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2   Nya väg 73, Nynäsvägen – Möjligheternas väg

ett nytt sätt att bygga väg  –  på landskapets villkor
Väg 73 mellan Älgviken och Fors har varit en av landets mest olycks-
drabbade. Sträckan, som slingrat sig fram genom landskapet, har kallats 
”dödens väg”. Denna ersätts nu av en helt ny väg som redan fått många 
epitet eftersom den i flera avseenden öppnar nya perspektiv. En ”möjlig-
heternas väg”, ”framtidens väg” eller en ”drömväg” växer fram genom 
Södertörns vackra naturlandskap. 
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ett nytt sätt att bygga väg  –  på landskapets villkor
Södertörn ges förutsättningar att utvecklas, samtidigt som såväl färjeresenärer som boende 
och arbetspendlare får en säkrare och framkomligare vägförbindelse till och från Stock-
holm. Med den förverkligas nya tankar om hur en väg varsamt kan byggas genom en rik 
natur- och kulturmiljö. 

Den nya vägen har anpassats till landskapet så att Södertörns värdefulla natur- och kul-
turområden ska påverkas så lite som möjligt. Djur har, förutom säkrare övergångar, i flera 
fall fått bättre livsmiljöer och förutsättningar att förökas kring vägen. 
Även naturmiljön säkras; grundvattentäkter skyddas av tätade diken och vattnet från 
vägarna tas om hand och renas innan det släpps ut i känsliga vattendrag.

Utifrån en helhetssyn på natur, djur och människa har en på många sätt 
unik väg byggts. 

Här berättar vi hur.

Detta är nya väg 73
• 25 km motorväg. 
• Fem trafikplatser och 33 broar.
• 35 km lokala och enskilda vägar. 
• Vägens första 6 km öppnades den 24 maj 2009.
• Den 26 september 2009 öppnades totalt 19 km. 
• Sista vägsträckan trafiköppen från 4 december 2010. 
• Klar sommaren 2011. 
• Kostnad: 1,8 miljarder SEK inkl. index.
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Delar av Södertörn ingår i Stockholms gröna kilar som 
är kärnområden för friluftsliv och omfattas av allmänna 
bevarandeintressen. Det fanns mycket att vara 
rädd om vid planeringen av nya väg 73. 
Här finns   stora områden med ostörd 
och ”orörd” natur att vandra, 
cykla, bada, fiska och plocka bär 
och svamp i. Längs vägen ligger 
många hästgårdar med 
åtskilliga ridvägar. Det 
kuperade och växlande 
landskapet är mycket 
efter traktat för orien-
tering och flera natio-
nella orienterings-
tävlingar arrangeras 
inom området.

En medveten 
vägarkitektur
Vid utformningen av 
väg 73 har vägarkitektu-
ren och anpassningen till 
det omgivande landskapet 
stått i fokus redan från 
början. Ett nära samarbete 
mellan landskapsarkitekter och 
vägtekniker har resulterat i en väg 
som, liksom i det amerikanska parkway-
konceptet, låter vägen och landskapet samverka 
för att skapa en vägarkitektonisk helhet. Längs sträckan 
syns tydligt hur vägen infogats i det befintliga landskapet 
mellan höjdryggar och över dalgångar där vägen passerar 
på landbroar och ger bilisten en fantastisk utsikt. Här 
finns avsnitt där mittremsan breddas så att nord- och 

en unik helhetssyn som inte 
kostar mycket mer

sydgående körfält separerar från varandra och förstärker 
landskapsanpassningen ytterligare, för att sedan mötas 

igen. Bullerskärmar har målats med falusvart 
färg, vilket gör att de känns som en del av 

det omgivande landskapet. 

Miljöhänsyn i varje detalj
Utformningen av väg 73 

har utgått från en unik 
helhets syn. Önskemålen 

att bevara och utveckla 
natur- och kultur-
värdena var lika 
viktiga att tillmötes gå 
som det mer själv-
klara behovet av en 
trafiksäker väg som 
skapar förutsätt-
ningar för regional 

utveckling. All ut- 
 formning i projektet, 

stort som smått, präglas 
därför av miljöhänsyn. 

Medvetenhet kostar inget
Att skapa en väg anpassad till 

känsliga natur- och kulturvärden 
behöver inte medföra stora tillkommande 

kostnader. I första hand handlar miljöanpass-
ningen om ökad miljömedvetenhet hos alla inblandade i 
projektet. Medvetenhet om miljöfrågorna är helt avgörande 
för hur stor naturpåverkan vägen kommer att få på land-
skapet. Målet för väg 73 har varit att minimera vägens 
ingrepp i naturen.

