Väg 226 mellan
Tumba och Tullinge
– vi förbättrar framkomligheten, säkerheten
och tillgängligheten

Många projekt byggs och
planeras i södra Stockholm
Den här foldern riktar sig till dig som bor i Tumba och Tullinge, och till
dig som reser på väg 226 mellan Tumba och Flemingsberg. Trafikverket
genomför nu och kommer att genomföra flera projekt i området.
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Förbättringsåtgärder för framkomlighet
och säkerhet vid Tullinge bussterminal.
Byggstart våren/sommaren 2015.

Tumba

Förbättringsåtgärder på väg 226 mellan Tumba och
Tullinge. Arbetet beräknas pågå till höst/vinter 2016.

Tullinge

Tullinge skog

Här planeras gång- och cykelväg mellan
Skyttbrink och Tullinge.

Bussterminalen vid Tullinge station
Vad? Vi bygger om bussterminalen vid Tullinge
station. Vi kommer att stänga vissa utfarter och
bygga en vändplan.
Varför? Vi ska öka säkerheten för oskyddade
trafikanter och öka framkomligheten på väg 226.
När? Vi planerar att börja bygga tidigast vår/
sommar 2015 och beräknas pågå till våren 2016.
Mer info: www.trafikverket.se/tumba-tullinge,
se länken Bussterminal Tullinge station.
Vi kommer att bygga en vändplan på
bussterminalen och stänga två utfarter.
Vändplanen används bara av bussar.
In- och utfarten till bussterminalen och pendlarparkeringen blir
signalreglerad.

Ny gång- och cykelbana
utmed bussterminalen.

Den tidigare infarten från
väg 226 försvinner.

Den östra infarten
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Ny gång- och cykelbro.

Nytt busstorg med vändplan och busshållplatser.
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Gång- och cykelväg byggs mellan
Skyttbrink och Tullinge station
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Ny bro för gång- och cykelvägen över järnvägsspåren.

Förbättringsåtgärder
mellan Tumba och Tullinge
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Gång- och cykelväg från
Skyttbrink till Tullinge

Vad? Vi genomför förbättringsåtgärder på
väg 226 mellan Tumba och Tullinge.

Vad? Vi planerar en gång- och cykelväg mellan
Skyttbrink och Tullinge.

Varför? Vi förbättrar trafiksäkerhet och fram
komlighet främst för oskyddade trafikanter

Varför? Vi vill skapa en sammanhållen gång- och
cykelväg mellan Tumba och Tullinge för att öka
säkerheten för fotgängare och cyklister.

När? Vi började i september 2014 och arbetet
beräknas pågå till höst/vinter 2015.
Mer information: www.trafikverket.se/
tumba-tullinge, se rubriken Byggnation.
Busshållplatser: Vi tillgänglighetsanpassar busshållplatserna Falks backe och Hamrabron samt
rustar upp dem med nya kantstenar, plattor och
beläggning.
Utfarter, övergångsställen med mera: Vi ser över
korsningar och utfarter för att se vad vi kan göra
för att säkerheten och framkomligheten ska bli
bättre.
Vattenskyddsåtgärder: Det är tillåtet att transportera farligt gods på väg 226 och för att öka
skyddet av Tullinge vattentäkt monterar vi ett
nytt räcke längs den del av vägen som ligger
inom vattenskyddsområdet.

Nuläge? Vi kommer att presentera en granskningshandling våren/sommaren 2015 och byggstart sker
tidigast i slutet av 2016.
Mer info: www.trafikverket.se/tumba-tullinge,
se länken Gång- och cykelväg.
Vi tar fram en vägplan för en gång- och cykelväg
mellan Skyttbrink och Tullinge för att förbättra
säkerheten för dem som går och cyklar. Det saknas
en cykelväg på väg 226, trottoaren och vägen är
för smal för den intensiva trafiken. Vårt förslag
kommer att presenteras som en granskningshandling. Du har då möjlighet att lämna synpunkter på handlingen innan den ska prövas
för fastställelse.
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BanaVäg
Flemingsbergs station

Om du har passerat
Flemingsberg under
senaste halvåret har du
kanske sett att vi bygger
om och flyttar väg 226 åt
sidan. Det är för att vi ska
kunna bygga ett nytt
spår på Flemingsbergs
station. Byggarbetet pågår
från september 2014 till
och med våren 2018. Vi
tar även fram en vägplan
för om- och nybyggnad
i området mellan
Pålamalm, Flaggplan
och Flemingsberg.
Läs mer om projektet på
www.trafikverket.se/
banavagflemingsberg.

Trafikplats Högskolan,
ny trafikplats på väg 226.
Gång- och cykelväg byggs mellan
Flaggplan och Hälsovägen.

Läget på vägen

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

FLEMINGSBERG

Sidoförflyttning
av väg 226 vid
korsningen Hälsovägen och väg 226,
samt förlängning
av Regulatorbron.
Förberedande
arbeten för nytt
spår vid Flemingsberg station.

Hantverksbyn
Infart Riksten, ny väg
mellan trafikplats Högskolan
och Pålamalmsvägen.

Flera av våra projekt kommer att påverka
trafiken på väg 226 mellan Tumba och Tullinge
i perioder under 2015. Vi hoppas att du har
överseende med dessa störningar. För att du
ska kunna planera din resa hänvisar vi till:
• Läget i Trafiken på www.trafikverket.se.
• Reseplaneraren för kommunaltrafik och
busshållplatsinformation, på www.sl.se.

www.trafikverket.se

Nytt spår vid
Flemingsbergs station

Hä

Mer information

Mer information om projektet hittar du
på www.trafikverket.se/tumba-tullinge.
Här hittar du nyheter, aktuell information,
samråd, handlingar med mera.
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