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Sammanfattning
Väg 76 och 283 förbinder Norrtälje med Grisslehamn och utgör en viktig
koppling för området. ÅF har på uppdrag av Trafikverket och Norrtälje kommun
varit processledare för åtgärdsvalsstudien med syfte att samla kunskap från
berörda parter för att översiktligt definiera stråkets funktioner samt nå en
gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder som krävs för att nå dit.
Vägens framtida prioriterade funktion är att bibehålla dagens regionala och
lokala funktion samt förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter och
möjligheten för oskyddade trafikanter att kunna röra sig längs vägen. Rapporten
har inriktats på att presentera en gemensam problembild, och utifrån denna ge
förslag på lämpliga åtgärder. Detta har inneburit ett problemfokuserat
arbetssätt som dock inte gör anspråk på att utgöra en fullständig
nulägesbeskrivning.
Det övergripande målet har varit att åtgärderna ska ta hänsyn till kommunens
planering, vara översiktligt tidsatta och översiktligt kostnadsberäknade samt
prioriterade. Åtgärdsvalsstudien initierades under 2013 av Trafikverket Region
Stockholm och Norrtälje kommun. Upplägg och genomförande har präglats av
viljan att både diskutera detaljerade åtgärdsval, som rör frågor på kort sikt, och
samtidigt resonera om behovet av spelregler för förbindelsens långsiktiga
funktion. Under studien har två workshops genomförts med de aktörer som
berörs av stråken på olika sätt. Workshop 1 handlade om att identifiera
problembilden och workshop 2 handlade om att finna lösningar. Parallellt har
en arbetsgrupp och en styrgrupp träffats regelbundet. Både arbetsgrupp och
styrgrupp har förutom berörda myndigheter innehållit företrädare för lokala
intressegrupper i bygden.
De åtgärder som föreslagits rör framförallt förbättringar av trafiksäkerheten, där
åtgärderna för de oskyddade trafikanterna bedöms vara allra viktigast. I
dagsläget saknas infrastruktur för gång- och cykeltrafik längs stora delar av
sträckan. Först när en acceptabel nivå finns är det möjligt att flytta över resor
från bil till gång- och cykel. En förbättring för gång- och cykeltrafikanter med
bland annat anslutningar till hållplatser förbättrar även kollektivtrafikens
konkurrenskraft.
De riksintressen för natur- och kulturmiljö som finns längs stråket bedöms inte
påverkas negativt av åtgärderna eftersom det rör sig om mindre ombyggnader,
framför allt trafiksäkerhetshöjande åtgärder och åtgärder för gång- och
cykeltrafik. Om åtgärderna genomförs så är bedömningen att målen för studien
kan nås och bidra till ett mer hållbart transportsystem.
Resultatet av åtgärdsvalsstudien utgör ett planeringsunderlag för Trafikverket,
Norrtälje kommun och Trafikförvaltningen SLL. Delar av arbets- och styrgrupp
kommer att arbeta vidare med studien under våren och hösten 2014 för att ta
fram en allmän avsiktsförklaring som skrivs under av Norrtälje kommun och
Trafikverket. Därefter träffas avtal mellan de parter som är ansvariga för
genomförandet och finansieringen av respektive åtgärd.
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1. Bakgrund
Nuvarande landsväg mellan Norrtälje och Grisslehamn färdigställdes under mitten av 1900talet. Den bidrog tillsammans med bilismens expansion till bygdens utveckling exempelvis
med avseende på turism, handel och fritidsboende. Vägen är av stor vikt för området och det
enda alternativet för stora delar av områdets invånare, se figur 1. Roslagen är ett stort
rekreations- och fritidsområde. Norrtälje kommun har tidigare genomfört en undersökning
som visar att fritidsboende i genomsnitt tillbringar 110 dagar om året i sina fritidshus.
Boende och verksamma i bygden upplever att tiden som man spenderar i sina fritidshus ökar
och att allt fler bosätter sig där permanent. Även en viss förtätning har skett. I de lokala
samhällena längs stråket finns skolor och andra målpunkter. För dessa är vägen viktig för att
möjliggöra ett socialt liv.

Figur 1 Vägen och dess influensområde
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Vägen mellan Norrtälje och Grisslehamn är även viktig för näringslivet. Under ett år reser
nära 2 miljoner människor med båt mellan Sverige och Åland. Över hälften av dessa åker
med Eckerölinjen från Grisslehamn och vägen har därför betydelse även för Ålands
utveckling.
Varje år transporteras i genomsnitt ca 130 000 personbilar, 700 bussar och 3 500 lastbilar
och långtradare mellan Grisslehamn och Åland. Därtill tillkommer de resenärer som väljer
att ställa bilen (ca 100 000 bilar) i Grisslehamn eller de som kommer med buss till
färjeterminalen i Grisslehamn. För ålänningar är turism och shopping anledningar att resa
med Eckerölinjen och vidare längs stråket med Stockholm, Norrtälje eller Uppsala som mål.
Själva transportinfrastrukturen, väg 76 och väg 283, har ett stort upptagningsområde och har
inte utvecklats i takt med det ökade resandet på vägen. Förutom en ökning av trafiken
upplevs också en ökning av trafikens spridning över dygnets timmar. En möjlig anledning
kan vara att mer nyttotrafik genereras av fler permanentboende samt av hemmaarbetandes
oregelbundna resmönster. Under sommarhalvåret upplevs trafiktoppar när det är högsäsong
för turismnäring och fritidsboende. Ju närmare Grisslehamn desto mer präglas också
trafiken av Eckerölinjens tidtabell som även den är mest ansträngd under sommarhalvåret.
Boende och verksamma längs stråket upplever numera vägen som en hämmande faktor som
bromsar utvecklingen längs stråket. De bidragande orsakerna upplevs i huvudsak vara
feldimensionerad vägutformning. Detta skapar låg trafiksäkerhet för framför allt oskyddade
trafikanter och låg framkomlighet för fordonstrafiken.
Det upplevs av många som direkt farligt att gå eller cykla längs med vägen. Detta gör att
många väljer att skjutsa sina barn till skola och aktiviteter även om avstånden är korta. I de
många lokala samhällena och mer tätbebyggda områdena längs stråket finns behov av att
som oskyddad trafikant bättre kunna ta sig längs med eller tvärs vägen. Behovet finns inte
bara i de tätbebyggda områdena utan även mellan samhällena. Framkomligheten är låg på
stora delar av sträckan då vägen är smal med många skarpa kurvor. Det finns även behov av
att utveckla kollektivtrafiken. En dålig framkomlighet för kollektivtrafiken drabbar
jämförelsevis fler trafikanter än för personbilstrafik, godstrafik m.m.
Stråket mellan Norrtälje och Grisslehamn är förhållandevis långt och berör många. Sedan
tidigare har lokalt förankrade aktörer (boende, föreningar och företag) uppmärksammat
Trafikverket och Länsstyrelsen på upplevda brister och behov. Lokala representanter för
allmänhet, förenings- och näringsliv och offentliga verksamheter har därför involverats i
åtgärdsvalsstudien.

1.1. Varför behövs åtgärder?
Det finns behov av en bättre trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet längs hela
stråket. Vägarna 76 och 283 tillmäts stor betydelse för utvecklingen av näringsliv, turism och
boende men har idag en standard som i viss mån bidrar till att hämma utvecklingen och vara
ett hinder i människors vardag och sociala liv.
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Mellan 2009 och 2011 har Trafikverket mottagit skrivelser från lokala föreningar längs
sträckan beträffande trafiksäkerheten och utformningen på väg 76 och väg 283. Dessa
handlar i stort om de problem och brister som beskrivits ovan. Skrivelserna och
engagemanget har varit en viktig del i initierandet av denna åtgärdsvalsstudie.

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Trafikverket, Norrtälje kommun och Trafikförvaltningen SLL har gemensamt beslutat att
genomföra en åtgärdsvalsstudie för stråket mellan Norrtälje och Grisslehamn via vägarna 76
och 283. En överenskommelse mellan parterna finns från 17 maj 2013om finansiering och
förutsättningar för genomförande. Alla parter ansvarar för kommunikation och förankring av
åtgärdsvalsstudien inom sina respektive organisationer samt för att tillhandahålla
erforderligt underlagsmaterial.
Åtgärdsvalsstudien har bedrivits i projektform med en processledare, arbetsgrupp och
styrgrupp. ÅF Infrastructure har upphandlats som processledare och har drivit och
genomfört merparten av arbetet.
Arbetsgruppen har utgjorts av deltagare från Trafikverket, Norrtälje kommun och
Trafikförvaltningen SLL. I arbetsgruppen fanns också deltagare från föreningsliv och
företagare längs stråket. Arbetsgruppen har hållit återkommande möten och med undantag
från processledaren, har deltagarnas huvudsakliga arbetsinsats skett i samband dessa
arbetsmöten. Arbetsgruppen har bestått av:


Erik L’Estrade, samhällsplanerare, Norrtälje kommun



Marianne Areskog, utredare hållbara resor och transporter, Trafikverket



Daniel Bjelke, samhällsplanerare, Trafikverket



Pauline Sedin, framkomlighetsstrateg, Trafikförvaltningen SLL



Cecilia Bostorp, samhällsplanerare, Trafikförvaltningen SLL



Bengt Ericsson, Estuna byalag



Per-Eric Wilén, Söderbykarls Utvecklingsgrupp



Rune Karlsson, Framtid Älmsta



Krister Karlsson, Eckerölinjen

Trafikförvaltningen har deltagit i de delar av utredningen som berör kollektivtrafiken
specifikt.
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Styrgruppen har utgjorts av representanter från Trafikverket och Norrtälje kommun samt en
adjungerad person från intressegrupperna. Styrgruppen har bestått av:


Torkel Andersson, planeringschef, Norrtälje kommun



Lotten Lindmark, chef Samhällsutveckling, Trafikverket.



Bengt Ericsson, Estuna byalag

Ett större antal representanter för boende och verksamma utmed den aktuella vägsträckan
har vid två tillfällen bjudits in till workshops. Arbetet har genomförts i enlighet med
Trafikverkets ”Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar:
Handledning”. Nedan visas en översiktlig tidplan för arbetet.

Figur 2 Tidplan

1.3. Tidigare planeringsarbete
En del av den aktuella sträckan har studerats tidigare av dåvarande Vägverket, där
alternativet Väg 76 Förbifart Svanberga har utretts. Projektet bedömdes vara
samhällsekonomiskt lönsamt och medföra stora restidsvinster (Vägverket). Rapporten har
inte gått att finna i dess helhet, titel på dokumentet saknas. I den fördjupade översiktsplanen
för Svanberga finns ett vägreservat för förbifarten.
I Trafikverkets arkiv finns också en idéstudie om Förbifart Svanberga (2007). Studien
undersöker den tidigare föreslagna förbifarten från den fördjupade överskiktplanen för
Svanberga. I studien kontrolleras huruvida vägen berör kända fornlämningar, om anslutning
till befintlig väg 76 ryms inom korridoren. Arbetet redovisas i plan- och profilritningar.
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Under 1980- eller 1990-tal gjordes också en utredning om en förbifart vid Estuna kyrka av
Vägverket, inte heller den har gått att finna i sin helhet.