En ny väg medför alltid ett ingrepp i natur- och kulturmiljön. I mitten av 
90-talet började miljöfrågorna mer tydligt prägla de olika väg projekten 
hos Trafikverket. 
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en väg i 
harmoni med 
djur och natur

Förbättrade livsvillkor för flera arter
Vägen korsar flera av länets värdefullaste vattendrag. Här 
lever bäver och utter. I Muskån finns bland annat en natur-
lig stam havsöring som är genetiskt ren och därför mycket 
värdefull. I vattendragen återfinns även gädda, id, spigg 
och ål. 

Skyddet för djur och växter har funnits med i plane-
ringen av vägen. Dessutom har särskilda insatser gjorts för 
att förbättra arternas livsvillkor, spridning och rörlighet. 
Så har till exempel nya livsmiljöer för grodor och havsöring 
skapats. För att skydda känsliga vattendrag samlas smutsigt 
vatten från vägarna upp och renas innan det släpps ut.

Sensationella arkeologiska fynd
Innan arbetet med vägen påbörjades gjordes omfattande 
utgrävningar. Arkeologerna gjorde då närmare 200 000 
fynd. Flera av dessa är uppseendeväckande, några är till 
och med sensationella. Utgrävningarna gav ny kunskap om 
forna tiders färdvägar på Södertörn, från äldre stenåldern 
fram till 1700-talet. Fynden presenteras i boken ”Vägen 
fram” där arkeologerna berättar om sina upptäckter, fun-
deringar, vetenskapliga metoder och analyser.

Vägen går igenom ett landskap med många naturtyper som domineras av 
kuperade berg- och klippformationer och äldre ängs- och hagmarker. 
Den artrika floran och faunan rymmer flera hotade och sällsynta arter. Här 
finns ett rikt fågelliv med havsörn, fiskgjuse, kärrhök, kungsörn, häger och 
trana. Vägen sträcker sig över den stora fågelsjön Lässmyran. Även älg, 
vildsvin, lo och rådjur trivs i Södertörns rika natur. 
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ett stort steg för södertörn
Ofta uppstår en intressekonflikt mellan regional utveckling och bevarandet av 
natur- och kulturmiljöer. Att behovet av den nya vägen är stort för  Södertörns 
möjligheter till expansion står klart. Utmaningen var att samtidigt åstadkomma 
lösningar som minimerar påverkan på och på vissa platser rentav stärker 
viktiga miljövärden. Detta krävde en stark fokusering på miljöriktiga lösningar, 
såväl ekologiskt som estetiskt.
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Bristande vägförbindelser har under många år hämmat 
utvecklingen såväl på Gotland som på Södertörn och skapat 
en regional obalans inom Stockholmsregionen. Diskussioner 
om en utbyggnad har därför förts sedan början av 50-talet. 
Den nya vägen kommer att få en stor betydelse för regio-
nens utveckling. Redan innan den öppnats för trafik fanns 
beslut på investeringar för 15–20 miljarder kronor inom 

södra Södertörn. Samtidigt får såväl färjeresenärer som 
arbetspendlare och boende längs vägen en säker och effektiv 
vägförbindelse med Stockholm.

Nya väg 73 byggs i tre etapper. I maj och september 2009 
öppnades de två första. Den sista etappen i december 2010. 
Vägbygget är miljöanpassat för att bli ”möjligheternas väg”.
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Väg 73 har byggts enligt en helt ny vägteknisk standard – fyrfältig väg. 
Den är en smalare form av motorväg som möjliggör en mjukare och 
bättre anpassning till det känsliga landskapet. Utformningen har inslag 
som inspirerats av ”parkways” i USA. 

En motorväg som upplevs som enformig kan vara tröttande och därmed 
påverka trafiksäkerheten. Utformningen av den nya vägen syftar till att 
skapa en vacker väg som på ett omväxlande sätt följer landskapet med 
vackra utblickar över det bitvis dramatiska landskapet. Det ska vara en 
upplevelse att färdas längs väg 73.

Vackrare, bättre för djur och 
människor, mer miljöanpassad 
och trafiksäkrare...

...nya väg 73 är allt 
på en gång

1

2



Möjligheternas väg – Nya väg 73, Nynäsvägen   9Möjligheternas väg – Nya väg 73, Nynäsvägen   9

1

2

3

3

4

4

5

5

Lokalväg och regionalt cykelstråk. Väggrenarna 
är markerade med avvikande röd beläggning.

