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Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det finns goda förutsättningar för pendelbåt inom
kommunen, åtminstone under vår, sommar och höst. Nya resmönster och målpunkter kommer
att krävas i samband med Slussens ombyggnation. Att restid med båt är längre än med buss
kan kompenseras genom att resenärer erbjuds goda möjligheter att arbeta under resan.
Stockholms läns landsting är ansvarig för kollektivtrafiken inom Stockholms län. Landstinget
har i flera utredningar avfärdat pendelbåtslinjer inom Värmdö kommun. Kontoret föreslår att
två pendelbåtslinjer utreds vidare. Dessa är Gustavsberg – Hålludden – Stockholm och
Ålstäket - Hemmesta – Torsby - Norra Lagnö – Stockholm.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att i fortsatta planarbeten för Torsby (T4), Kolvik (K3),
Östra Mörtnäs (M8) ska möjlighet till pendelbåtsbryggor särskild utredas.
I fortsatt planarbete för Hålludden ska möjlighet till cykelparkering utredas likväl som i
Gustavsberg ska möjlighet till cykelparkering i närhet av befintlig brygga ses över. Fråga om
huvudmannaskapet för dessa bryggor föreslås utredas.
Senast i kommande planarbete för Norra Lagnö ska möjlighet till pendelbåtsbrygga särskild
utredas vid befintlig allmän brygga.

Syfte
Samhällsplaneringsnämnden har gett i uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att ta fram
förslag på båtpendelbryggor inom Värmdö kommun.
Studiens syfte är att ta fram översiktlig underlag inför eventuell fortsatt utredning av
föreslagna platser.

Utredningar av Stockholms läns landsting
Pendelbåtar, Sjöbussar, Stockholms vattenvägar, Båtpendling, Vattenbuss, Kollektivtrafik till
sjöss – kärt barn har många namn. Möjlighet att nyttja vatten för arbetsresor har diskuterats
under flera decennier inom Storstockholm. Flertal utredningar har tagits fram, förslag på
linjesträckning på tvären och på längden, på Mälaren, Saltsjön och emellanåt även i
Stockholms skärgård. Stockholms läns landstings utredning ”Förslag på försök med nya
pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten” (2012-01-09) innehåller förutom linjeutredning
också frågor om gällande trafikteknik, fartyg, infrastruktur och miljöpåverkan. Utredningen
håller på att kompletteras bl.a. med samhällsekonomisk analys av förslagen, förslag på nya
snabba och effektiva båtförbindelser för pendling på Mälaren och Saltsjön, typ av
tonnage/fartyg samt samordning med trafikförsörjningsprogrammet och kommande
upphandling.
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Landstingets planeringsförutsättningar
I utredningen ”Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten” (201201-09) har planeringsförutsättningar kategoriserats utifrån efterfrågan, trafiktekniska faktorer,
fartyg, infrastruktur och miljöpåverkan. I den pågående utredningen (”Utredning om
Båtpendling i Stockholm”) har ytterligare bl.a. följande aspekter lyfts in för att sovra fram
intressanta pendelbåtsstråk:
• Kartläggning av områden som ligger inom rimligt gång- respektive cykelavstånd från
stränder som kan trafikeras med båt.
• Kartering av dagens sysselsatta och boende inom dessa områden.
• Det totala resandet mellan områdena.
• Pendeltrafikens genhet i förhållande till en resa med den landbaserade
kollektivtrafiken.
• Restid med båtpendel har jämförts med restiden i den landbaserade kollektivtrafiken.
• Bedömning av antal resenärer och restidsvinster med stöd av simuleringsmodell
(VIPS) och en modellberäknad resematsris för 2011.
• Beräkning av samhällsekonomisk kostnad. I kalkylen jämförs den årliga nyttan
(restidsvinster m.m.) med årskostnaden.
I utredningen ”Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten”
avfärdades två förslag inom Värmdö kommun med följande kommentarer (s. 32):
Stäckning Hålludden – Stockholm med en ny privatfinansierad konsthall samt nybyggnation
av villor ger ett visst resenärsunderlag. Restiden är dock alltför lång för att kunna konkurrera
med buss eller bil. Linjen bedöms i första hand som intressant för turisttrafik som omfattas
därför inte utredningen.
Ålstäket – Hemmesta – Stockholm, området kring Ålstäket och Hemmesta kan vara
intressant på lång sikt. För närvarande förtätas området och det finns goda förbindelser till
övriga Värmdö. För att uppnå acceptabla restider krävs dock snabbgående fartyg med få
stopp. I dagsläget saknas dock tillräckligt resenärsunderlag för att motivera en trafiksatsning
med snabbgående fartyg.
Värmdö kommun ingår tyvärr inte heller i den pågående utredningen som har följande
geografiska avgränsning: Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö, Ekerö, Vaxholm, Täby,
Danderyd, Nacka, och del av Huddinge.
Synpunkter från myndigheter och kommuner på ”Utredning om Båtpendling i
Stockholm”
En remittering av utredningen samt analyser där även framtida resande beaktas har framförts
som önskemål i samband med information till representanter från Stockholms hamnar,
Länsstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tillväxt-, miljö- och regionplanering och
berörda kommuner.
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Synpunkter från Värmdö kommun
Värmdö kommun har följande synpunkter på Landstingets utredningar:
•
•