1.4. Anknytande planering och program som berör stråket
För området som berörs av åtgärdsvalsstudien finns en översiktsplan för 2015-2040 och tre
fördjupade översiktsplaner. Området berörs även av ett cykelprogram och har varit en del av
Åtgärdsvalsstudie Cykel Nordost.
1.4.1. Översiktsplan Norrtälje kommun 2015-2040
I Norrtälje kommuns översiktsplan pekas tydliga utvecklingsstråk ut för att skapa en hållbar
bebyggelsestruktur. Nya bostäder bör lokaliseras i anslutning till befintliga tätorter och i
stråk med tillgång till god kollektivtrafik. I utpekade stråk ska vägstandard och kollektivtrafik
successivt förbättras. Hela vägsträckan mellan Norrtälje-Grisslehamn är utpekat som
utvecklingsstråk i översiktsplanen.

Figur 3 Stråket markerat. Modifierad bild från Norrtäljes översiktsplan

Norrtälje kommun anser att riksväg 76 är av sådan dignitet att den bör betraktas som ett
riksintresse. Motiven är bland annat att vägen är av fundamental betydelse för riksintresset
Hallsta pappersbruk men också av stor strategisk betydelse för Norrtälje kommuns
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utveckling och tillväxt. Grisslehamns hamn är av betydelse för kommunen som både
färjehamn för Eckerölinjen och som fiskehamn.
1.4.2. Fördjupad översiktsplan för Älmsta
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Älmsta antogs år 2006 och planen ska sträcka sig
till och med år 2015. FÖP Älmsta är lite annorlunda då den upprättats med en vision som
tagits fram av en särskild arbetsgrupp bestående av medborgare samt innehåller ett
planförslag som till stor del baseras på de idéer och konkreta uppslag som framkom i arbetet
med visionen. I denna vision för Älmsta anges att vägen mellan Norrtälje och Grisslehamn
ska förbättras så att hastighetsgränsen generellt kan höjas till 90km/h och att säkerheten
utmed vägen ska förbättras. Förbättringar av sträckan kan innebära vägdragningar förbi
Norrtälje och Söderbykarl som möjliggör att restiden förkortas till Norrtälje och Stockholm. I
visionen finns en cykelbana utmed länsväg 283 mellan Älmsta och Grisslehamn.
Planförslaget i FÖP Älmsta syftar till att möjliggöra en utveckling av befintligt centrum.
Avsikten är att Älmsta centrum ska kunna växa norrut med nya kompletterande affärslokaler
och bostäder. Planen visar på en utvecklingsriktning norrut från ICA:s butik mot torg- och
parkytan invid bankhuset vid Värdshusvägen. En idéskiss har tagits fram där bussterminalen
lokaliseras norr om korsningen mellan Skolvägen och väg 283 för att möjliggöra ny
centrumbebyggelse med butikslokaler, bostäder samt utökade parkeringsytor på det
befintliga läget för bussterminalen. I skissen föreslås en cirkulationsplats i korsningen
Ortalavägen (länsväg 1100) och väg 283 samt vid korsningen Simpnäsvägen (länsväg 1170)
och väg 283. Under arbetet med FÖP har diskussioner förts angående vägreservat för en
framtida förbifart av länsväg 283. Ett sådant reservat ansågs dock nästan ogörligt då ett nytt
läge för en ny högbro inte kunde lokaliseras.
1.4.3. Fördjupad översiktsplan för Svanberga
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Svanberga antogs år 1993. I FÖP Svanberga finns
ett vägreservat öster om Svanberga då kommunen och Vägverket diskuterade en förbifart
Svanberga. I FÖP Svanberga har markreservation upprättats för dagligvaruhandel,
bensinstation samt småindustri och serviceföretag för att ge möjlighet till att utveckla
näringslivssektorn. Dessa markreservationer ligger i nära anslutning till riksväg 76. FÖP
Svanberga innehåller också markreservation för ca 30 lägenheter i nära anslutning öster om
riksväg 76. Det finns angivet att utmed riksväg 76 råder byggnadsförbud inom 30 meter från
vägområdet.
1.4.4. Fördjupad översiktsplan för Skärgården
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Norrtäljes skärgård antogs år 2005. I FÖP
skärgården behandlas så kallade replipunkter. Replipunkter är strategiska hamnlägen som
kopplar samman transporter till sjöss med transporter på land och fungerar därmed som
omstigningspunkter mellan olika trafikslag. Grisslehamn samt Simpnäs och Östersjö (på
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Björkö-Arholma) är replipunkter som påverkar väg 76/283. Replipunkterna längs stråket
trafikeras med buss.
1.4.5. Cykelprogram för Norrtälje kommun
Cykelprogrammet upprättades och antogs år 2004 och reviderades samt antogs på nytt år
2011. I programmet finns föreslagna åtgärder med prioriteringsgrad angivet för cykelvägar i
kommunen och följande objekt finns medtagna i cykelprogrammet och berör väg 76/283:
•

Väg 76, Svanberga. Åtgärden innebär att knyta ihop samhället för oskyddade
trafikanter. Prio 1 av 3. Statligt huvudmannaskap.

•

Väg 76, Svanberga. Möjliggöra cykelpendling mellan Norrtälje och Svanberga. Prio 2
av 3. Statligt huvudmannaskap.

•

Väg 76, Svanberga. Cykelbana mellan Jersjövägen och Svanberga. Prio 3 av 3. Statligt
huvudmannaskap.

•

Väg 283 Älmsta/Husinge. Cykelbana mellan Älmsta och Husinge vägskäl och
Mälbybadet och Väddö kyrka. Prio 2 av 3. Statligt huvudmannaskap.

•

Väg 283 Söderbykarl. Gång- och cykelväg från Söderbykarl skola till hållplats vid väg
76 Sonö vägskäl. Prio 1 av 3. Statligt huvudmannaskap.

•

Väg 283, Grisslehamn. Cykelbana genom Grisslehamn. Prio 2 av 3. Statligt
huvudmannaskap.

1.4.6. Åtgärdsvalsstudie Cykel Nordost
I Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie Cykel Nordost (Remissversion, 2013) föreslås ett
cykelpendlingsstråk utmed riksväg 76 på sträckan Norrtälje-Svanberga. Norrtälje kommun
har i sitt remissvar uttryckt att cykelvägen bör sträcka sig till Söderbykarl, men önskvärt vore
om den sträckte sig till Älmsta. I dagsläget finns ingen tidsplan för utbyggnaden, och inget
beslut är fattat.
1.4.7. Stomnätsplan
Trafikförvaltningen har tagit fram en stomnätsplan för länets kollektivtrafikförsörjning, där
syftet bland annat är att ge stöd åt satsningar och långsiktig planering för kollektivtrafiken.
Väg 76/283 trafikeras av buss men innefattas inte idag av Stomnätsplanen
(Trafikförvaltningen SLL, 2013).
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1.5. Övergripande syfte
Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg för val av åtgärder och ska ge underlag för en
prioritering av effektiva lösningar inom ramen för tillgängliga resurser samt bidra till
vidareutveckling av hela transportsystemets funktion som en del i en hållbar
samhällsutveckling.
Detta arbete syftar till att transportslagsövergripande analysera brister och problem samt att
förutsättningslöst söka efter alternativa lösningar och åtgärder utifrån fyrstegsprincipen.
Fyrstegsprincipen1 ligger till grund för val av åtgärder, vilket tar sin utgångspunkt i vad som i
olika fall genererar behov av att resa, och utgör en stomme i arbetet med åtgärdsvalsstudier.
Studien behandlar åtgärder som kan genomföras i närtid inom ramen för redan planerad
verksamhet, prioriteras i länstransportplanen eller kan ingå i kommunens eller andra
aktörers planering.

1

Metod framtagen av Trafikverket som ska användas i åtgärdsvalsstudier och i planeringsprocessen för
åtgärder och ökad resurseffektivitet. Arbetssättet finns beskrivet på:
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-persontransporter/Hallbartresande/Fyrstegsprincipen/

16

2. Avgränsningar
Studien är avgränsad geografiskt,
innehållsmässigt och tidsmässigt. Ingen
ekonomisk ram är satt för åtgärderna.

2.1. Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen för
åtgärdsvalsstudien är satt till att omfatta
sträckan från Norrtälje till Grisslehamn
inklusive 200 m på varje sida om vägen.
Avgränsningen gäller studien, för
influensområde se figur 1. Vägen har delats
upp i tre delsträckor vid presentation av
lösningar i senare avsnitt, se figur 4.

2.2. Avgränsning av innehåll och
omfattning
Åtgärdsvalsstudien behandlar samtliga
trafikslag, med fokus på förbättrade
förutsättningar för gång- och cykeltrafik och
ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikanter.
Beskrivningen har i stort utgått från de
problem som arbetsgruppen och workshopen
Figur 4 Delsträckor
identifierat, det vill säga varit
problemfokuserad. Detta har inneburit att
analysen inte är en fullständig inventering av stråket och dess omland. En begränsning har
också varit att det saknas en resvaneundersökning och därmed uppgifter kring resvanorna.

2.3. Tidshorisont för åtgärdernas genomförande
Stråket bedöms vara i akut behov av åtgärder, främst för att förbättra trafiksäkerheten men
också för att förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter. Studien behandlar främst
åtgärder på kort och medellång sikt.
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3. Mål för åtgärderna
Målet med åtgärdsvalsstudien är att samordna parterna och formulera en gemensam målbild
för vägen. Detta ska landa i effektiva lösningar inom transportområdet som parterna sedan
kan teckna överenskommelser om.
Transportpolitikens övergripande mål är följande:
"Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet."
Det övergripande målet stöds av två huvudmål:
Funktionsmålet berör resans eller transportens tillgänglighet. Hänsynsmålet handlar om
säkerhet, miljö och hälsa.
Målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet och ska även vara
ett stöd för regional och kommunal planering.
Funktionsmålet:
"Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov."
Hänsynsmålet:
"Transportsystemets utformning och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa
uppnås."
Enligt de transportpolitiska målen ska transportsystemet bidra till att uppnå
miljökvalitetsmålen. Detta innebär bl. a. låga koldioxidutsläpp, bullervärden och
luftföroreningar samt en god vattenkvalitet. Trafikverket ska även verka för ett bättre
landskap för människor, djur och växter.
Övergripande mål och syfte för åtgärdsvalsstudien


Syftet med åtgärdsvalsstudien är att översiktligt definiera stråkets funktioner och nå
en gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder som krävs för att utveckla
prioriterade funktioner.

Mål för åtgärdsvalsstudien


Rekommendera och prioritera effektiva lösningar utifrån
fyrstegsprincipen på identifierade brister och behov
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Förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft
Öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter
Öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter

Hänsyn ska tas till befintliga förhållanden samt till den kommunala planeringen.

Resultatet för åtgärdsvalsstudien ska:




Utmynna i konkreta åtgärdspaket, listade i prioritetsordning, översiktligt tidsatta och
kostnads- och effektberäknade. Dessa ska kunna utgöra underlag för
överenskommelser/avtal mellan deltagande parter.
Vara ett samordnat förslag till lösningar som kan genomföras på kort och medellång
sikt

Effektmål
Förbättrad konkurrenskraft för kollektivtrafik




Minska restiden
Öka antal tillgänglighetsanpassade och säkra hållplatser (acceptabla hållplatser)
Öka andel boende som har lättillgängliga, trygga och säkra anslutningsvägar till
kollektivtrafiken.

Ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter




Minska antal dödade och svårt skadade
Öka andel säkra korsningar och anslutningar till stråket
Öka andel säkra sidoområden.

Öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter




Öka andel säkra gång- och cykelvägar längs stråket.
Öka andel säkra gång- och cykelpassager tvärs vägen där behoven är stora.
Öka andel barn som har möjlighet att själva ta sig till skola och aktiviteter.
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4. Problembeskrivning, förhållanden och förutsättningar
Vägen har länge varit föremål för diskussion, framförallt kring bristande trafiksäkerhet, för
såväl oskyddade trafikanter som bilister. Nulägesbilden för vägen och dess omland är
problemorienterad och avser inte att vara allmänt heltäckande.

