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Planläggningsbeskrivning – 2019-09-30 

Väg 257 Tungelstavägen, ökad 
tillgänglighet 
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur 

projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut 

som kommer att fattas. 

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet 

Väg 257 (Tungelstavägen) är en statlig primär länsväg som förbinder Västerhaninge och Tungelsta 

med varandra. Vägen ansluter mot väg 73 Nynäsvägen och väg 225 Österhaninge i öster och mot 

Södertälje i väster. Vägen fungerar som en tvärförbindelse i öst-västlig riktning. Idag finns det problem 

med trafiksäkerheten och kapaciteten på vägen och att vissa busshållplatser håller låg standard.  

Vi planerar att förbättra kollektivtrafiken i området med avseende på tillgänglighet. Vi planerar även 

att öka trafiksäkerhet för gående och cyklister samt förbättra kapaciteten för vägen. Följande åtgärder 

planeras: 

 Bygga busshållplats vid Hagavägen. 

 Bygga en vägport för gående och cyklister i höjd med Västerhaninge station för att minska 

barriäreffekten och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

 Anlägga en säker passage som korsar väg 257 för gående och cyklister vid Tungelsta skola. 

 Signalreglerad fyrvägskorsning vid ICA/Parkvägen, med eller utan vänstersvängsmagasin. 

 Göra om femvägskorsningen vid Mulstavägen till en fyrvägskorsning. 

 Bygga om korsningen vid Hammarbergsvägen/Skolvägen till cirkulationsplats. 

 Anpassa en busshållplats i riktning mot Tungelsta vid korsningen 

Hammarbergsvägen/Skolvägen, till den nya cirkulationsplatsen.  

 Bygga om korsningen Södertäljevägen/Tungelstavägen till cirkulationsplats. 

 

Vad har hänt? 

Under 2015 tog vi fram en åtgärdsvalsstudie som visar på behov av förbättring av tillgängligheten och 

trafiksäkerheten för gående och cyklister längs Tungelstavägen.  

Under våren 2019 har vi arbetat med att ta fram en vägplan för åtgärderna längs Tungelstavägen. 

Vägplanen finns nu ute på samråd.  
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Så här planerar vi arbetet 

I samrådsunderlaget beskrivs förutsättningarna för projektet och principer för utformning av vägen 

och beskriver hur den kan komma att påverka miljön. Samråd hålls med berörda parter så som 

kommunen, Länsstyrelsen och andra som kan antas bli särskilt berörda. Samrådsunderlaget finns 

tillgängligt på Trafikverkets hemsida och det finns möjlighet att lämna synpunkter på 

samrådsunderlaget.  

Samrådsunderlaget skickas sedan tillsammans med samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen för beslut 

om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut påverkar sedan 

vilken detaljeringsgrad som det fortsatta planarbetet ska ha.  

Därefter fortsätter arbetet i form av en samrådshandling. I samrådshandlingen redovisas förslag till de 

åtgärder som föreslås. Samråd planeras som ett möte där vi beskriver projektet och förslag till 

åtgärder. Samrådshandlingen kommer också att finnas tillgänglig på Trafikverkets hemsida. Under 

samrådet har berörda parter, allmänheten och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Efter samrådet fortsätter planarbetet för att få fram ett färdigt planförslag.  

När planförslaget är klart annonserar vi om detta och ställer ut förslaget för granskning under en 

period av minst tre veckor. De markägare som är direkt berörda kommer att meddelas med brev när 

granskningstiden börjar och övriga meddelas via annonsering. Berörda, allmänhet, myndigheter och 

andra intressenter har då återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vid behov arbetar vi 

därefter in eventuella synpunkter och förslag i planen.  

Därefter skickas det färdiga förslaget in för fastställelseprövning hos Trafikverket. När vägplanen är 

fastställd och vunnit laga kraft kan en entreprenör som anlägger vägen handlas upp.  

Vad händer framöver? 

Efter Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan påbörjas 

arbetet med samrådshandlingen där förslaget med de olika åtgärderna arbetas fram.  

När kan du påverka 

Det finns ett flertal tillfällen när du har möjlighet att påverka (som beskrivs under ”Så här planerar vi 

arbetet”). Utöver de mer formella samrådstillfällena är du alltid välkommen att höra av dig med frågor 

och synpunkter under hela planläggningsprocessen.  

 

 

Vill du veta mer? 

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig 

till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida 

www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-257-tungelstavagen-okad-

tillganglighet/ 

 

Samråd 
samrådsunderlag

(Höst 2019)

Beslut om betydande 
miljöpåverkan

(Vinter 2019/2020)

Informationsmöte 
samrådshandling 

(Vinter 2019)

Granskningshandling

(Höst, 2020)

Fastställelseprövning

(Vår 2021)
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Adress: 

Solna strandväg 98 

171 54 Solna 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

Projektledare: 
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Telefon: 010 123 32 88 

elisabeth.ryden@trafikverket.se 
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