•

•

Utredningarna baseras enbart åretrunt trafik. I Värmdö ökar befolkning till det dubbla
sommartid och pendelbåtar innebär minskning av trängsel på huvudvägnätet. Därför
föreslårs att båtpendel under vår, sommar och höst utreds.
Kommande bebyggelse bedöms inte i simuleringsmodellen då resematris härstammar
från 2011, vilket förmodligen innebär befolkningsstatistik från 2010.
Befolkningsutökning i Värmdö beräknas upp till 60 000 invånare 2025 från nuvarande
39 000.
Utredningar jämför restid med landbaserad kollektivtrafik, vilket innebär att många
möjliga båtlinjer avfärdats. Landstinget medger också att ”båtfaktor” inte fångar upp
attraktiviteten fullt ut, vilket medför att linjernas samhällsekonomiska lönsamhet är
underskattad. Värmdö kommun föreslår därför att Landstinget utreder resenärernas
vilja med ökad restid med båt, s.k. ”båtfaktor”.
Flertal båtlinjer för turism och fritidsboende sköts idag av privata aktörer. Det skulle
kunna undersökas om Landstinget kan ”köpa” ett antal båtturer för
kollektivtrafikresenärer av redan etablerade aktörer.

Studie av möjliga pendelbåtsbryggor i Värmdö
Samhällsbyggnadkontoret har studerat två pendelbåtslinjer. Dessa är Gustavsberg –
Hålludden – Stockholm och Ålstäket - Hemmesta – Torsby - Norra Lagnö – Stockholm.

Föreslagna pendelbåtslinjer.
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Gustavsberg - Hålludden - Stockholm
Gustavsberg-Nybroplan har mycket stort resandeunderlag och potentialen är hög. Det finns
idag ca 300 infartsparkeringar inom gångavstånd till Farstaviken.
De centrala busshållplatserna i Gustavsberg, Gustavsbergs centrum, Farstaviken och
Villagatan har ca 3000 påstigande per dag. Om 5 % tar båten finns ett resande underlag på
150 personer per dag från Gustavsberg.
Till Nybroviken är det 23 km eller ca 12,5 nautiska mil. Med en snittfart på 12 knop tar resan
ca drygt 1 timme. Stora delar av sträckan har 5-8 knop som högsta tillåtna hastighet så resan
kommer att ta ca 1 timme och 45 minuter. Med buss från Gustavsbergs C till Nybroplan tar
resan ca 50-60 minuter inklusive byten.
Ålstäket – Hemmesta – Torsby – Norra Lagnö – Stockholm
Ålstäket –Nybroplan har stor potential som pendelstråk på vatten. Hållplatserna Ålstäket och
Grisslinge är stora bytespunkter för kollektivtrafiken då samtliga bussar från Värmdölandet,
Fågelbrolandet och Djurö passerar hållplatserna. Vid platsen finns idag 190 infartsparkeringsplatser och fler kommer att byggas när Östra Mörtnäs exploateras.
Hållplats Ålstäket har idag ca 400 påstigande och hållplats Grisslinge har ca 350 påstigande.
Om 5 % av de som nyttjar bussen istället tar båten finns ett resandeunderlag om ca 40
personer per dag.
Bryggorna Hemmesta och Torsby kan locka ytterligare ett antal personer. Vid Norra Lagnö
har hållplatsen ca 50 påstigande per dag och det finns en parkeringsyta.
Till Nybroviken är det ca 30 km eller ca 15 nautiska mil. Med i genomsnitt 12 knops fart
kommer resan att ta ca 1 timme och 20 minuter. Med buss tar samma resa ca 45-60 minuter
inklusive byten. Om farten på pendelbåten ökades till 16 knop eller mer i snitt skulle restiden
konkurrera med bussarna.
Gustavsberg – Hålludden – Stockholm
Plats
Befolkning, Befolkning, Avstånd
arbetsplatser arbetsplatser till
kollektiv
inom 2010
2021
-trafik
Gustavsbergs 11 500
14 000
200 –
300 m