4.1. Behov, brister och problem
Den bristande trafiksäkerheten upplevs framför allt handla om att vägen är smal och sikten
är dålig på flera håll. Dålig eller ingen belysning uppges vara ytterligare ett problem, därtill
förekommer många hastighetsöverträdelser, olämpliga omkörningar och viltolyckor.
Tillgängligheten till olika målpunkter för oskyddade trafikanter och kollektivtrafikresenärer
uppges också vara dålig. Bilberoendet i området leder i sin tur till miljöproblem bland annat
genom utsläpp av växthusgaser och buller. Den låga exploateringsgraden försvårar för en god
kollektivtrafikförsörjning och minskar därmed kollektivtrafikens attraktivitet.
Kollektivtrafikens attraktivitet påverkas även av avsaknaden av infrastruktur avsett för gångoch cykeltrafik.
Vägen går genom ett jordbrukslandskap och därför finns både jordbruksmaskiner och hästar
i vägområdet. Vägen är av stor vikt för området och dagens utformning anses hämma
utvecklingen.
4.1.1 Vägbredd
I huvudsak har vägen en bredd på 6,5 m på hela sträckan med några undantag där bredden
istället varierar från 6 m till 7 m. På sträckan närmast Norrtälje är vägbredden 7 m.
4.1.2 Biltrafik
Trafikflödena (2010) längs stråket varierar mellan 3 200 och 7 200 per årsmedeldygn, och
förväntas öka med mellan 39 och 55 % till år 2030 för sträckan Norrtälje-Älmsta. För Väddö
saknas en användbar prognos (Röcklinger, 2013). Under sommarmånaderna ökar
trafikmängden till uppemot 12 000 fordon/dygn och under helgerna stora delar av året
intensifieras trafiken.
På delar av sträckan har hastighetsbegränsningen tidigare uppgått till 90 km/h. Vid en
genomgång av trafiksäkerheten på det svenska vägnätet kom dock en rad tidigare 90-sträckor
att hastighetssänkas, vilket också skedde på denna sträcka. På väg 76 mellan Söderbykarl och
länsgränsen norr om Hallstavik kvarstod dock hastighetsbegränsningen 90 km/h, för att för
att på den studerade delen av väg 76 samt på väg 283 sänkas till 70 km/h.
År 2009 genomförde Trafikverket en hastighetsöversyn på väg 76. I denna bedömdes vägen
vara viktig för näringslivets transporter, för långväga trafik med mål i Roslagen och för
arbetspendling. I samband med detta reducerades hastighetsbegränsningen till 80 km/h på
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sträckan mellan Söderbykarl och länsgränsen norr om Hallstavik av trafiksäkerhetsskäl. Av
trafiksäkerhetsskäl bedömdes resterande sydlig del, mellan Söderbykarl och Norrtälje, inte
klara en höjning till 80 km/h. År 2011 inledde dock Trafikverket ett arbete kring målbild för
hastighetsgränser, där både väg 76 och väg 283 bedömdes ha ett långsiktigt
hastighetsanspråk om 80 km/h på stora delar av dess sträckningar.2
Hastighetsbegränsningen på vägarna efterlevs inte. Trafikverkets stickprovsmätningar
påvisar medelhastigheter under år 2011 på mellan 75 och 85 km/h på sträckan. Trafikverket
har under 2013 beslutat om att placera 4 trafiksäkerhetskameror på sträckan mellan
Norrtälje och Svanberga, 2 kameror i vardera riktningen.
4.1.3 Olycksstatistik
På sträckan mellan Norrtälje och Grisslehamn har 111 trafikolyckor rapporterats in till
STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) under perioden 2006-2012. I de fall då
polis inte kallats till platsen och olyckan endast inneburit plåtskador saknas uppgifter om
olyckan i STRADA.
Av de 111 olyckorna var 2 dödsolyckor. Vid olyckorna skadades 110 personer lindrigt och 29
personer skadades svårt. De allra flesta av trafikanterna var personbilister. Den vanligaste
olyckstypen längs sträckan är singelolyckor, de utgör 47 % av olyckorna. Den näst vanligaste
olyckstypen är upphinnandeolyckor, dessa står för ca 19 % av olyckorna. Det finns 6
mötesolyckor längs sträckan, det vill säga ca 5 %. Övriga olyckor står för 6 % eller lägre andel
olyckor, det vill säga 7 olyckor eller färre.
I två av olyckorna var gångtrafikanter inblandade, och i ytterligare två olyckor var cyklister
inblandade. Det vill säga i ca 4 % av fallen har olyckor med oskyddade trafikanter
inrapporterats. Under workshoparna framkom att man undviker att gå och cykla längs
sträckan eftersom det upplevs som mycket farligt, vilket skulle kunna vara en förklaring till
det låga antalet olyckor för dessa trafikantgrupper.
Längs sträckan är det vanligt förekommande med viltolyckor enligt boende och verksamma
längs stråket. Uppgifter från Nationella Viltolycksrådet (Nationella Viltolycksrådet, 2013)
visar att viltolyckor förekommer längs hela stråket. Under perioden 2010-2013 finns ca 350
inrapporterade viltolyckor längs sträckan.
4.1.4 Gång- och cykeltrafik
Förhållandena för gång- och cykeltrafikanter är bristfälliga. Längs stora delar av sträckan
saknas utrymme avsett för oskyddade trafikanter och vägren saknas. Gång- och cykelväg
finns längs vissa sträckor av vägen och då främst genom tätortsdelarna. Det finns också en
grusad gång- och cykelväg från Byvägen genom Södra Nånö till Uddeboö vägskäl i Norra
Nånö (ca 500 m), som byggts av Estuna Södra byalag och där drift och underhåll sköts av
boende längs sträckan.
2

Arbete pågår med att se över lämpliga hastighetsanspråk.
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Figur 5 Gång- och cykelväg i Estuna

I Trafikverkets Åtgärdsval Cykel Nordost (remissversion, 2013) föreslås en cykelväg mellan
Norrtälje och Svanberga. Norrtälje kommun har i sitt remissvar uttryckt att cykelvägen bör
sträcka sig till Söderbykarl, men önskvärt vore om den sträckte sig till Älmsta. I dagsläget
finns ingen tidsplan för utbyggnaden, inget beslut är fattat om cykelvägen.
4.1.5 Kollektivtrafik
Att flytta över resor till kollektivtrafiken är ett sätt att minska trafikens miljöpåverkan och är
ett kapacitetsstarkare färdmedel. Kollektivtrafik är också ett sätt att tillgängliggöra områden
för de som inte har tillgång till bil. Men hänsyn bör tas till de förutsättningar som finns, är
bebyggelsen gles och resandeunderlaget lågt kan en utökning av busstrafiken istället ge en
hög miljöpåverkan och kostnaden bli stor per resenär.
Stråket trafikeras av fem busslinjer, varav en är en linje som trafikeras av Uppsala läns
kollektivtrafikmyndighet (UL), se figur 6. Sträckan mellan Norrtälje och Grisslehamn
trafikeras av en linje, 637. Linjen har ca 960 resenärer/dygn. Från Norrtälje till Älmsta går
linje 636. På den sträckan reser ca 310 personer/dygn. På sträckan mellan Norrtälje och
Söderbykarl finns linje 641 som har ca 625 resenärer/dygn. Linje 654 har endast en tur i varje
riktning/dag till Svanberga. Uppgifter om resandestatistik för ULs linje 808 saknas. Under
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arbetet med åtgärdsvalsstudien har antalet turer till och från Väddö kraftigt utökats3. Detta
innebär troligtvis att antalet resenärer ökar. Ingen statistik finns dock ännu.
Under sommarmånaderna minskar resandet med kollektivtrafiken trots att antalet boende i
området ökar. Under sommarmånaderna är det ca 700 påstigande/dygn, sammanlagt för
linje 637 och 636.

Figur 6 SL Linjekarta (del av bild från sl.se)

Trafikverket har tillsammans med Trafikförvaltningen tagit fram en plan för
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs delar av det viktigaste statliga och
kommunala vägnätet i Region Stockholm. Tillgänglighetsanpassningen är ett
regeringsuppdrag. I planen finns väg 76 med i etapp 2, som pågår under perioden 2011-2015.
På den studerade delen av väg 76 innebär det att hållplatsen Svanberga Norra
tillgänglighetsanpassas. Väg 283 omfattas inte av planen.

3

I samband med tidtabellskiftet 15 dec 2013
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På flera håll längs sträckan är den fysiska miljön för kollektivtrafikresenärer bristfällig. Ett
fåtal av busshållplatserna är tillgänglighetsanpassade, och ytterligare några har väderskydd.
Hållplatserna ligger till största del i ficka, ca 90 %. Men fickorna är i vissa fall så grunda att
bussen blockerar för övrig trafik, något som framkom under workshoparna. Antalet
påstigande på många av hållplatserna är också mycket lågt. Flera av hållplatserna har inga
eller nästan inga påstigande. En översiktlig genomgång av sträckans hållplatser har gjorts
som visar på behov av fördjupade studier på hela sträckan innan mer anpassade och därmed
lämpliga åtgärder kan föreslås.
4.1.6 Tung trafik
Trafikflödena längs sträckan varierar mellan 2 400 och 7 300 fordon/årsmedeldygn, varav ca
7-8 % är tung trafik (år 2011). ICA i Väddö är en viktig målpunkt för godstrafiken, med stora
säsongsvariationer.4 En annan viktig målpunkt för godstrafiken är Hallsta pappersbruk,
vilket påverkar delar av väg 76.
Eckeröfärjorna i Grisslehamn är också en betydande målpunkt i området, bland annat för
den tunga trafiken. Under de senaste 4 åren har den tunga trafiken (bussar och lastbilar) på
Eckeröfärjorna varierat mellan ca 3 700 och 4 400 fordon/år. De tunga transporterna till och
från Grisslehamn rör framförallt godstrafik med Åland som start- och målpunkt (t.ex. potatis,
chips, sopor och övrigt gods).
Eckeröfärjorna har arbetat med att minska antalet bilresor till och från färjan till förmån för
egen busstrafik. Av 900 000 passagerare kommer 43 % med någon av Eckerölinjens bussar,
vilka också är en del av den tunga trafiken. De senaste 6 åren har antalet bilar som åker med
färjan minskat från 185 000 bilar/år till 130 000 bilar/år. Variationen över året är stor. I
januari körs ca 6 000 bilar och i juli ca 22 000 bilar.
4.1.7 Miljö och hälsa
Utgångspunkten för miljöfrågorna är att ett hållbart transportsystem är en nödvändig
målsättning. Ett miljömässigt hållbart transportsystem kan främja ekonomisk tillväxt,
framkomlighet och tillgänglighet. Det behöver inte finnas ett motsatsförhållande mellan
miljöhänsyn och andra intressen, eller ett synsätt där miljö och hållbarhet ses som ett hinder
eller ett hänsynstagande i planering och utförande av transportsystem och
transportinfrastruktur. Det innebär att miljöhänsyn och att skapa förutsättningar för att
begränsa den negativa påverkan trafiken har på miljön längs väg 76/283 är viktiga
parametrar att beakta.
Utmed vägen finns det ett antal fastigheter som har bullerproblem. Som riktvärden för buller
utomhus gäller 55dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA max ljudnivå. Trafikverket arbetar
kontinuerligt med att åtgärda de fastigheter som har högre värden än gällande riktvärden.