Lokalväg och regionalt cykelstråk 
genom Landfjärden.

Bro över väg 73. enskild väg till Nederfors.

enskild väg över väg 73.

Trafikplats Överfors
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Den nya vägen gynnar 
biologisk mångfald 
i naturskönt kulturlandskap  

Backtimjan kommer att planteras.

Värdefulla miljöområden skapas av människor
Naturvårdsverket har tagit fram åtgärdsprogram för de 
mest hotade djur- och växtarterna inom jordbruksland-
skapet. En analys av de program som behandlar kärlväxter 
och insekter i jordbruksmark genomförd av Centrum för 
biologisk mångfald, ett nationellt forskningscentrum om 
biologisk mångfald, visar att den mest värdefulla miljön 
för de hotade arterna är områden skapade av människor, så 
kallade infrastrukturella biotoper. De vägkanter och diken 
som bildas under arbetet av till exempel en ny väg skapar 
nya livsmiljöer för hotade arter och kan vara avgörande för 
en arts överlevnad. 

Bevara och återskapa nya livsmiljöer
När nya vägar planeras är ambitionen att skapa strukturer 
som gynnar biologisk mångfald. Det handlar om att bevara 
och skapa nya livsmiljöer för att skydda de olika djur- och 
växtarterna. Vissa delar av områden lämnas orörda och 
öppna medan andra delar planteras efter platsens och artens 
förutsättningar. 

Ängsblomster planteras efter läge och klimat
Varje plats unika möjligheter bevaras genom att en varia-
tion av växter sås och planteras våren 2011 längs vägen. Fem 
till tio olika sorters fröblandningar används inom de olika 
landskapstyperna, alla anpassade efter miljö och förutsätt-
ningar. En plats i sydligt läge behöver växtlighet som klarar 
av torrt klimat medan fuktigare och mer näringsrika marker 
skapar en gynnsam miljö för växtlighet rik på blomster. 

Insekter och fjärilar i slänten vid Överfors 
Under bygget av Trafikplats Överfors bildades en brant 
slänt, en så kallad vägskärning. Släntens sydliga läge och 
sandrika jord har skapat en ny livsmiljö som möjliggör för 
insekters överlevnad. För att skydda slänten mot bland 
annat regn kommer en ängsfröblandning att sås som bin-
der upp jorden. Backtimjan kommer att planteras tillsam-
mans med den blomrika fröblandningen, vilket berikar 
livsmiljön för insekter och fjärilar. 

Blomstrande vägkanter och diken
De frön som sås längs med vägkanter är växtarter som 
gynnas av regelbunden slåtter. Ängsslåtter, som förr i tiden 
var omfattande i Sverige för att få in foder till djuren, har 
idag nästan helt upphört. Slåtter längs vägarna bidrar där-
för till bevarandet av blomstrande vägkanter och diken. 
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Nya vägar innebär alltid ett intrång i naturen. 
Tack vare ett nytt vägbygge kan den biologiska 
mångfalden också gynnas och miljön förbättras. 
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Särskilda passager för stor- och småvilt
För att minimera vägens påverkan på viltets rörelsemönster 
har ett stort antal passager, anpassade för både stor- och 
småvilt, skapats. Längs vägen finns viltpassager i 

form av en jordbelagd beväxt ekodukt över vägen 
och portar för storvilt, liksom mindre portar 
för småvilt och landskapsbroar. Viltstängsel 

leder viltet till passagerna.

Passager för grodor 
Där vägen passerar våtmarker har sär-
skilda grodpassager utformats. På två platser 
längs med nya väg 73 har ytterligare våtmarker 
skapats för att gynna mångfalden. Fiskfria våt-
marker är viktiga och ovanliga miljöer i landskapet 
som ofta har god inverkan på mångfalden av till 
exempel groddjur och vattenlevande insekter.

