
VAD HÄNDER NU?
Under 2005 kommer Vägverket att ta fram 
en arbetsplan för det valda alternativet Väs-
tra vägen 2002. De undersöker markförhål-
landen, gör en miljökonsekvensbeskrivning, 
samråder med berörda markägare, myn-
digheter och övriga berörda och beräknar 
kostnaderna. 

Väg 76 genom Norrtälje är tungt trafi kerad och klarar inte dagens krav på vägstan-
dard. I snitt passerar närmare 20 000 fordon per dygn genom centrala Norrtälje. Be-
lastningen är högst på fredagseftermiddagar och helger under vår, sommar och höst. 
Trafi ken består av boende, fritids- och turisttrafi k och av tung trafi k.
Bilköerna under högtrafi k ger höga luftföroreningar och trafi kbullret är besvärande 
för de boende. Längs vägen fi nns en rad korsningar, busshållplatser och enskilda ut-
farter. Bara en kort vägsträcka har separat cykelbana och risken för olyckor är stor 
för gång- och cykeltrafi kanter som måste korsa Stockholmsvägen och Estunavägen. 

BÄTTRE TRAFIK-
MILJÖ I NORRTÄLJESamråd / Dialog

Parallellt pågick samråd och 
dialog med myndigheter och 
allmänhet. De bidrog med 
synpunkter, kunskaper och 
lokalkännedom och de fl esta 
av dem ville i det här läget 
bygga om den befi ntliga vä-
gen. Under vägutredningen 
bildade allmänheten åtta 
arbetsgrupper med totalt 60 
personer. En forskare följde 
deras arbete. 

VAD TYCKER DU?
I arbetet med arbetsplanen är dina syn-
punkter viktiga. Vägverket fortsätter 
samråden och dialogen med allmänheten 
under 2005 och då har du möjlighet att 
påverka.

Hur påverkas din väg till jobb, dagis, 
skola, affär, sjukhus? 

Hur når dina barn idrottshallen, ridhuset, 
skridskobanan och fritidsgården?

Var stannar bussen, blir det fl er eller färre 
bilar på gatorna i ditt område?

Vilka frågor har du?

Vill du vara med och diskutera Västra  
vägen? Kontakta:

Vägverket Region Stockholm

Christina Eklööf, projektledare  
Gabriella Gulliksson, dialogansvarig  
Linda Eriksson, informatör
Lars-Erik Larsson, markförhandlare 

Tel: 0771 – 119 119

Mer information hittar du på 
Vägverkets webbplats: 
www.vv.se/vag76_norrtalje. 

Region Stockholm, 171 90 Solna
Telefon 0771-119 119  •  Telefax 08-627 09 23

www.vv.se



Förstudien gav tre möjliga lösningar:

FÖRBIFART ÖVER SJÖN LOMMAREN

Ny väg byggs över sjön Lommaren, väster om Norrtälje.

VÄGUTREDNINGEN
Vägutredningen undersökte två huvudalternativ och ett 
jämförande nollalternativ (= ingen förändring). Samtidigt 
gjordes en miljökonsekvensbeskrivning.

Alternativ 0 
– Befi ntligt vägnät som idag, 
men med bullerdämpande åtgärder.

Alternativ 1
– Befi ntligt vägnät byggs om 
för att få högre kapacitet och 
trafi ksäkerhet. 

Alternativ 1/Steninger 

– Förslaget innebar att väg 76 skulle 
gå öster om Flygfyren och i en 
bergtunnel genom Södra bergen.

Alternativ 2/Västra vägen 
– Ny förbifart nära Norrtälje 
centrum kan göras på två sätt:
• Vägen korsar Stegelbäcksgatan 
och går i en skärning genom berget väster om bostadsom-
rådet Grossgärdet, på en bro över Norrtäljeån, vidare upp 
på en vägbank och i höjd med Sandkilen och i en jord-
skärning förbi Vigelsjöskolan. Norr om Lommarvägen 
går vägen i ett skogsparti delvis i skärning, delvis på bank 
fram till Vingelbacke där den ansluter till nuvarande väg 
76. Esplanaden och Diamantgatan kan anslutas till vägen.

• Västra vägen i bergtunnel innebär att vägen förskjuts  
ytterligare västerut. Vägen går i en 260 meter lång berg-
tunnel ca 100 meter norr om Stegelbäcksgatan och myn-
nar ut söder om ån. Där går vägen upp på en bro över 
Esplanaden och Norrtäljeån.