4

Inga uppgifter finns för säsongsvariationerna men kundunderlaget varierar stort. Under årets 12 första veckor
besöktes butiken av 12 000 kunder/vecka, för att i högsäsong uppgå till 25 000 kunder/vecka.
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Det finns två alternativa angreppssätt, fasad/fönsteråtgärder eller åtgärder vid källan, det vill
säga sänkt hastighet, tystare beläggning med mera.
Det finns inga sträckor längs med stråket där gränsvärden för NO2 eller PM 10 överskrids
enligt Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län.
Stråket går genom flera viktiga natur- och kulturmiljöer. I vägens närhet finns ett 30-tal
naturreservat och flera riksintressen, se nästa avsnitt. Ur klimat- och miljösynpunkt är det
angeläget att hålla nere hastigheterna och flytta över resor och transporter till mer hållbara
alternativ. Generellt kan sägas att gods bör flyttas från lastbilstransporter till järnväg eller
sjöfart, men för stråket Norrtälje-Grisslehamn är det inte möjligt eftersom infrastrukturen
för det saknas. Persontransporter bör i större utsträckning ske med kollektivtrafik, gång eller
cykel. Sträckan har flera bullerstörda fastigheter och många klagomål.

4.1.8 Riksintressen som berör sträckan 76/283
Ingen av vägarna är riksintressen för statlig väginfrastruktur. Däremot finns flera andra
riksintressen:
•

Grisslehamn: kommunikations- och sommarnöjesmiljö från år 1754.

•

Estuna-Lohärad: Fullåkersbygd på moränlera, vilket givit byarna karaktäristiska
lägen i landskapet. Byformationen är intakt sedan 1600-talet. Riksväg 76 i höjd med
Svanberga ligger inom området för riksintresse.

•

Söderbykarl: Fornlämningsmiljö i dalgångsbygd utmed forntida vattenled i det dåtida
skärgårdslandskapet.

•

Väddö kanal är ursprungligen en forntida farled som utvecklats genom en grävd kanal
på 1200-1300-talen. Den nuvarande kanalen är från 1819-1832.

•

Hela Väddö där länsväg 283 löper är riksintresse för samlade natur- och
kulturvärden. Riksintresset utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter.
Älmsta och Grisslehamn, som förbinds med länsväg 283, är tätorter som ligger inom
gränsen för riksintresset.

•

Söderbykarl-Roslagsbro utgör riksintresse för natur med ett representativt
odlingslandskap och omfattande djurhållning med många olika slag av betesmarker.
Riksintresset gränsar till riksväg 76.

•

Väddös västra sida utgör riksintresse för natur och präglas av småbrutet
odlingslandskap med tyngdpunkt kring gamla byar. Länsväg 283 löper genom
riksintresset.

•

Ett område norr om Älmsta utgör Natura 2000-område, väster om länsväg 283.
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•

Ett område utmed länsväg 283 norr om Älmsta utgör riksintresse för totalförsvaret.
Riksintresset omfattar skjutfält med område för omgivningspåverkan. Väg 283 går
utmed område för omgivningspåverkan.

4.1.9 Målpunkter längs sträckan och resmönster
Viktiga målpunkter för arbetsresor i
stråket är Norrtälje och Stockholm.
Älmsta utgör en viktig målpunkt för
handel och samhällsservice. Svanberga,
Söderbykarl, Erkenlab och Färsna gård
är viktiga målpunkter för
skolungdomar. Hamnen i Grisslehamn
är också en viktig målpunkt för resorna
i stråket. Målpunkter har även pekats
ut av både deltagare på workshop 1 och
av arbetsgruppen längs och kring
sträckan. Grupperingen av målpunkter
baseras på vilken typ av resa
målpunkten genererar, se figur 7. Ingen
prioritering har gjorts av dessa
målpunkter efter storlek eller betydelse.
4.1.10. Tidigare utpekade funktioner i
transportsystemet och vägens
framtida funktion
En helhetsbild för funktionen för väg 76
och 283 finns inte tidigare utpekad av
Trafikverket. För farligt gods är väg 76
utpekad som primär transportled, väg
283 är en sekundär led. Väg 76 är
utpekad som ett regionalt stråk, väg
283 är ett lokalt stråk.
Väg 76 är utpekad som kulturväg inom
Figur 7 Målpunkter längs stråket
Uppsala län, men inte i Stockholms län,
vilket är den del som omfattas av åtgärdsvalsstudien. Väg 283 är inte heller utpekad som
kulturväg, men kantas av flera kulturminnen.
Båda vägarna är utpekade som vägar med viktig regional funktion för näringslivets
transporter i området. Båda vägarna är också prioriterade för kollektivtrafik. Väg 76 är
utpekad i ett prioriterat nät för kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning.
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Vägarna är utpekade i det regionala rastplatsnätet, vilket utgörs av det nationella
stamvägnätet samt regionalt utpekade viktiga stråk för turism och långväga godstrafik. Några
särskilda rastplatser finns dock inte anlagda utmed vare sig väg 76 eller 283.
Vägens framtida prioriterade funktion är att bibehålla dagens regionala och lokala funktion.
Med en ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter och förbättrade möjligheter att som oskyddad
trafikant kunna röra sig längs vägen.

4.2. Identifierade problem och
brister
Problem och brister identifierades i
arbetsgruppen dels utifrån tidigare
insamlat och bearbetat
underlagsmaterial och dels utifrån
resultatet från workshopen 1.
Problembeskrivningen har även
kompletterats med synpunkter och
information från boende.5
Efter att bristerna identifierats gjordes
en prioritering av dessa i arbetsgruppen.
De brister som prioriterades högst är de
som sedan legat till grund för förslag till
åtgärder vilka redovisas i nästa kapitel.
Ett fåtal identifierade brister6 med
karaktären av driftåtgärder har lyfts
inom Trafikverket för vidare hantering.
Arbetsgruppen har identifierat nio
prioriterade problempunkter i
avgränsade områden längs stråket, se
figur 8. Nedan beskrivs först generella
brister, som även de har bedömts ha hög
prioritet och därefter de prioriterade
problempunkterna.

Figur 8 Identifierade prioriterade problempunkter

4.2.1. Oskyddade trafikanter
Ett högt prioriterat problem är den bristfälliga trafikmiljön för oskyddade trafikanter. Det är
svårt att röra sig både längs och tvärs vägen. Flera platser och delsträckor har pekats ut under
5

Informationen har framförallt rört Svanberga, vilka har hanterats vidare i arbetsgruppen. Inspelen redovisas
inte specifikt.
6
Exempelvis målning och siktröjning.
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studiens gång men de som bedömts vara mest angelägna att åtgärda är Älmsta-Mälbybadet,
anslutningen till Färsna-Malsta, Grisslehamn, Estuna, Erkenlab och Sonö vägskäl vid
Söderbykarl. Vid Estuna kyrka saknas passage över vägen. Kyrkan och församlingshemmet
ligger på varsin sida av vägen, och stundtals förekommer höga gångtrafikantflöden. Även i
Svanberga och vid Väddö kyrka finns liknande problem. På vägen mot Erkenlaboratoriet rör
sig många skolbarn. Gång- och cykelväg saknas exempelvis mellan busshållplatsen vid Sonö
vägskäl och Söderbykarls skola.
4.2.2. Bristfälliga busshållplatser
Både utformningen av flertalet av busshållplatserna och möjligheten att ta sig till och från
dessa på ett säkert sätt brister längs sträckan. Bussfickorna är i de allra flesta fall för grunda
för att inrymma bussen och plattform saknas.
4.2.3. Hastighetsöverträdelser
Trafiktempot i stråket är högt. Enligt de mätplatspunkter som finns i stråket är
hastighetsöverträdelser, och genomsnittshastigheter över gällande hastighetsgräns vanliga.
Vid workshop 1 framgick även att det ofta sker olämpliga omkörningar, trots att
omkörningsförbud råder på flera platser. I kombination med dåliga siktförhållanden,
avsaknad av vänstersvängsficka och bristfälliga sidoområden blir problemet extra angeläget
att lösa.
4.2.4. Prioriterade brister i särskilda problempunkter
Nedan beskrivs nio av arbetsgruppen identifierade och prioriterade problempunkter.
Bristerna grundar sig på de identifierade bristerna under workshop 1.
1 - Anslutningar från Färsna gård och Fjällstigen
Där Fjällstigen ansluter till väg 76 är sikten mycket bristfällig i sydlig riktning, se figur 9.
Detta medför stora säkerhetsproblem då man kör ut på väg 76. I anslutningen vid Fjällstigen
finns ingen olycka inrapporterad i STRADA under perioden 2006-2012.
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Figur 9 Anslutning från Fjällstigen

Anslutningen till väg 76 från Färsna gård, söder om Fjällstigen, är även den bristfällig. Sikten
är dock något bättre än vid Fjällstigen. Sträckans relativa närhet till den kommande
förbifarten - Västra vägen för Norrtälje stad, samt vägens generösa utformning i ett ”tråg”
inbjuder till höga hastigheter vilket förvärrar problemet. Hastighetsöverträdelser är vanligt
förekommande. Vid anslutningen mot Färsna gård har två olyckor inrapporterats i STRADA
(2006-2012), en korsandeolycka och en olycka med fotgängare i kollision med motorfordon.

Figur 10 Anslutning från Färsna gård

2 - Flemingsberg
I Flemingsberg finns flera direktutfarter där sikten är mycket dålig. Dessa är också i vissa fall
dolda för trafikanter utmed huvudvägen. Utfarterna lutar dessutom kraftigt ner mot väg 76.
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Vintertid förvärras problemet på grund av halka. En parallellväg finns men den har låg
standard och undviks till viss del av boende. I STRADA finns sex olyckor inrapporterade
under perioden 2006-2012. Tre av dessa olyckor är singelolyckor, två är upphinnandeolyckor
och en är en mötesolycka.

Figur 11 Direktutfart mot väg 76 i Flemingsberg

3 - Estuna
Även i Estuna är sikten dålig för fordonstrafikanterna i korsningen med väg 1141. Däremot är
trafiksäkerhetsbristerna störst för de oskyddade trafikanterna. Att röra sig längs och tvärs
vägen trafiksäkert är mycket svårt för gångtrafikanter och cyklister. Gång- och cykelbana
saknas. Behov för oskyddade trafikanter att ta sig över vägen finns då daghem och
församlingshem finns på ena sidan vägen och kyrkan på andra sidan. I Estuna finns fyra
inrapporterade olyckor i STRADA (2006-2012). Två upphinnandeolyckor, en singelolycka
och en singelolycka med moped.
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Figur 12 Estuna

4 - Erkenlab
I Norrmalma vid avfarten mot Erkenlab är hållplatserna bristfälliga, särskilt i den nordliga
riktningen, se figur 13. Denna hållplatsficka är ca 0,5 m djup. Plattform, trafiksäkra
anslutningsvägar och trafiksäker passage saknas. Att åtgärda problemet är extra angeläget
eftersom hållplatsen används av många skolbarn som rör sig mellan hållplatsen och
Erkenlab, som är ett välbesökt utflyktsmål. Vid avfarten mot Erkenlab finns en singelolycka
inrapporterad i STRADA (under perioden 2006-2012).

