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Västra vägen

Trafikverket bygger tillsammans med Norrtälje kommun en ny sträckning av väg
76 förbi Norrtälje, Västra vägen. Den nya sträckningen av vägen blir en säkrare
väg och skapar bättre framkomlighet med bekväma förbindelser till centrum.
Norrtälje kommun får förutsättningar för att växa och utvecklas på ett smidigt,
grönt och tryggt sätt. Projektet pågår från 2010 till 2014.
I dag går den befintliga vägen genom centrala Norrtälje och närmare 20 000 fordon trafikerar sträckan varje dag. Vägen har inte tillräcklig kapacitet för dagens
behov och det finns brister i såväl vägstandard som framkomlighet. Även säkerheten och miljön (luftföroreningar och buller) blir lidande när gående, cyklister,
bussar, bilar och tunga transporter trängs på vägen.
Vi bygger en ny sträckning
av vägen för att:

•
•
•
•
•
•

en ny förbindelse
avlastar centrala
Norrtälje
köerna minskar och
framkomligheten blir
bättre
luftföroreningarna
och bullret i centrala
staden sänks
gång- och cykeltrafikanter får en säkrare
miljö
förbättra förutsättningarna för pendlare
och bussresenärer
Norrtälje ska kunna
växa och utvecklas.

Tidplan
Byggandet av väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen inleddes med etapp 1 under
2010–2011. I juni 2012 tog vi ett andra spadtag för den sista delen av vägarbetet.
Under sommaren 2014 räknar vi med att vägen tas i bruk och under hösten arrangerar vi en invigning.
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Störningar i trafik och sprängning
I takt med att vägen börjar ta form påverkar vårt arbete dig som bor och verkar i
Norrtälje. Under byggtiden kommer det att förekomma störningar, men vi hoppas
att du har överseende med detta. Vi gör allt vi kan för att minimera dem så mycket som möjligt. På vår webbplats kan du hitta information om pågående arbeten,
sprängningar med mera.

Korta fakta om projektet
I parantes kan du läsa faktauppgifterna för hela byggprojektet.
• 2,6 km tvåfältsväg, 8 meter bred (totalt i projektet 4,1 km väg)
• 2 cirkulationsplatser (totalt i projektet 3)
• 1.8 km kommunal väg som fördelar sig på Regementsgatan, Esplanaden,
Lommarvägen, Vätövägen och Vingelebacken (totalt i projektet 2,4 km väg)
• 0,2 km ombyggnad av den befintliga vägen 76 Estunavägen
• 0,85 km gång- och cykelväg (totalt i projektet 1,4 km gång- och cykelväg)
• 7 st nya broar (totalt i projektet 9 broar)
• Underhåll på bro i Vingelebacke.
• Bergtunnel genom Lommarberget
Projektet medfinansieras av Norrtälje kommun.

För cyklister- och gångtrafikanter
Den nya sträckningen kommer att skapa en barriär där det tidigare varit möjligt
för gående och cyklister att röra sig fritt. Längs hela sträckan kommer det därför att finnas sju passager över eller under Västra vägen samt en passage under
Vätövägen. Vi ska bland annat bygga en 99 meter lång tunnel under vägen vid
Vigelsjövägen.
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Västra vägen förbi Norrtälje kommer att förbättra luften och minska bullret i centrala Norrtälje. Längs med den nya sträckningen arbetar vi med skydd mot buller.
Bland annat kommer vi att genomföra åtgärder vid korsningen med Esplanaden
(vid Norrtälje sjukhus) och Nedre Bryggårdsgärdet. Vi kommer även sätta upp
bullerskärmar till exempel vid Vingelebacke.

En medveten vägarkitektur
Den nya vägsträckningen och dess anslutningar ska koordineras så att funktion,
brukbarhet, god gestaltning och teknik samt kostnadseffektivitet uppnås. Det
innebär att vi ska uppnå krav på funktion och kostnadseffektivitet samtidigt som
vägen och byggnadsverken (exempelvis broar) ska utformas estetiskt genomtänkt
och tilltalande. Exempelvis ska broarna präglas av ett gemensamt och samordnat
gestaltningsuttryck.

Kommunal planering
Parallellt med att Trafikverket tog fram en arbetsplan tog även Norrtälje kommun
fram en detaljplan över motsvarande område. Läs mer om detta område på Norrtälje kommuns webbplats. Västra vägen förbi Norrtälje underlättar för kommunen
att fortsätta sin exploatering med såväl arbetsområden som bostäder.

Mer information
Detta är ett urval av den information vi har om projektet. Om du vill veta mer hittar
du det på vår webbplats. Här kan du även ta del av tidigare utredningar och rapporter samt animerade filmklipp. Besök oss på www.trafikverket.se/vag76_norrtalje.
För att du ska vara informerad om vad som händer i projektet kommer vi att sprida
information om vad som händer i området. Du kan även ringa vår kundtjänst på
0771-24 24 24.
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www.trafikverket.se
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Skydd för att minska buller från