Vid Vigelsjöskolan föreslås i båda fallen en 100 meter 
lång överdäckning, en så kallad ekodukt.

Miljö

Parallellt med vägutredningen gjordes en miljö-
konsekvensbeskrivning. 

Resultat av vägutredningen
Nollalternativet förkastades
När trafi kmängderna ökar blir trafi ksäkerheten och 
framkomligheten sämre och miljöstörningarna större.

Alternativ 1 förkastades också därför att:

• Miljön i centrala Norrtälje blir sämre.
• Buller och luftföroreningar ökar.
• Avstängda gator försvårar för trafi ken.
• Trafi ken ökar på de lokala gatorna inne i Norrtälje.
• Vid förlängning av Baldersgatan eller Estunavägen  
  norr om Vätövägen påverkas landskapet negativt och  
  intrånget i ett framtida bostadsområde blir stort.
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ster om bostadsom-

FÖRSTUDIE AV VÄG 76
Målet
• Inventera problem och brister i trafi ken samt   
 miljöförhållanden.
• Föreslå lösningar på problemen.
• Beskriva tänkbara effekter av olika lösningar.

Resultat av förstudien
Vägverket förkastade förbifarten över sjön   
Lommaren därför att:

95 procent av trafi ken ska till Norrtälje. En ny väg-
sträckning för långt från staden minskar inte trafi ken.

Trafi kproblemen inne i Norrtälje blir kvar.

Miljöstörningarna minskar inte i Norrtälje.

Antalet fordon som beräknas trafi kera vägen kan   
inte motivera investeringskostnaden.

Beslut

Vägverket beslutade att göra en vägutredning för de två 
första alternativen; ombyggnad av befi ntliga vägar och  
en förbifart nära Norrtälje centrum.

Samråd

Parallellt med förstudien pågick samråd och dialog med 
myndigheter och allmänhet. 

VÄGUTREDNINGEN   
KOMPLETTERAS
1998 kompletterades vägutredningen. Syftet var att under-
söka konsekvenserna om Esplanaden och Lommarvägen an-
sluts till Västra vägen och hastigheten sänks till 50 km/tim.

Antaget – alternativ 2, 
Västra vägen utan tunnel
Vägverket beslöt att planera vidare för alternativ 2 –  
den vägkorridor som i kommunens översiktsplan  
kallas Västra vägen – men utan bergtunnel. Vägverket  
bedömer att det alternativet ger bäst trafi ksäkerhet, fram-
komlighet, tillgänglighet och miljö. Västra vägen byggs  
för att klara en hastighet på 70 km/tim. 

NY FÖRSTUDIE
Norrtälje kommun har, efter att militären lämnade Lv3, 
upprättat en utvecklingsplan för Norrtälje stad som bland 
annat beskriver hur området kan utvecklas. Det tidigare 
regementsområdet, Nordrona, planeras bli ett företags-,  
bostads- och högskoleområde. Kommunen behövde där-
för justera sträckningen av vägen, vissa plankorsningar 
och den södra infarten till Norrtälje.  

Miljöbalken som trädde i kraft 1999 ställde nya krav  
på bland annat luftkvalité. Delar av den tidigare miljö-
konsekvensutredningen fi ck därför kompletteras. Miljö-
balken ställde också krav på att en bedömning av miljöpå-
verkan ska göras.

Vägverket gjorde därför en ny förstudie av Västra 
vägens tänkta sträckning förbi Nordronaområdet –  
Västra vägen 2002.

Resultat av förstudien 2002
Vägsträckan söder om Norrtäljeån fl yttas västerut.
Länsstyrelsen har förordat alternativet Västra vägen 
från förstudien 2002, och beslutade 2003 att en 
utbyggnad medför betydande miljöpåverkan och 
ställer därför särskilda krav på samråd och miljökon-
sekvensbeskrivningar i den kommande arbetsplanen.

2004-2015
LÄNSPLAN
Västra vägen ingår i Länsplanen som sträcker sig från år 
2004-2015. Byggstart är planerad till år 2013.
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1997

FÖRBIFART NÄRA 
NORRTÄLJE CENTRUM

Ny vägsträckning direkt 
väster om Grossgärdet med 
anslutningar till staden.

BEFINTLIGA VÄGAR

Ombyggnad av den befi nt-
liga väg 76, Stockholms- 
vägen och Estunavägen.