Figur 13 Busshållplatser vid avfart mot Erkenlab
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5 – Galltorp
I Galltorp finns en anslutande väg (1143) som ansluter brant till väg 76 där tung trafik har
svårt att ta sig upp på vägen, problemet finns året runt men det är särskilt svårt vintertid vid
halka. Ett ytterligare problem är bristfälliga siktförhållanden. Sikten norrut försämras när
bussen står vid intilliggande hållplats. Fickan för busshållplatsen i nordlig riktning är grund
vilket innebär att bussen blir ett hinder för övrig trafik vid på- och avstigning. Bussfickan
söderut är inte grund men används vid omkörning av stillastående fordon som ska svänga
vänster in på den anslutande vägen. Vid problempunkten finns fyra olyckor inrapporterade i
STRADA under perioden 2006-2012. Av dessa var två singelolyckor, en upphinnandeolycka
och en avsvängningsolycka.

Figur 14 Galltorp

6 – Massums/Husinge vägskäl
Sikten vid Massums vägskäl (väg 1145) är bristfällig norrut med relativt stora trafikflöden
från sekundär väg, framför allt sommartid. Vänstersvängsficka och högersvängsficka saknas.
I STRADA finns fem olyckor inrapporterade (2006-2012), tre singelolyckor, en
avsvängningsolycka och en kollision med cykel/moped och motorfordon.
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Figur 15 Tomtutjämning som försämrar sikten norrut

7 – Korsningen vid Väg 283/Simpnäsvägen i Älmsta
I Älmsta finns framkomlighetsproblem vid anslutningen med Simpnäsvägen (väg 1170).
Problemen finns framför allt sommartid och förvärras vid broöppning, särskilt om denna
sammanfaller med inkommande färjetrafik från Grisslehamn. Vid broöppning uppstår en
kösituation på vägen i bägge riktningar som när bron väl öppnar dröjer sig kvar. Fordon som
norrifrån ämnar svänga vänster ner på Simpnäsvägen har svårigheter att svänga på grund av
tät trafik i nordlig riktning mot Grisslehamn, och blockerar då bakomvarande trafik i riktning
Norrtälje.
I Älmsta vid Simpnäsvägen finns inga olyckor inrapporterade i STRADA under perioden
2006-2012.
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Figur 16 Älmsta vid Simpnäsvägen

8 – Trästabron
Sikten från Trästabron utmed väg 283 är begränsad på grund av omkringliggande vegetation
(korsningen ligger i ett skogsavsnitt). Korsningen är dock svår att se för fordon utmed väg
283 då den ligger på ett avsnitt av vägen där det är tät sidovegetation och randbebyggelse
med många anslutningar att hålla reda på. Sektionen utmed väg 283 är smal med
bergskärningar i sidoområdet. Lutningen på bron är ytterligare ett problem. Vid halka kan
det vara svårt att bromsa in i tid före korsningen. Bron kan också vara svår att upptäcka i tid
för fordon utmed huvudvägen, vilket leder till plötsliga inbromsningar. Vid Trästabron finns
fem olyckor inrapporterade i STRADA under 2006-2012. Tre av olyckorna är singelolyckor,
en upphinnandeolycka och en korsandeolycka.
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Figur 17 Trästabron

9 – Grisslehamn
I Grisslehamn strax innan infarten till Eckeröfärjorna finns en smal sektion med stor andel
trafik, där samtliga trafikslag har framkomlighetsproblem. Trafiken består både av resenärer
som ska till Eckerölinjen (både sådana som ska ha bilen med på färjan och sådana som ska
ställa bilen på rederiets parkering och åka med själva), bussar (både linjetrafik och
Eckerölinjens egen trafik), lastbilar som ska med färjan, dagbesökare till Grisslehamn,
sommargäster samt inte minst boende både i Grisslehamn och på Singö (som bara ska
igenom samhället). Plats för gående och cyklister utmed väg 283 saknas helt, och de
alternativa vägar som finns för dessa är bristfälligt utmärkta. Vid själva färjeläget finns en
trevägskorsning som tidvis är mycket hårt belastad, och det är inte ovanligt att köerna genom
samhället är kilometerlånga. Problemen är störst ca 400 m före infarten till färjan, och allra
störst sommartid. Sammantaget medför trafiken en olägenhet som till viss del utgör ett hot
mot riksintresset Grisslehamn.
I Grisslehamn finns tre singelolyckor inrapporterade i STRADA under perioden 2006-2012.
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5. Alternativa lösningar
Utgångspunkt för studiens förslag på lösningar har varit de avgränsningar och mål som sattes
i studiens början. Dessa har sedan legat till grund för workshop 2 – pröva tänkbara lösningar.
Under workshopens åtgärdsgenerering fick deltagarna utgå från fyrstegsprincipen för att
finna lösningar till de prioriterade bristerna som arbetsgruppen identifierat utifrån workshop
1 – förstå situationen. Fyrstegsprincipen innebär att förslagen tagits fram utifrån:
Steg 1 - Tänk om
Går det att påverka behovet av resor och transporter och går det att påverka valet av dem?
Steg 2 – Optimera
Kan den befintliga infrastrukturen användas mer effektivt?
Steg 3 - Bygg om
Kan begränsade ombyggnader tillgodose behoven, om inte steg ett eller två är tillräckliga?
Steg 4 - Bygg nytt
Om det inte är möjligt att nå målen genom lösningar enligt steg ett till tre krävs det
nyinvesteringar och/eller större ombyggnader.
Fokus har varit på att hitta lösningar på kort respektive medellång sikt men även mer
långsiktiga lösningar såsom förbifarter har diskuterats.

5.1. Tänkbara åtgärdstyper
Inför workshop 2 och som underlag till idégenereringen togs ett antal förslag till lösningar
och tänkbara åtgärdstyper fram i en verktygslåda. De åtgärdstyper som beskrivs där är,
förutom administrativa åtgärder, åtgärder rörande kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik,
passager, korsningar, åtgärder för vägsträckor och räcken.
I verktygslådan finns även kostnader för varje åtgärdstyp. Åtgärdsförslagen från workshop 2
har sållats och bearbetats av arbetsgruppen. Alternativen kostnadsuppskattats och
effekterna av åtgärderna har stämts av mot målen.
Inom vägområdet finns krav enligt VGU (Vägars och gators utformning) på en viss standard
på lösningar och utformning vid givna förhållanden. Trafikverket ska efterleva kraven och
SKL (Sveriges kommuner och Landsting) rekommenderar kommunerna att följa dem. Dessa
krav finns inte på samma sätt för enskild väg eller mark som ägs av enskild. I praktiken
innebär detta att tillfälliga lösningar som inte har fullgod standard är möjliga utanför
vägområdet. På sikt ska dock alltid fullgoda lösningar genomföras. Inom ramen för studien
har flera tillfälliga lösningar diskuterats. I studien föreslås lösningar som förbättrar för gångoch cykeltrafikanterna samt trafiksäkerheten för samtliga trafikantgrupper, se vidare under
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gång- och cykeltrafikåtgärder. Dessa förslag har rört enklare lösningar som exempelvis
cykelstigar med grusbeläggning.
Vissa av de identifierade bristerna från workshop 1 bedöms vara relativt lätta att åtgärda och
faller in under drift- och underhållsåtgärder. Exempel på sådana åtgärder är uppsättning av
vägräcken, skyltar, trimning av häckar och målning av varningslinje. Dessa lyfts direkt till
Trafikverkets interna hantering och behandlas inte vidare i studien.
Flera av åtgärderna är av fysisk karaktär. Dessa bör kompletteras med steg 1-åtgärder, det vill
säga olika sätt att påverka resandet. Mobility management (MM) är ett koncept för
beteendepåverkan inom transportområdet för att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att ändra resenärers attityder och beteenden. Nedan beskrivs
allmänt hur MM-åtgärder kan användas för att påverka attityder och beteenden.
5.1.1 Åtgärder för minskat bilberoende - MM
Mobility management (MM) är ett komplement till mera traditionell trafikplanering.
Grundläggande för MM är användningen av mjuka åtgärder så som information och
kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika parters verksamheter.
Denna typ av åtgärder, som normalt inte kräver stora investeringar, kan förbättra
effektiviteten i infrastrukturen genom att användningen optimeras. Det handlar om att på
olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att påverka
resan innan den har börjat. Effekterna av MM-åtgärder kan vara svåra att bedöma och ofta
krävs kombinationer av åtgärder för att ge genomslag på resandet.
Lokalisering av arbetsplatser, bostäder och handel spelar stor roll för val av färdmedel. Finns
goda möjligheter att färdas med kollektivtrafik eller att röra sig på ett säkert sätt för
oskyddade trafikanter minskar bilberoendet. För att kunna skapa en god och
kostnadseffektiv kollektivtrafikförsörjning måste ett tillräckligt resandeunderlag finnas. En
tät bebyggelse bidrar både till förbättrade kollektivtrafikmöjligheter och minskat behov av
resor eftersom att service och arbetsplatser kommer närmare. Samarbeten i tidiga skeden är
av största vikt för den här typen av åtgärder.
Förändring av färdmedelsval är ett annat sätt att minska bilberoendet. Den typen av
förändring görs genom att systematiskt påverka attityder och beteenden hos allmänheten och
näringslivet genom informationskampanjer, samverkan och incitament.

5.2. Förslag till lösningar och åtgärdspaket
Arbetsgruppen har utifrån ett antal lösningsförslag valt ut åtgärder för de identifierade
generella problemen och de nio problempunkterna. De generella åtgärderna har paketerats
utifrån typ av åtgärd (exempelvis gång- och cykelåtgärder). Därutöver redovisas ett paket för
respektive problempunkt.
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5.2.1. Generella MM-åtgärder
Åtgärdsvalsstudien har diskuterat lämpliga MM-åtgärder och några förslag redovisas.
Trängselproblematik uppstår främst nära avgångar för Eckeröfärjan. En riktad kampanj
föreslås där färjans resenärer uppmanas att välja andra färdmedel än bil och att vara ute i
god tid. Studien föreslår även att fler Eckeröbussar sätts in för att få fler att välja bussen.
Förslaget är att inom ett par år ska andelen som väljer Eckeröbussarna framför bilen öka från
45 % till 55 %.
Kollektivtrafiken har under studiens gång fått ett kraftigt utökat utbud, en nästintill
fördubbling av antalet turer till och från Väddö. En informationskampanj bör genomföras där
det utökade utbudet uppmärksammas och att ställa bilen till förmån för bussen uppmuntras.
I strategiska punkter bör även information om bilresors egentliga kostnad finnas, och
jämföras med kollektivtrafiken.
5.2.2. Kollektivtrafikåtgärder
Attraktiv kollektivtrafik förutsätter att hållplatsen ligger inom rimligt avstånd och att
turtätheten är hög. För sällanresenärer kan även taxor i kollektivtrafiken vara en
tröskeleffekt. I områden som är svåra att kollektivtrafikförsörja kan infartsparkeringar för
cykel och bil vara avgörande för om delar av resan görs med kollektivtrafik. Hållplatserna bör
vara utformade så att resenären kan vänta på bussen utan att utsätta sig för risker.
Hållplatserna måste också gå att nå på ett trafiksäkert sätt. En ökad tillgänglighet till
kollektivtrafiken kräver information som är enkel att ta del av. Detta är en av de åtgärder som
är viktigast att säkerställa för att potentiella resenärer ska bli medvetna om vilka alternativ
som står till buds. Information bör finnas där resenärer vanligtvis söker efter den, annars
finns en risk att alternativ missas.
Prioritering av hållplatsernas standardhöjning bör göras med utgångspunkt i antal
påstigande och närhet till exempelvis skolor. Då resandeunderlaget i vissa fall är mycket lågt
bör även potentialen att locka resenärer vara en aspekt, det vill säga hur många potentiella
resenärer finns i närheten av den berörda hållplatsen. Kostnaden uppskattas till 300 000 –
400 000 kr/hållplats i en riktning, beroende på om hållplatsen utrustas med väderskydd
eller inte, och typ av väderskydd.
För de hållplatser där antalet påstigande är mycket lågt och utformningen av hållplatsen inte
kan anses trafiksäker bör en indragning av hållplatsen övervägas. I dessa fall bör hänsyn tas
till avstånd till närliggande hållplatser. För att avgöra vilka hållplatser det gäller föreslås en
hållplatsutredning enligt Trafikverkets riktlinjer.
Parallellt med åtgärdsvalsstudien har ett arbete med tillgänglighetsanpassning av hållplatser
för region Stockholm pågått. I det arbetet kommer hållplats Svanberga Norra, i båda
riktningar, att tillgänglighetsanpassas.
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5.2.3. Gång- och cykeltrafik - generella åtgärder
Om gång- och cykeltrafik ska vara ett attraktivt alternativ måste det vara och upplevas som
ett trafiksäkert sätt att färdas. Gång- och cykelvägnätet måste också vara sammanhängande
och utan onödiga omvägar, det ska vara lätt att ta sig mellan två punkter. Viktigt är också att
belysningen är god, sikten inte är skymd och att underhållet inte är eftersatt.
Genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet längs vissa sträckor och leda om gång- och
cykeltrafikanterna in på det parallella vägnätet i närliggande samhällen där det är möjligt,
kan en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter skapas. På längre sikt bör en gång- och
cykelväg byggas längs hela stråket. För en separat gång- och cykelväg längs sträckan skulle
kostnaden för en fullgod lösning uppgå till ca 90 miljoner kr. En enklare lösning med en
grusad stig, som den i Nånö, skulle kosta ca en fjärdedel, det vill säga ungefär 22 miljoner kr.
En sådan lösning ger dock högre drift- och underhållskostnader.

