Ombyggnad
av väg 261 Ekerövägen

Brom
Norra ängby
Blackeberg

Lambarfjärden

För att förbättra framkomlig
heten tittar vi närmare på
korsningen mellan Rörbyvägen
och infarten till Karusellplan.

Vi behöver genomföra åtgärder för
att minska trafikens påverkan på
världsarvet Drottningholm. En av
de platser vi tittar på att genomföra
åtgärder på är Karusellplan.

Ett viktigt uppdrag vi har är att
minska trafikens påverkan på
världsarvet Drottningholm. Ett
förslag är att en eller flera utfarter
från Malmen stängs. Vilka som blir
aktuella återstår att utreda.

Kärsön

261

Passagen genom världsarvet utformas för
fyra körfält utan att skada världsarvets vär
ningen till kulturmiljön är viktig och utrym
breddningen av vägen i stor utsträckning s
område som används i dag. Vi utreder hur
med största möjliga kulturmiljöhänsyn.
Vi undersöker vilka behov
jordbrukare har i området.

Malmvikssjön

Lindötunneln
Lindö

Från Lindötunneln och till Nockebyhov fun
vi just nu på att lägga gång- och cykelväge
Kungshatt
den östra/södra sidan om Ekerövägen.

För att minska bullret för dem som bor i
Tappström tittar vi på olika bulleråtgärder.

Ekendal
Tappström

Närlunda

Brygga om
Vi undersöker
vi ska bygga en ny
bro vid Tappström.

Sätra

Fiskarfjärden

Skärholmen

Ekerö
Vårberg

Jungfrusund

Träkvista
Skomakartorp

För att förbättra trafiksituationen planerar vi en ombyggnad av
väg 261 Ekerövägen.
Vårbyfjärden
Vårby gård
Vi tittar på hur vi ska bygga om vägen och på den här kartan kan du ta del av vilka
frågeställningarRödstensfjärden
och val vi står inför. Du har möjlighet att lämna synpunkter på hur vi
Vårby
ska bygga om vägen så att framkomligheten och säkerheten blir bättre.
Mer information om hur du lämnar synpunkter finns på broschyrens baksida.
E 20 Under
Nedre hallunda
hösten 2013 planerar vi att presentera ett färdigt förslag på hur vägenEska
4 byggas om.
Norsborg

Kårsby

Noc

Drottningholm

Mörbyfjärden
Vi tittar
på vilken sida av Tappströmsbron det
är lämpligast att dra gång- och cykelvägen.
Det är viktigt att det blir en bra koppling till
den gång- och cykelbana som redan finns.

För att förbättra
framkomligheten
undersöker vi
om gång- och
cykelvägen kan
bli planskild vid
korsningen med
Färentunavägen.

Vi tittar på hur gångoch cykeltrafikanter ska
kunna passera vägen.

Vilan

Lovön

I korsningen mellan Kantongatan och
Lovö Kyrkoallé undersöker vi hur det ska
bli framkomligt och säkert för gång- och
cykeltrafikanter att passera vägen.

Fridhem

2

Södra
Ängby

Haga

Fittja

mma kyrka

Bromma ﬂygplats

Huvudsta

Ulvsunda
Industriområde

Riksby

Vasastan
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Ulvsundasjön

Ulvsunda

Åkeshov

ckebyhov

Nockeby

r att åstadkomma
rden. Anpassmmesmässigt kan
ske inom det
r detta kan göras

Trafikverket har tagit fram en förstudie där vi ut-

Traneberg
rett olika alternativ för Stadshagen
hur väg 261 Ekerövägen
kanKristineberg
byggas om för att förbättra framkomligheten

Vi tittar på åtgärder för att
minska bullret från vägen för
dem som bor vid Nockeby.
Stora
Mossen
Olovslund
Alvik
Abrahamsberg
Åkeslund

Nockebybron och Drottningholmsbron
behöver ha Ålsten
fyra körfältÄppelviken
samt utrymme
Höglandet
för gång- och cykeltrafikanter. Vi tittar
på hur det ska ske.
Gång- och cykelvägen föreslås
gå på södra sidan om Ekerövägen
genom Drottningholmsparken.
Smedslätten
Utmed Malmen tittar vi på om
den befintliga parkvägen kan användas för gång- och cykelvägen.

Tidplan

Projektet är i en planeringsprocess där mycket
fortfarande
Gröndal kan hända. I dagsläget ser tidplanen ut
enligt nedan, men den kan komma att förändras:
Aspudden

Hägersten

Bredäng
MälarHöjden

December 2012

Öppet hus och samråd

Våren 2013

Sakägarsammanträde

Miljö
Östberga

E4

Herrängen

Kolartorp

Snättringe

Utsälje

I anknytning till Ekerövägen finns flera känsLiseberg
liga naturområden och
Solberga
kulturarv. De åtgärder vi arbetar med ska i så
stor grad som möjligt värna om och bevara dessa
områden, samtidigt som framkomligheten
och Stureby
Örby slott
säkerheten behöver bli bättre.