Hålludden

300

300

Pågåend
e plan
500 m

Parkering
cykel

Vägnät

Övrigt

Goda
möjlighet
er

Bra

Goda
möjlighet
er

Förbätt
ring
ingår i
pågåen
de plan

Båtbrygga/kaj
finns,
infartsparkering finns
Fartygsbrygga
finns.
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Gustavsberg
Befolkningsmängd i Gustavsberg var ca 11 500 år 2010. Inom Gustavsbergs centrala delar
och fabriksområdet planeras 2 300 nya bostäder med beräknad befolkningsökning med 7 000
– 8 000 personer. Flertalet tillkommande bostäder och arbetsplatser kommer att ligga inom
gångavstånd till Gustavsbergs hamn. Hamnen nås med cykel inom 1 500 meters radie av de
flesta Gustavsbergsbor. Befintlig kaj används redan av fartyg för turismen.
Platsen är redan ianspråktagen för hamnändamål. Avstånd till närmaste busshållplatser är ca
350 meter. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att möjlighet till cykelparkering i närhet av
bryggan ska utredas.

Gustavsbergs hamn med befintlig brygga samt befintliga busshållplatser.

Hålludden
Inom närområdet till konsthallen Artipelag finns bostadsområden Tjustvik och Lillängen med
ca 300 invånare inom cykelavstånd. Under sommaren arbetade 140 personer och under
vintern jobbar mellan 50-60 personer. Det gör Artipelag till en av kommunens största
arbetsgivare. Enligt uppgifter från Artipelag har konsthallen besökts av 140 000 under
perioden juni-december 2012 sedan öppnandet i juni 2012. I år är målsättningen att locka 200
000 besökare.
Arbete med detaljplan pågår inom området. Syftet med detaljplanen är att trafiksäkra
Hålluddsvägen för oskyddade trafikanter samt för kollektivtrafik, möjliggöra en
servicebyggnad vid parkering och en vid fartygsbryggan samt ändra huvudmannaskapet från
enskild till allmänt på Hålluddsvägen. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att möjlighet till
cykelparkering utreds i det pågående arbete.
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Avståndet mellan befintliga fartygsbryggan och den planerade busshållplatsen kommer att bli
ca 560 meter.

Hålludden med befintlig brygga och planerade busshållplatser.

Ålstäket – Hemmesta – Torsby – Norra Lagnö – Stockholm
Plats
Befolkning, Befolkning, Avstånd till Parkering,
arbetsplatser arbetsplatser kollektivcykel
inom 700 m inom 700 m trafik
2010
2021
Ålstäket
1 600
2 100
500 m
Föreslås
ingå i
planarbete
Hemmesta 4 500
5 000
550 m
Föreslås
ingå i
planarbete
Torsby
500
680
1 000 m
Föreslås
ingå i
planarbete
Norra
320
430
230 m
Föreslås
Lagnö
ingå i
planarbete

Vägnät

Övrigt

Ingår
pågående
plan.
Dåligt

Ingår i
planområde
M8
Ingår i
planområde
K3.
Ingår i
planområde
T4.
Ingår i
kommande
planområde.