Figur 18 Prioriteringsordning utbyggnad av gång- och cykelnät, delsträcka 1
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Att åtgärda de sträckor som utpekas som saknade sträckor i figur 18 – 20, markerade i rött,
skulle kosta uppskattningsvis 37 miljoner kr, om en separat gång- och cykelbana anläggs. Är
det inte möjligt att få åtkomst till mark för att bygga en separat gång- och cykelbana utan att
en breddning av vägen krävs i ena eller båda riktningarna blir kostnaden omkring 30-150 %
dyrare.
Prioritering 1 föreslås gälla följande delsträckor:




Norrtälje – Svanberga,
Sonö vägskäl – Strödja
Massum – Mälbybadet.

Figur 19 Prioriteringsordning utbyggnad gång- och cykelnät, delsträcka 2
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Inom varje delsträcka kan del av befintlig enskild väg användas som en etapplösning i väntan
på att en fullgod gång- och cykelförbindelse kan etableras. Se karta som visar delsträckor och
vilka delar som kan ersättas tillfälligt med enskild väg parallellt med stråket, se figur 18 till
20.
Prioritering 2 föreslås gälla följande delsträckor:




Svanberga – Sonö vägskäl
Strödja – Massum
Mälby – Grisslehamn

Figur 20 Prioriteringsordning utbyggnad av gång- och cykelnät, delsträcka 3
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5.2.4. Breddning av vägen till 7 m och sidoområdet säkrat
En breddning av vägen med vägren till 7 m föreslås i samband med åtgärder för att göra
sidoområdet säkert. Ett säkert sidoområde innebär att inga fasta hinder och flacka slänter
förekommer. Åtgärden kan delas upp i en etapp där väg 76 breddas i sin helhet och en etapp
där väg 283 breddas i sin helhet. Åtgärden syftar till att minska risken för bland annat
mötesolyckor, särskilt mellan tunga fordon.
5.2.5. Korsningsåtgärder som inte innefattas av problempunkterna
För att minska risken med upphinnadeolyckor och mötesolyckor i korsningar som föreslås
korsningsåtgärder. För sträckan är det aktuellt med åtgärder i form av vänstersvängsficka för
korsningarna med Gåsviksvägen (1150), Kustvägen, vid Strödja och vid Svanberga skola.
5.2.6. Förbättrad belysning i samhällena
Flera av samhällena saknar belysning vid övergångsställen och i korsningar, vilket ökar
risken för olyckor med oskyddade trafikanter då dessa riskerar att upptäckas försent av
fordonsförare. Förbättrad belysning föreslås i södra Svanberga, vid två övergångställen i
Älmsta och vid Trästabron.
5.2.7. Hastighetsåtgärder
Hastighetskamera (ATK) har bra effekt på hastighetsöverträdelser och föreslås därför som
åtgärd på väg 283 där problemen är stora. Några hastighetskameror som redan är beslutade
kommer att placeras utefter väg 76. För att öka hastighetsefterlevnaden och minska risken
för olämpliga omkörningar bör ytterligare ATK etableras. Exakt placering måste utredas
närmare. Behovet av ATK kan bli större om hastighetsöversynen rekommenderar att
hastighetsbegränsningen blir 80 km/h7.
5.2.8. Utpekade problempunkter
Trafiksäkerhetsbristerna längs stråket är många. Belysning, tillräckliga siktsträckor och en
god vägutformning med korrekt utformade korsningar ger en högre trafiksäkerhet och bättre
framkomlighet.
Arbetsgruppen har lyft fram nio problempunkter där bristerna är särskilt stora. Föreslagna
åtgärder redovisas på karta, se figur 21 till 29. Lösningsförslagen har också prioriterats, se
kapitel 5.6.

7

En hastighetsöversyn pågår för att identifiera lämpliga sträckor för 80 km/h och vilka åtgärder som i så fall
krävs.
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Problempunkt 1 – Färsna gård/Fjällstigen
Vid problempunkt 1 föreslås en stängning av anslutningen för motorfordonstrafik från
Färsna gård och en flytt av Fjällstigens anslutning till en ny sträckning, enligt figur 21.
Lösningen förutsätter att Färsna gård kan nås via ny väganslutning söderifrån från Norrtälje.
Nya hållplatser anläggs för att underlätta tillgängligheten till Färsna gård för besökare via
kollektivtrafik. Malsta vägskäl dras in då hållplatserna annars kommer för nära varandra. Det
nya hållplatsläget vid Färsna gård kan nås via ett alternativt och mer trafiksäkert vägnät skiljt
från väg 76. Fjällstigen får en ny anslutning med bättre siktförhållanden belägen norr om
Malsta vägskäl.

Figur 21 Problempunkt 1 - Anslutning från Färsa gård och Fjällstigen

Problempunkt 2 – Flemingsberg
Direktutfarterna från närliggande fastigheter stängs för motorfordonstrafik och trafiken
hänvisas till sekundärvägen, enligt figur 22. Dålig sikt motiverar att omkörningsförbudet
förlängs söderut, streckad linje i figur 22. Vid Ekeby vägskäl kompletteras korsningen med en
vänstersvängsficka i nordlig riktning för att minska risken för upphinnande- och
mötesolyckor.
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Figur 22 Problempunkt 2 - Flemingsberg

Figur 23 Problempunkt 3 - Estuna
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Problempunkt 3 – Estuna
I Estuna föreslås en sänkning av hastigheten till 40 km/h genom en nedtrappning av
hastigheten. På platsen föreslås ytterligare en ATK-etablering mot södergående trafik, för att
öka hastighetsefterlevnaden. För oskyddade trafikanter byggs en hastighetssäkrad övergång
mellan församlingshemmet och kyrkan, se figur 23. På längre sikt bör siktförbättrande
åtgärder från väg 1141 genomföras, dessa måste först utredas.

Problempunkt 4 - Norrmalma/Erkenlab
Vid avfarten mot Erkenlab rör sig många skolbarn och en ökad trafiksäkerhet för dessa är
prioriterad. För att skapa en bättre trafikmiljö föreslås en gångpassage och en fördjupad
hållplats med plattform i nordlig riktning, se figur 24.

Figur 24 Problempunkt 4 - Norrmalma/Erkenlab
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Figur 25 Problempunkt 5 - Galltorp

Problempunkt 5 - Galltorp
Genom Galltorp bör hastighetsbegränsningen sättas till 60 km/h för att minska risken för
olyckor, i kombination med höger- och vänstersvängsficka se figur 5. På den anslutande
vägen (1143) bör ett vilplan skapas för att underlätta för framförallt den tunga trafiken att ta
sig ut under vintertid. Busshållplatsen i norrgående riktning flyttas förslagsvis norrut, men
exakt placering bör fastslås i samband med hållplatsutredningen.

Problempunkt 6 - Massums vägskäl/Husinge
Vid Massums vägskäl föreslås två högersvängsfickor och en vänstersvängsficka, se figur 26.
En utredning av siktförbättrande åtgärder bör också genomföras. För en förbättrad miljö för
kollektivtrafikresenärer föreslås en gångpassage och en gångväg till hållplatsen i sydlig
riktning.
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Figur 26 Problempunkt 6 - Massums vägskäl/Husinge

Figur 27 Problempunkt 7 – Korsningen vid Simpnäsvägen, Älmsta
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Problempunkt 7 – Korsningen vid Simpnäsvägen, Älmsta
I Älmsta vid korsningen mellan väg 283 och Simpnäsvägen (1170) rekommenderas en flytt av
övergångsstället till norr om korsningen. Utformning och placering bör utredas närmare med
hänsyn taget till målpunkter och trafiksäkerhet. En vänstersvängsficka föreslås i sydlig
riktning, se figur 27. Vid samtliga övergångsställen i Älmsta bör belysningen förbättras så att
gångtrafikanterna blir synligare för bilisterna och olycksrisken minskar. Öppningen av bron
är ett hinder för samtliga trafikanter som vill korsa kanalen. Det bör därför utredas om det är
möjligt att öppna bron mer sällan.

Figur
28 Problempunkt
8 - Trästabron
Problempunkt
8 - Trästabron

Problemen vid Trästabron bör avhjälpas med en hastighetssänkning och räfflor på bron för
att uppmärksamma förarna om att sänka hastigheten. Detta i kombination med vänster- och
högersvängsfickor. På längre sikt kan en omläggning av vägen övervägas, se figur 28.
Belysning bör övervägas för att förbättra sikten. Skyltningen innan bron bör ses över för att
uppmärksamma fordonsförarna tidigare om den idag skymda bron.

Problempunkt 9 – Grisslehamn
I Grisslehamn bör väjningsplikten förändras. På medellång sikt bör korsningen byggas om
med vänstersvängsficka och en förändrad huvudarm mot hamnen. Parkeringsplatsen
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(markerad i figur 29) bör ändra namn till P-plats Grisslehamn för att attrahera nya besökare
och minska parkeringen inne i Grisslehamn. För att förbättra möjligheterna att gå inne i
Grisslehamn föreslås en trottoar, se figur.