Våtmarker säkras
För att gynna våtmarken Lässmyran har Trafikverket anlagt en 

dammvall som garanterar att det alltid kommer att 
finnas vatten i våtmarken. Dammen säkerställer även ett 

minimi vattenflöde i Kolbottenån som avvattnar våtmarken. 
Detta gynnar bland annat havsöringen i Kolbottenån som 

tidigare tvingats ner i Muskån när Lässmyran torkat ut 
under torra somrar.
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Skydd för rödlistade insekter
Under projektets gång upptäcktes en unik insektsfauna i det nedlagda grustaget 
vid Älby. Här lever rödlistade insekter, en bergscikada och en karminspinnare, 
som i sin tur livnär sig på den rödlistade växten Stånds. Vissa delar av den gamla 
grustäkten har lämnats orörd för att skydda dessa växtplatser. Under återställ-
ningsarbetena läggs stor vikt vid att återskapa de strukturer och miljöer som här 
möjliggjort den stora artrikedomen av sandlevande insekter. Bergscikadornas 
befintliga livsmiljöer skyddas, samtidigt som nya skapas. 

Rovfåglar får holkar 
Vissa rovfåglar trivs mycket bra i vägmiljön. Efter lyckade försök längre norrut 
på väg 73 planeras därför utsättning av holkar även längs den nya vägsträckan.

Viltstängsel för djurens och människornas säkerhet
För att styra viltet mot djurens passager förses i princip hela 
sträckan med viltstängsel. Intill passagerna används ett fin-
maskigt stängsel för att även styra småvilt som grävling och 
räv mot de säkra passagerna. Ledarmar hjälper grodorna att 
hitta grodpassagerna. Dessa lösningar kommer att leda till en 

låg andel viltolyckor till glädje 
för såväl trafikanter som 

djurliv.  

Lekplats för havsöringar 
Där den nya vägen passerar över Muskån måste ån 
läggas om i en ny fåra på en sträcka av 150 meter. Vid 
utformningen av den nya fåran skapades tillsammans 
med ekolog och fiskekonsulent en stor lekplats för havs-
öringen. På liknande sätt har stor hänsyn till de vatten-
levande djurens miljö tagits på ytterligare en handfull 
ställen där vägen passerar värdefulla vattendrag.
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en parallell väg för avkoppling 
och rekreation 
Parallellt med nya vägen har en lokalväg byggts för lokal- och busstrafik, 
långsamtgående fordon samt för gång och cykeltrafik. Lokalvägen ingår som 
en del av ett regionalt cykelstråk mellan Nynäshamn och Stockholm och har 
redan från början ingått som en integrerad del i planeringen av motorvägen.



Möjligheternas väg – Nya väg 73, Nynäsvägen   15

Lokalvägen har markerade breda vägrenar med avvikande 
röd beläggning som skiljer gång- och cykeltrafikanterna 
från biltrafiken. Vägens hastighet begränsas till 50 km/tim 
på större delen av sträckan. 

Flera busshållplatser längs med vägen handikappanpas-
sas. För att sänka bilarnas hastighet kommer några så kall-
lade timglashållplatser att byggas. Dessa säkerställer att 
ingen bil kör om en buss som stannat vid en hållplats. 

Det långsamma tempot och den vackra miljön skapar 
möjligheter för rekreation. De breda vägrenarna gör vägen 
cykelvänlig, exempelvis för den som vill cykla till och från 
Gotlandsfärjorna. 

De två cykelrastplasterna på sträckan mellan Trafikplats 
Gryt och Trafikplats Överfors ska göra det lätt att stanna 
till med cykeln för en stunds avkoppling. 

Flera åtgärder har gjorts för att skydda områdets biolo-
giska mångfald. Lokalvägens passager med vattendragen 
Kolbottenån och Träsksjöbäcken har restaurerats och de 
gamla vägtrummorna bytts ut för att gynna reproduktionen 
av bland annat havsöring. 

Den spännande miljön inbjuder både cyklister och bilis-
ter att ta sig tid att betrakta det vackra kulturlandskapet 
och stanna till vid sevärdheter som Muskån och välbeva-
rade runstenar. 
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Det gamla grustaget vid Älby var nedlagt när byg-
get av väg 73 påbörjades. Med tillstånd från Nynäs-
hamns kommun kunde det användas som mel-
lanupplag under vägbygget. Berg som krossades 
under arbetet fraktades dit för att sedan användas 
till vägutbyggnaden. 

Idag går lokalvägen genom platsen vid grustaget 
och som en del av återställningsarbetet planeras 
cykelrastplatsen Nod att byggas. 

Nod kan bli ett välkomnande 
utflyktsmål, ett landmärke 

och en utsiktsplats. 

När man 
cyklar lokalvägen 
fram skymtar Noden 
uppe på höjden och 
lockar nyfiket med sin dra-
matiska utformning. Land-
märket ligger högt uppe på 
en kulle och läget bidrar 
till en fantastisk utsikt över 
naturlandskapet. 

