar ökad kontakt mellan medborgarna i de olika 
delarna av Hemmesta centrum. Dessutom minskar det bullernivån i området vilket 
ytterligare bidrar till trivseln. 
 
Ytterligare ett förslag är att ändra vägsträckningen längre söderut. Som det är kommer 
Kolvik att få ta de största problemen med buller och avgaser. Det är rimligt att dessa 
problem sprids jämnare över Hemmesta centrum. 
 
Man kan även låta bli att bygga så tätt inpå Skärgårdsvägen. Istället föreslås gröna 
korridorer med träd längs med vägen för att fånga upp farliga partiklar. Detta skulle 
bidra till trivseln i området.  
 
Ytterligare en rondell eller flytt av den idag tänkta rondellen längre österut, närmare 
Lindgrens bils tomt, för att undvika extra trafik på vägnätet tillhörande Kolviks 
samfällighet. Att flytta rondellen ger också möjlighet att skydda Kolvik mot mer buller. 
 
Pendelkörning är en stor del av trafiken, speciellt vid rusningstid. 700 lägenheter 
kommer att innebära en markant ökning i antalet bilar i Hemmesta centrum. Om alla 



dessa bilar ska trängas med redan befintliga bilpendlare riskerar trafiksituationen att bli 
kaotisk. Samtidigt är det önskvärt att fler åker kollektivt och vid behov parkerar på 
infartsparkeringar. I detaljplanen beskriv ett antal pendelparkeringsplatser. Ett förslag är 
att dessa inte ska finnas. Det finns ingen anledning till att ett levande, tryggt centrum 
med bibehållen skärgårdskaraktär ska ha infartsparkering. Denna bör istället placeras 
öster om centrum så att färre bilar passerar själva centrum. Infartsparkeringen som, i 
detaljplanen, ligger precis intill Kolviks samfällighet är idag ett grönområde. I 
detaljplanen skall det enda område som är grönområde mot Kolvik övergå till 
parkeringsplats. Ett tydligt tecken på att ingen hänsyn har tagits mot att möta upp fint 
mot Kolviks samfällighet. Nyttan av denna parkeringsplats för Kolvik måste ses som 
mycket begränsad. I detaljplanen nämns inga andra lösningar för pendeltrafik, som t.ex. 
järnväg och sjöfart. 
 

Förslag på åtgärder 
 

• Lägre bebyggelse generellt men speciellt i område M. 

• Bullerplank 

• Gång under Skärgårdsvägen, alternativt 30 km/timme hastighetsbegränsning samt 
fartkameror. Säkerhet måste alltid gå före tillgänglighet. 

• Utred alternativ dragning av Skärgårdsvägen längre söderut samt annan utformning, 
överbyggd väg. 

• Inga pendelparkeringar. 

• Omtag av: 
o Beräkningen av antalet bilar i området vid tiden för färdigställande 
o Den demografiska undersökningen och redovisningen av denna 
o Trafiksituation- och trafiksäkerhetsutredningen 
o Riskutredningen 
o Bullerutredningen 
o Bedömning av miljöpåverkan 
o Utredningen av planekonomiska effekter 
o VA-utredningen 
o Utred tillgängligheten för utryckningsfordon 