Figur 29 Problempunkt 9 - Grisslehamn

5.3 Åtgärdsförslag som sållats bort
Under åtgärdsvalsstudien har förslag som uppkommit under bland annat workshoparbetet
sållats bort under bearbetningen av åtgärderna. De bortsållade förslagen beskrivs närmare
nedan.
5.3.1. Kollektivtrafik
Norrtälje kommun har haft önskemål om en stomlinje som ger en regional koppling norrut
mot Gävle längs väg 76 (frågan om stomlinjer berör sträckan Norrtälje-Söderbykarl). Detta
föreslår kommunen kunna ske med en förlängning av buss 639 Stockholm – Norrtälje –
Hallstavik eller inrättande av en helt ny stomlinje. Trafikförvaltningen ställer sig inte bakom
förslaget. Resandeunderlaget längs sträckan är för lågt för att inrätta en stombusslinje.
Under workshop 2 lyftes ett förslag att med mindre bussar försörja de mindre samhällena
som har långt till kollektivtrafiken, en matarlinje. En önskan fanns om att sluta ett särskilt
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avtal med mindre matarbussar i en slinga i form av en åtta runt Väddö för att öka
tillgängligheten till kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen bedriver inte den typen av trafik,
förslaget får i så fall genomföras med kommersiell aktör och lämnas därför utanför de
rekommenderade åtgärderna.
Billigare SL-taxa är ett förslag som dykt upp under workshop 2 för att öka kollektivtrafikens
attraktionskraft. Detta är en politisk, länsövergripande fråga och inget som kan beslutas
inom ramen för denna studie. Forskning visar dessutom att lägre pris (eller gratis resor) inte
i första hand påverkar bilisters resvanor.
Ett förslag har också inkommit om att göra det möjligt att återigen kunna betala med
kontanter på bussen. Arbetsmiljöverket beslutade i slutet av år 2009 att kontanthanteringen
skulle stoppas på grund av risk för rån och andra hotfulla situationer. Åtgärdsförslaget har
därför sållats bort.
Vid Massums vägskäl och vid Färsna gård har förslag om infartsparkeringar uppkommit.
Rekommendationen är att en vidare utredning kring var pendlarparkeringar bör anläggas
längs stråket utreds vidare efter åtgärdsvalsstudiens slut.
Ett annat förslag som nämndes under workshop 2 var att kommunen bör införa en
samåkningstjänst för befolkningen att hitta varandra på. Kommunen har under lång tid
satsat på pendlarparkeringar i strategiskt valda lägen i närheten av viktiga knutpunkter för
kollektivtrafiken. Kommunen anser att ett sådant system är lika effektivt som att enskilda
träffas för att samåka. Ofta används pendlarparkeringar även för samåkning.
5.3.2. Trafiksäkerhet
Siktsprängning vid Färsna gård var ett av alternativen för att lösa problematiken vid
anslutningen. Efter bearbetning av åtgärdsförslagen ansågs de andra alternativen ge ett
bättre resultat för trafiksäkerheten och förslaget sållades bort.
En slinga för bussen föreslogs vid Erkenlab för att minska behovet av att korsa vägen. Den
här typen av lösningar ökar restiden för kollektivtrafiken och minskar således attraktiviteten.
Trafikförvaltningen godkänner bara den typen av lösningar när det föreligger särskilda skäl,
exempelvis i närhet av skolor. Förslaget sållas därför bort.
Vid Trästabron föreslås påfartsramper söderut och en chikan norrut för att skapa en längre
bromssträcka. Under bearbetningen av åtgärderna ansågs de föreslagna åtgärderna på kort
sikt, och en omläggning av vägen på längre sikt, bättre uppfylla målen om trafiksäkerhet och
idén har gallrats bort.
Blinkande ”herrgårman”-skyltar appliceras generellt sett inte på statliga vägar, men
undantag finns. Dock är detta en ganska flagrant åtgärd som verkligen ska vara påkallad där
andra alternativ saknas. Det får aldrig bli standard med blinkande skyltar, och de är generellt
sett problematiska att få korrekt funktionalitet på.
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Ett annat förslag har varit att sätta upp ”Du kör för fort skyltar”. Det tillhör inte Trafikverkets
åtgärdsbank och sätts aldrig upp på Trafikverkets vägar, annat än som tillfälliga
tillståndspliktiga åtgärder bekostade av annan aktör. Förslaget sållas bort från åtgärderna.
Ett första steg för att förbättra trafiksäkerheten för skolbarn som rör sig till och från
kollektivtrafiken, eller längs vägen, kan vara att förse barnen med reflexvästar, en lösning
som kan ha god effekt. En reflexväst för barn kostar uppskattningsvis 20-50 kr/väst.
Åtgärden bör bara ses som en kortsiktig lösning då ett utbyggt gång- och cykelnät är viktigt.
Förslaget tas ej med utan är en fråga för skolförvaltningen.
5.3.3. Framkomlighet
En förbifart vid Svanberga och Estuna har tidigare varit förslag för sträckan. Under workshop
2 uppkom även ett förslag om en uträtad kustväg för transporter till Grisslehamns hamn,
men har inte bedömts vara aktuella för denna studie. Eventuella satsningar ska göras i
befintlig korridor. Åtgärderna anses också kostsamma i relation till åtgärdsvalsstudiens mål.
Det skulle inte heller lösa de problem som identifierats, utan istället till viss del förflyttas till
en ny väg. Dessutom skulle trafiken som kommer via Trästabron antagligen inte använda
denna väg eftersom den ansluter för långt norrut. Förslaget, som innebar att den gamla vägen
i huvudsak skulle bli en gång- och cykelväg, är av det skälet inte genomförbart.
Ett förslag om en cirkulationsplats i Älmsta vid Simpnäsvägen har dykt upp under studiens
gång. Dock bedöms de mindre kostnadskrävande alternativet med ett vänstersvängskörficka
också kunna förbättra framkomligheten på ett tillräckligt sätt. Förslaget togs därför bort.
Vid Simpnäsvägen föreslås en signalreglering söderut för trafik norrifrån mot Simpnäs.
Åtgärden bedöms inte lösa problemet med förbättrad framkomlighet.
Ett annat förslag för förbättrad framkomlighet var att bygga ny vägsträckning i
kraftledningsgatan mellan Norrtälje/Vigersjö och Massum. Gamla vägen kan då användas
som lokalgata. Trädfällning är en mycket liten kostnad jämfört med övriga kostnader kring
ett vägbygge. Redan fällda träd inte skäl nog att låta vägen gå där. Dessutom går
kraftledningen där vilket talar mot förslaget och det har därför sållats bort.

5.4 Effekter och måluppfyllelse
Nedan visas en sammanfattande bedömning av hur de valda åtgärderna bidrar till de
uppsatta effektmålen. Beskrivningen av måluppfyllelsen omfattar inte samhällsekonomisk
lönsamhet eftersom sådana beräkningar inte har varit motiverade att göras eller bedömts
rymmas i denna studie. Det innebär att en större åtgärd som bidrar positivt till
måluppfyllelsen har fått samma vikt som en mindre åtgärd som också bidrar positivt till
måluppfyllelsen. För att ge en mer nyanserad bild av måluppfyllelsen i förhållande till
investeringskostnaden, så redovisas även en grov investeringskostnad i tabell 3 och 4.
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5.4.1. Måluppfyllelse
Effekten av åtgärden har kategoriserats i följande fyra nivåer.
Positiv effekt

Marginellt positiv effekt

Ingen effekt

Negativ effekt

Första tabellen visar åtgärder generellt för sträckan och andra tabellen visar
problempunkterna.
Tabell 1 Måluppfyllelse – Generella åtgärder

Måluppfyllelse

Generella åtgärder
Gång- och cykelväg längs
sträckan
Breddning till 7 m och
sidoområde delen väg 76
Breddning till 7m och
sidoområde delen väg 283
1)

Korsningsåtgärder:
vänstersvängsficka vid
Gåsviksvägen, Kustvägen,
Strödja, Svanberga skola
Gångpassage med refug vid tex
Väddö kyrka och i Svanberga
Bättre belysning i samhällena
Åtgärda bristfälliga hållplatser,
efter genomförd
hållplatsutredning
Dra in hållplatser, efter
genomförd hållplatsutredning

2)

ATK på väg 283
Öka till 80 km/h

1) Om åtgärden förenas med gångpassage 2) Givet att skyltad hastighet efterlevs i dagsläget
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Öka andel boende som har
lättillgängliga, trygga och
säkra anslutningsvägar till
kollektivtrafiken

Öka antal
tillgänglighetsanpassade
och säkra hållplatser
(acceptabla hållplatser)

Förbättra kollektivtrafikens
konkurrenskraft

Minska restiden

Öka andel barn som har
möjlighet att själva ta sig till
skola och aktiviteter

Öka andel säkra gång- och
cykelpassager tvärs vägen
där behoven är stora

Öka tillgängligheten för
oskyddade trafikanter

Öka andel säkra gång- och
cykelvägar längs stråket

Öka andel säkra
sidoområden

Öka andel säkra korsningar
och anslutningar till stråket

Ökad trafiksäkerhet för alla
trafikanter

Minskat antal dödade och
svårt skadade

Väg 76/283

Bäst effekt och måluppfyllelse har föreslagna gång-och cykelåtgärder för sträckan. Om refug
placeras tillsammans med en gångpassage så har även korsningsåtgärder bra effekt.
Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på att gångpassager och hållplatser utformas och
placeras så att de ger en god effekt.

Tabell 2 Måluppfyllelse - Problempunkter

Måluppfyllelse

Problempunkt 1
Anslutningar från Färsna
gård och Fjällstigen
Flytta Fjällstigen
Stänga anslutning till Färsna
gård
Ny hållplats, vid befintlig gcpassage under vägen
Problempunkt 2
Flemingsberg
Stäng avfarterna
Korsning med väg 1136
vänstersvängsficka
Förläng omkörningsförbud
söderut
Problempunkt 3 Estuna
2)

ATK
Hastighetssäkrad passage

2)

Hastighetsbegränsning till 40
km/h
Förbättra sikt I nordlig riktning

2)

Problempunkt 4 Erkenlab
Gångpassage
Hållplats fördjupas i nordlig
riktning
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Öka andel boende som har
lättillgängliga, trygga och
säkra anslutningsvägar till
kollektivtrafiken

Öka antal
tillgänglighetsanpassade och
säkra hållplatser (acceptabla
hållplatser)

Förbättra kollektivtrafikens
konkurrenskraft

Minska restiden

Öka andel barn som har
möjlighet att själva ta sig till
skola och aktiviteter

Öka andel säkra gång- och
cykelpassager tvärs vägen
där behoven är stora

Öka tillgängligheten för
oskyddade trafikanter

Öka andel säkra gång- och
cykelvägar längs stråket

Öka andel säkra
sidoområden

Öka andel säkra korsningar
och anslutningar till stråket

Ökad trafiksäkerhet för alla
trafikanter

Minskat antal dödade och
svårt skadade*

Väg 76/283

Måluppfyllelse

Problempunkt 5 Galltorp
Flytta hållplats
Vänster- resp
högersvängsficka
Vilplan i korsningen från väg
1143
Hastighetsbegränsning till 60
km/h
Problempunkt 6
Massum/Husinge
Högersvängsficka norra
Vänstersvängsficka båda
riktningar
Gångpassage
Högersvängsficka södra
Siktförbättring
Problempunkt 7 Väg
283/1170 i Älmsta
Vänstersvängsficka och flytt av
övergångsställe
Öppna bro mer sällan
Problempunkt 8 Trästabron
Hastighetsbegränsning
Vänstersvängsficka
Räfflor
Vägvisning
Belysning
Högersvängsficka
Ny vägsträckning
Problempunkt 9
Grisslehamn
Väjningsplikt

3)
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Öka andel boende som har
lättillgängliga, trygga och
säkra anslutningsvägar till
kollektivtrafiken

Öka antal
tillgänglighetsanpassade och
säkra hållplatser (acceptabla
hållplatser)

