
Plangruppens svar på Trafikverkets samrådsförslag för 
VÄG 274 ENGARNS VÄGSKÄL december 2015

På initiativ av Resarö Bygdeförening har en plangrupp på Resarö bildats i syfte att 
gemensamt lämna synpunkter på kommunens planarbeten. Gruppen består av 
representanter utsedda av fastighets- och villaägarföreningar på Resarö. 
Plangruppen har tagit del av förslaget till vägplan för vägskälet vid Engarn och 
lämnar här sina synpunkter.
Vi betonar att plangruppen biträder den övergripande visionen som beskrevs på 
samrådsmötet den 10 december i Resarö skola, nämligen att skapa en 
cirkulationsplats med bypass för trafik mot Vaxholm. Däremot har vi synpunkter på 
busshållplatsernas lägen. 
Hållplatsen i norrgående riktning ute på väg 274 bedöms innebära såväl ökad fara för
skador som förlängd restid då förflyttningen till fots från avstigningsplats för 682 till 
föreslagen hållplats måste inräknas i transporttiden= längre omstigningstid. Särskilt 
accentuerat är detta vid byte från 670 mot Stockholm till 682 mot Överby. Tidigare låg
en hållplats i detta läge och på mötet den 10 december påminde de som varit med 
om detta, hur folk med barnvagnar, rollatorer och små barn fick springa för att hinna 
med bussen. Erfarenheten från tidigare vintrar ger vid handen att snöröjning av 
busshållplatser och tillfartsgångstråk inte har prioriteras vilket har inneburit och 
kommer att innebära att busspassagerarna tvinga(t)s ut i körbanan. (Därtill kommer 
gångstråket att ligga i ”tangentens riktning” för de fordon som passerar rondellen 
vilket innebär risker för de fotgängare som är på väg till den föreslagna hållplatsen, 
en lösning som synes stå i kontrast med Trafikverkets övergripande säkerhetspolicy 
avseende ”nollvisionen” . http://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?
spid=22&dokumentId=TDOK%202011%3a118

Rådande läge vid byteshållplatserna
• Samtliga bussar måste stanna vid två hållplatser, en för avstigande och en för 

påstigande trafikanter. (Kvällen före mötet skadades en trafikant svårt när hon 
gick av vid avstigningshållplatsen och sedan korsade Resarövägen på väg till 
sin bostad på Engarns byväg). 

• Avgång mot Stockholm och Vaxholm sker från samma hållplats vilket ger risk 
för att passagerare stiger på fel buss. (För ett år sedan omkom en person som
stigit på bussen mot Stockholm i stället för mot Vaxholm. Hon gick av vid nästa
hållplats, Bullerholmen, såg bussen komma mot Vaxholm och sprang över 
vägen…)

Nackdelar med Trafikverkets förslag
• Trafikanter från Vaxholm på väg mot Överby (varav en hel del skolbarn på väg

hem) får gå en lång väg (ca 180 m) när de ska byta buss och måste därvid 
korsa Resarövägen. 

• Avgång mot Stockholm och Vaxholm sker från samma hållplats vilket ger risk 
för att passagerare stiger på fel buss. Bussar mot Vaxholm och Överby måste 
fortfarande stanna vid två hållplatser, en för avstigande och en för påstigande 
trafikanter.

Fördelar med vårt förslag



• Samtliga bussar stannar bara en gång.
• Alla hållplatser är på samma sida av vägen vilket innebär att byten kan ske 

utan tidsspillan och undandraget från trafikflödet längs 274.
• En hållplats för varje destination eliminerar risken för att stiga på fel buss.
• I och med att hållplatserna på ena sidan tas bort försvinner också behovet av 

trottoar här och vägområdet kan vidgas för att ge mer plats för 
busshållplatserna på norra sidan.

• Större utrymme för busshållplatserna innebär tidsvinst då bussarna inte 
blockerar varandra vid uppehåll på hållplatsen.

Ytterligare synpunkter:
·        Fartdämpande åtgärder behövs, dels på Vaxholmsvägen i båda riktningar 

innan man kommer fram till rondellen och dels på Resarövägen, förslagsvis 
genom upphöjda övergångsställen

·        Cykelparkeringen måste utökas och förbättras, så att cyklarna står under 
tak och går att låsa ordentligt. Plats för barnkärror kommer att behövas.

·        Någon ny infartsparkering kommer inte att behövas om kollektivtrafiken på 
Resarö förbättras enligt följande:

• Den viktigaste åtgärden är att se till att samtliga turer med 670 har passning 
med 680/682.

• Fler direktbussar till Stockholm (680)
• Fler direktbussar till Vaxholm (682)
• Bättre punktlighet på 680 (genom att välja annan slutstation än Humlegården 

där det i rusningstrafik alltid uppstår köer) 

Man kan spegelvända detta förslag så att hållplatserna finns på södra sidan. Fördelarna är att 
infartsparkeringen och gång- och cykelbanan ligger här. Men med hållplatserna på norra sidan vetter 
väntkurerna mot söder och ligger skyddade under berget. 
Nackdelarna blir att väntkurerna vetter mot norr och de väntande blir mer utsatta för kyla och blåst.



Busslängden är räknat på 18 meter, som är Volvos senaste ledhybridbuss. Avsikten med rondellen på 
274 är att den ska se ut som den som finns i Arninge vid K-rauta där man kan ”väva” in trafik från 
K-Rautahållet.
Övergångsställets plats motiveras av att en buss från Vaxholm som stannat för att släppa fram 
fotgängare inte ska blockera 274 samt att man från parkeringen inte ska behöva springa framför ngn 
buss.

Röd buss mot Överby, Blå buss mot Stockholm längst till vänster.
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