Världsarvet Drottningholm
Långsjö

Kråkvik

75

Västberga

Långbro

Kungens
Kurva

Utställelse av vägplan

HägerstensÅsen

E 20

Segeltorp

Årstaviken

Årsta

a

Jakobslund

Söd

Liljeholmen

Västertorp

Fruängen

RiddarHolmen

ReimersHolme

MidsommarHösten 2013
Kransen

nderar
en på

Norrmalm

och säkerheten. Vi har valt att arbeta vidare med
förslaget att bygga om vägen till två smala körfält
Kungsholmen
i varje riktning. Två körfält ska användas
för kollektivtrafik
under
högtrafik.
Fredhäll
Genom världsarvet
Drottningholm planerar vi
Marieberg
att omdisponera den vägyta som finns och göra
smalare körfält.
utLilla Det innebär att vi i storRiddarfjärden
Essingen
sträckning
breddar
vägen
inom
samma
område
Stora
som används för vägen i dag. Här kommer även
Essingen
Långholmen
Mälaren
hastigheten
att sänkas.

Ensked
Fälte

Svedmyra

Drottningholms
Älvsjö slott är upptaget på UNESCO:s
världsarvslista. Ett världsarv är ett kulturminne
eller naturminne som är så värdefullt
att det är
Örby
en angelägenhet för hela
271mänskligheten. EkeröBandhagen
vägen ligger inom världsarvets gränser.
Högdalen
Vi planerar
226 att använda den befintliga vägytan
Hagsätra
på ett smartare sätt
och vi tittar på åtgärder som
gör att vi minskar trafikens påverkan på världsarvet. För att säkerställa att projektet och Förbifart Stockholm inte påverkar världsarvet negativt har en kulturarvskonsekvensbedömning, en
så kallad HIA (Heritage Impact
RågsvedAssessment),
påbörjats.
Segerminne

Skogsäng
Stensängen
Fagersjö

ö
Fler projekt på Eker
Åtgärdsvalsstudie

Den nya infrastrukturlagstiftningen träder i kraft
den 1 januari 2013. Syftet är att den fysiska planläggningen ska bli effektivare, mer situationsanpassad och framför allt ta minde kalendertid
i anspråk. Ändringen innebär bland annat att
arbetsplan kommer att heta vägplan. Läs mer
om den effektiviserade planeringsprocessen på
Trafikverkets webbplats.

Mer information
Mer information om projektet hittar du på
projektets webbplats www.trafikverket.se/
ekerovagen. Här kan du ta del av tidigare
dokument, nyheter och aktuella händelser.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta oss via
Trafikverkets kundtjänst på 0771-921 921.

kter
Lämna dina synpun
Vi vill gärna ta emot dina synpunkter på projektet och de förslag vi arbetar med. För att
vi ska kunna hantera dina förslag behöver vi
ha dem senast den 8 januari 2013. Synpunkter kan lämnas skriftligt till Trafikverket
(Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge)
alternativt e-post trafikverket@trafikverket.se
senast den 8 januari 2013. Referera till ärendenummer TRV 2012/19667.

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se

Förbifart Stockholm

I väntan på att alla nödvändiga tillstånd
ska komma på plats, pågår arbetet för
fullt med förberedelser för att kunna
starta bygget av Förbifart Stockholm.
Byggstart planeras nu till sent 2013.
Projekteringen av tunnlar, trafikplatserna i Akalla–Häggvik och Kungens
kurva är redan inne i ett intensivt skede
och inom kort bör också projekteringen
av trafikplatsen i Hjulsta kunna påbörjas. På Lovö samordnar vi de två väg
projekten Förbifart Stockholm och väg
261, Ekerövägen. Detta för att arbeta
utifrån ett helhetsperspektiv på tillgängligheten och projektens betydelse för
natur och kulturmiljö.
Innan bygget av Förbifart Stockholm
kan starta måste arbetsplanen fastställas liksom Stockholms, Huddinges och
Sollentuna kommuns detaljplaner som
är kopplade till Förbifart Stockholm.
Därtill ska mark- och miljödomstolen
behandla fyra miljödomar som gäller
tillstånd att leda bort grundvatten och
att upprätta och driva tre tillfälliga hamnar varav två på Lovö, en vid Malmviken
och en vid Koviken.
Mer information hittar du på
www.trafikverket.se/forbifartstockholm
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cessen
Om planeringspro

Vi genomför även en studie för att se
vilka ytterligare åtgärder vi kan göra för
att förbättra trafiksituationen på Ekerö.
Dessa åtgärder är kort- och långsiktiga
och kräver ingen fysisk ombyggnad av
vägen. Utredningen, även kallad åtgärds
valsstudie, väntas bli klar i början av
2013. Läs mer på projektets webbplats,
adressen hittar du till vänster.

