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Gränsen när kapaciteten är nådd 

Kapaciteten är 
redan nådd för 
sommartrafiken Kapaciteten är inte 

nådd nu men har 
problem för vissa 
riktningar Trafiktillväxt 

2,5% per år 
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Åtgärder 

En extra tillfart från 
Stavsnäsvägen och 
extra körfält i 
cirkulationsplatsen, 
innebär att kapa-
citeten klaras på sikt 
utan planskildhet. 
Vänstersvängma-
gasinet från 
Hemmesta förlängs 

En delvis planskild 
korsning innebär att 
kapaciteten kan 
klaras.  
Planskildhet kan 
byggas här eller 
längre västerut för att 
avlasta korsningen. 

•	En delvis planskild 
korsning innebär att 
kapaciteten kan klaras 

•	Planskildhet kan byg-
gas här eller längre 
västerut för att avlasta 
korsningen

•	Ett extra körfält från 
Stavsnäsvägen samt ett 
extra körfält i cirkulations-
platsen, detta innebär att 
kapaciteten klaras på sikt 
utan planskildhet

•	Vänstersvängsmagasinet 
från Hemmesta förlängs

Hemmesta

•	Kapaciteten nåddes 
år 2010 för sommar-
trafiken

•	Trafiktillväxt 2,5% 
per år

•	Kapaciteten är inte nådd 
idag men har problem för 
vissa riktningar, särskilt för 
Skärgårdsvägen österut