En trivsam cykelrastplats 
i anslutning till landmärket 
Nod, utrustad med ordent-
liga matplatser, toaletter 
och information om områ-
det, ger välbehövlig vila och 
sköna naturupplevelser.

Nod – en cykelrastplats, 
ett landmärke och ett utflyktsmål



Möjligheternas väg – Nya väg 73, Nynäsvägen   17

Minskade utsläpp och effektiv 
bullerdämpning

Den gamla asfalten återanvänds
Asfaltbeläggning från den gamla vägen tas om hand och 
blir ny beläggning i ett mobilt asfaltverk. Metoden ger 
dubbel vinst: den spar kostnader samtidigt som behovet av 
färre transporter innebär minskad miljöbelastning.

Vattnet från vägarna renas
Längs hela sträckan byggs särskilda sedimenteringsdammar 
där smutsigt vatten från vägarna samlas upp och renas 
innan det släpps ut i de känsliga vattendragen. Täta vägdiken 
utförs som skydd för grundvattnet. I den södra delen finns 
skyddsvärda grundvattentäkter som är reservvattentäkter 
för dricksvatten. Oljeavskiljare och katastrofskydd längs 
vägen ska klara en eventuell tankbilsolycka som annars 
kan skada grundvattentäkter eller känsliga vattendrag.

Vad kunde göras för att minska miljöskadliga utsläpp från vägen redan 
i valet av byggmetoder och utformning? Genom olika insatser har såväl 
störande ljud som föroreningar från trafiken minskats.

Bullerskydd och passager 
Omfattande insatser görs för att bullerskydda både de 
boende och de gröna kilarna. För att människor ändå ska 
kunna passera vägen byggs ett stort antal passager i anslut-
ning till ströv- och orienteringsområden. 
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Broars landfästen brukar locka till klotter och graffiti. 

Därför har dessa så långt möjligt grundlagts under väg-
bankarna. Landfästenas resterande ytor har klätts 

med så kallad vectorwalls, bestående av sorte-
rad sprängsten som hålls på plats av stålnät.
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Arkitektoniskt smäckra betongbroar
Längs vägen byggs 33 nya broar. De broar som trafikanten 
på väg 73 färdas under präglas av ett gemensamt form-
språk. Samtidigt har var och en fått en egen identitet så 
att det blir lättare att orientera sig. Denna identitet bygger 
både på platsens karaktär och brons bredd och längd. 

För att broarna ska kännas smäckra och vackra har form-
erna förenklats och antalet ytor reducerats. Det behöver inte 
kosta mer att arkitektoniskt anpassa proportionerna så 
att resan blir en vackrare och mer stimulerande upplevelse. 
En skön och variationsrik väg minskar också risken för 
olyckor.

De mindre broarna som går över motorvägen är v-format 
triangulära och de större har en mjukt utformad aerodyna-
misk kurvatur.

Broarna har gestaltats efter vägen och dess omgivningar. 
Utformningen varierar därför, men följer ändå ett gemen-
samt tema. Betongytorna har minimerats. Detaljutform-
ningen är väl utvecklad men diskret för att inte störa eller 
distrahera trafikanterna.

Arkitektur som bryter monotonin 
Ett exempel på hur vägens arkitektur kan bryta den mono-
tona upplevelsen är att mittremsan på sina ställen breddats 
så att de nord- och sydgående vägbanorna lämnar varandra 
för att senare mötas igen. 

Vägslänterna harmonierar med landskapet
Istället för att mekaniskt gräva ur och anlägga vägslänter 
har dessa anpassats efter omgivningen så att vägen naturligt 
smälter in i landskapet. Den ursprungliga vegetationen 
har i så stor utsträckning som möjligt sparats. På ytor som 
behöver återställas utförs planteringsarbeten. 

Läs mer om projektet på www.trafikverket.se/vag 73

33 broar med gemensamt formspråk  
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Väg 73 – Det goda exemplet inom vägbygge
Det sätt en väg byggs på har även betydelse för hur människor som bor och verkar kring 
vägen mår. Tillsammans med Folkhälsoinstitutet utvecklades på regeringens uppdrag en 
modell för inventering och utvärdering av folkhälsofrågor, inklusive barnkonsekvenser. 
Detta resulterade i ett par rapporter som även har översatts till engelska. Vägprojektet fick 
år 2005 representera Sverige inom EU, som det goda exemplet vid genomförande av folk-
hälsobedömningar och åtgärder som stärker folkhälsan.
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