Dålig

Bra
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Ålstäket
Östra Mörtnäs (M8) vid Mörtnäsviken ingår i pågående planarbete vars syfte är att utreda
förutsättningar för nya bostäder och ny förskola i samt en ny tillfart till Mörtnäs. Även
intilliggande PFO-områdena söder om väg 222, Korpholmen (M10) och Grisslinge (M5) ska
planläggas för permanentbebyggelse. Stranden vid Grisslingen är ett sammanhållet
rekreationsområde med allmän badplats, en småbåtshamn, seglarskola/kajakcenter och
restauranger. Ålstäket kommer att utvecklas till ett centralt och lättillgängligt friluftsområde
för hela Stockholm.
Befolkningsmängd i Mörtnäs var ca 1 600 år 2010, vilket beräknas att stiga när detaljplanerna
är klara. Avstånd till närmaste busshållplats på väg 222, Skärgårdsvägen är ca 500 meter.
Plats för brygga och infartsparkering finns redovisade i samrådshandlingar tillhörande Östra
Mörtnäs. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att i fortsatta planarbete ska möjlighet till
pendelbåtsbrygga utredas även med hänsyn till miljökraven inom vattenområdet samt
platsbehov för cykelparkering vid bryggan.

Ålstäket med föreslagen plats för brygga samt befintliga busshållplatser.
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Hemmesta
Sjöliden är Värmdö församlingsgård i Hemmesta och ingår i pågående planarbete för PFOområde Kolvik (K3).
Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att skapa
förutsättningar för en hållbar utveckling och möjliggöra åretruntboende genom att ange
riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som
kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Befolkningsmängd i Hemmesta var ca 4 500 år 2010,
vilket beräknas att öka avsevärd när detaljplanerna för Hemmesta centrum och Kolvik är
färdiga.
Föreslagen plats är redan ianspråktagen med brygga för småbåtar och strandpromenad. En
parkeringsplats för församlingsgården finns i anslutning till platsen. Avstånd till närmaste
busshållplats på väg 274, Skärgårdsvägen är ca 550 meter.
Även har föreslår samhällsbyggnadskontoret att möjlighet till pendelbåtsbrygga utreds i det
pågående planarbete. Förbättring av vägstandard med tryggt cykelstråk samt möjlighet till
cykel- och bilparkering ska ingå i utredningen.

Sjöliden med föreslagen plats för fartygsbrygga samt befintliga busshållplatser.

10 (12)

Rapport
Torsby
Kulaviken ingår i det pågående planarbete för prioriterade förändringsområden (PFO-område)
Torsby (T4). Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att skapa
förutsättningar för en hållbar utveckling och möjliggöra åretruntboende genom att ange
riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som
kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Befolkningsmängd i Torsby var ca 500 år 2010, vilket
beräknas att stiga efter områdets planläggning.
Föreslagna platsen är redan ianspråktagen med en äldre fartygsbrygga som är i dåligt skick
och kräver upprustning. Avstånd till närmaste busshållplats på väg 274, Värmdövägen är ca
1 000 m.
Samhällsbyggnadskontorets föreslår att möjlighet till pendelbåtsbrygga utreds i det pågående
planarbete. Förbättring av vägstandard med tryggt cykelstråk samt möjlighet till cykel- och
bilparkering i närhet av bryggan ska ingå i utredningen.

Kulaviken med befintlig fartygsbrygga samt busshållplatser.
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Norra Lagnö
I Norra Lagnö pågår arbete med områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelserna
är att säkerställa att samhällsutvecklingen i utpekade områden sker med beaktande av de
kulturvärden som finns i form av äldre bebyggelse och bebyggelsemiljöer. I kommunens
översiktsplan är Norra Lagnö bland åtta nya prioriterade förändringsområden (PFO) för
perioden 2016-2025.
Föreslagen plats är redan ianspråktagen med allmän brygga som används bl.a. för färjetrafik
mellan Norra Lagnö och Tynningö, som hör till Vaxholms kommun. Avstånd till närmaste
busshållplats på väg 642, Lagnövägen är ca 230 meter. Befolkningsmängd 2010 var på Norra
Lagnö ca 320 och på Tynningö ca 420. Befolkningen beräknas öka något med anledning av
planläggning på Norra Lagnö.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att möjlighet till att nyttja bryggan för pendelbåt utreds i
samband med detaljplaneläggning om planarbete kommer igång inom snar framtid. I annat
fall kan frågan utredas tidigare. En parkeringsplats med möjlighet till cykelparkering finns ca
200 meter ifrån bryggan.

Norra Lagnö med befintlig allmän brygga och busshållplatser.
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