Förbättra kollektivtrafikens
konkurrenskraft

Minska restiden

Öka andel barn som har
möjlighet att själva ta sig till
skola och aktiviteter

Öka andel säkra gång- och
cykelpassager tvärs vägen
där behoven är stora

Öka tillgängligheten för
oskyddade trafikanter

Öka andel säkra gång- och
cykelvägar längs stråket

Öka andel säkra
sidoområden

Öka andel säkra korsningar
och anslutningar till stråket

Ökad trafiksäkerhet för alla
trafikanter

Minskat antal dödade och
svårt skadade*

Väg 76/283

Måluppfyllelse

Öka andel boende som har
lättillgängliga, trygga och
säkra anslutningsvägar till
kollektivtrafiken

Öka antal
tillgänglighetsanpassade och
säkra hållplatser (acceptabla
hållplatser)

Förbättra kollektivtrafikens
konkurrenskraft

Minska restiden

Öka andel barn som har
möjlighet att själva ta sig till
skola och aktiviteter

Öka andel säkra gång- och
cykelpassager tvärs vägen
där behoven är stora

Öka tillgängligheten för
oskyddade trafikanter

Öka andel säkra gång- och
cykelvägar längs stråket

Öka andel säkra
sidoområden

Öka andel säkra korsningar
och anslutningar till stråket

Ökad trafiksäkerhet för alla
trafikanter

Minskat antal dödade och
svårt skadade*

Väg 76/283

Ändra namn till ”P
Grisslehamn”
4)

Förbättra korsning,
vänstersvängskörficka på sikt
Bredda vägen, gång- och
cykelåtgärder

1) I de fall då inga dödade eller svårt skadade förekommer avses en minskning av risken 2) Om åtgärden förenas
med gångpassage 3) Minskar inte restiden för kollektivtrafiken 4)Minskar inte restiden för kollektivtrafiken,
gäller dock ej Singötrafiken

Åtgärderna för Fjällstigen i problempunkt 1 och Estuna i problempunkt 3 uppfyller målen
bäst. Det är framförallt kollektivtrafik och gång- och cykelåtgärderna som har god effekt.
En höjning av hastigheten från 70 km/h till 80km/h skulle öka tillgängligheten till området
och minska restiden för resenärer i motorfordon. Men en hastighetsökning skulle också öka
risken för svåra olyckor. Åtgärdsförslaget ökar också utsläppen av växthusgaser, i strid med
de nationella transportpolitiska målen.
En hastighetshöjning skulle även medföra att fler blir bullerstörda. Om vägbredden lämnas
oförändrad innebär det en maxekvivalens om 65 dBA. Vilket för sträckan innebär att 60
fastigheter skulle bli bullerstörda. Breddas vägen räknas det som en väsentlig ombyggnad, då
ligger maxekvivalensen på 55 dBA. I det fallet skulle totalt 116 fastigheter bli bullerstörda.

5.5. Potentiella effekter och konsekvenser av åtgärderna
Väg 76/283 handlar i stor utsträckning om att förbättra trafiksäkerheten för samtliga
trafikantgrupper och om att förbättra för gång- och cykeltrafikanterna, med såväl sämre som
bättre restider som följd. I det följande avsnittet görs en allmän kvalitativ nyttobeskrivning av
åtgärdsförslagens ambitioner. Beskrivningen görs efter trafikslag och för stråket som helhet.
5.5.1. Åtgärder som rör kollektivtrafiksystemet
Föreslagna åtgärder riktar sig dels till att förbättra resenärens möjligheter att använda
kollektivtrafiken. På kort och medellång sikt kan hållplatser förbättras så att brister i
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säkerhet och tillgänglighet minskas. Detta berör inte minst föräldrars och skolans tilltro till
kollektivtrafiken för skolresan. Åtgärderna bidrar till ett ökat kollektivtrafikresande med
positiva effekter för miljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Förutsättningarna för utbudet av kollektivtrafik förbättras i viss mån genom säkrare
hållplatser och korsningar.
Sammantaget blir det lättare och tryggare att nå hållplatser för gång och cykeltrafikanter.
Hållplatser blir säkrare såväl för väntande resenärer som för bussen och passerande biltrafik.
5.5.2. Åtgärder som rör gång- och cykeltrafikens villkor
De föreslagna åtgärderna handlar om att lokalt förbättra såväl möjligheterna som säkerheten
för gång- och cykeltrafikanter. Ambitionen att skapa ett sammanhängande cykelnät främjar
möjligheten att nå grannar längs vägen och främjar en cykelpendling.
Effekterna för trafiksäkerheten är stora och primära. Åtgärderna bidrar till att skapa ett
fullvärdigt system där inte minst cykeltrafikens andel kan komma att öka. Tillgängligheten
förbättras samt allmänt sett minskas barriäreffekterna och miljö och hälsa påverkas positivt.
5.5.3. Åtgärder som rör trafikförhållanden på vägarna
Genom denna åtgärdsvalsstudie har funktionen för stråket 76/283 tydliggjorts, vilket
underlättar förutsättningarna för att i planeringen behandla frågor om markanvändning och
tillgänglighet i stråket.
Sammantaget kan ansatsen till åtgärder för vägtrafiken beskrivas så att en successiv
förändring och förbättring av vägarnas funktion möjliggörs dels genom åtgärder för gångcykel- och kollektivtrafiken men också genom ombyggnader av korsningar med mera. I
samhällsekonomiska termer är vinsten färre olyckor och minskad restid. Färre tar bilen och
biltrafikens barriäreffekt minskar.

5.6 Prioritering av åtgärdspaket
Prioritering av samtliga åtgärder har gjorts i arbetsgruppen tillsammans med framtagna
kostnader och bedömd genomförbarhet för varje åtgärdspaket, se tabellerna nedan. När i tid
åtgärden bör genomföras anges på kort, medellång respektive lång sikt.
För samtliga kostnadsuppskattningar anges endast en grov uppskattning av
produktionskostnaden.

56

Tabell 3 Prioritering av generella åtgärder
Prio

Tid

Grov
Kostnadsuppskattning

Gång- och cykelväg längs sträckorna (saknade sträckor)*:

Delsträcka Norrtälje – Svanberga

Sonö vägskäl – Strödja

Massum - Mälbybadet

1

Kort

Ca 4 – 15 milj.
kr

Gång och cykelväg längs sträckorna (saknade sträckor):

Svanberga – Sonö vägskäl

Strödja – Massum

Mälby - Grisslehamn
Breddning (vägren) och sidoområde delen väg 76

2

Medel

Ca 7 – 33 milj.
kr

2

Medel

Ca 35 milj. kr

Breddning (vägren) 7m och sidoområde delen väg 283

3

Lång

Ca 75 milj. kr

Korsningsåtgärder: vänstersvängsficka vid Gåsviksvägen,
Kustvägen, Strödja, Svanberga skola

2

Medel

Ca 9 milj. kr

Gång- och cykelpassager, ex. Svanberga och Väddö kyrka

2

Kort

100 000 kr/st

Bättre belysning i samhällena

2

Kort

100 000 kr**

Förbättra hållplatser***

2

Kort

Dra in hållplatser

3

Kort

450 000 –
900 000
kr/hållplats
-

Hastighetskamera på väg 283

2

Medel

Öka till 80 km/h****

3

Medel

Generella åtgärder

1 milj. kr
/kamera
5 000 kr/skylt

*) Kostnadsuppskattning för en separat cykelbana längs hela sträckan finns i kapitel 5.2.3 **) Avgift för anslutning
till elskåp tillkommer, inte utrett ***) För att avgöra vilka hållplatser det gäller föreslås att en hållplatsutredning
görs enligt Trafikverkets riktlinjer ****) Kostnad för skyltning, förutsätter sidoområdesåtgärder och troligtvis
breddning
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Tabell 4 Prioritering av åtgärder problempunkter
Prio

Tid

Kostnad

1,7 milj. kr

Problempunkt 1 Anslutningar från Färsna gård och Fjällstigen

1

Flytta Fjällstigen (ny väg av lägre standard)

1

Kort

Stänga Färsna gård anslutning

1

Kort

20 000 kr

Ny hållplats vid befintlig gångpassage

1

Kort

900 000 kr

Problempunkt 2 Flemingsberg

3

Stäng anslutningarna

2

Kort

3 000 kr

Korsning med väg 1136 vänstersvängsficka

2

Medel

300 000 kr
– 2 milj. kr

Förläng omkörningsförbud söderut

3

Kort

1 000 kr

Problempunkt 3 Estuna

3

ATK

3

Medel

1 milj. kr

Hastighetssäkrad passage

2

Kort

100 000 kr

Hastighetsbegränsning till 40 km/h

2

Kort

6 000 kr

Siktförbättringar**

3

Kort

-

Problempunkt 4 Erkenlab

3

Gångpassage

3

Kort

100 000 kr

Hållplats fördjupas i nordlig riktning

2

Kort

450 000 kr

Problempunkt 5 Galltorp

2

Flytta hållplats

3

Kort

450 000 kr

Vänster- och högersvängsficka

1

Kort

Vilplan i korsningen från väg 1143

3

Kort

300 000 kr
– 2 milj. kr
200 000 kr

Hastighetsbegränsning 60 km/h

3

Kort

4 000 kr

Problempunkt 6 Massum/Husinge

2

Högersvängsficka norrgående

3

Kort

500 000 kr

Vänstersvängsficka båda korsningarna

1

Kort

Gångpassage

2

Kort

300 000 kr
– 2 milj. kr
100 000 kr

Gångväg till busshållplatsen

1

Kort

60 000 kr

Siktförbättring **

1

Kort

-

Problempunkt 7 Korsning Simpnäsvägen

2

Vänstersvängsficka och flytt av övergångsställe

2

Medel

Undersök möjlighet att öppna bron mer sällan

3

Kort

300 000 kr
– 2 milj. kr
-
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Problempunkt 8 Trästabron

1

Hastighetsbegränsning

1

Kort

4 000 kr

Vänstersvängsficka

1

Kort

Räfflor på bron

1

Kort

300 000 –
2 milj. kr
5 000 kr

Vägvisning tidigare i norrgående riktning

1

Kort

1 000 kr

Belysning

2

Kort

25 000 kr

Högersvängsficka

2

Kort

500 000 kr

Omläggning av väg

3

Lång

26 milj. kr

Problempunkt 9 Grisslehamn

1

Väjningsplikt södergående vid hamninfart

1

Kort

1 000 kr

Ändra namn på skyltning parkering till ”P Grisslehamn”

1

Kort

5 000 kr

På sikt ombyggd korsning

2

Medel

Trottoar längs sträckan (och breddad väg***)

1

Medel

300 000 –
2 milj. kr
3 milj. kr

*) Enskild väg med lägre standard än normal Trafikverket väg **) Vilken typ av siktförbättrande åtgärd utreds,
möjliga åtgärder är siktröjning och schaktning ***) Kostnad för breddning av hela vägen i tabell 3.

6 Slutsatser och fortsatt hantering
För att möjliggöra ett mer hållbart resande måste förutsättningar för det finnas. I dagsläget
saknas dock infrastruktur för gång- och cykeltrafik. Först när en acceptabel nivå finns är det
möjligt att flytta över resor från bil till gång- och cykel. Att tillämpa steg 1-åtgärder längs det
här stråket måste därför föregås av steg 4-åtgärder och därmed nybyggen. En förbättring för
gång- och cykeltrafikanter med bland annat anslutningar till hållplatser förbättrar även
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Kollektivtrafikresenärer är nästan alltid gång- eller
cykeltrafikanter någon gång under resan.
Föreslagna åtgärder gynnar framförallt de som reser kollektivt, går eller cyklar. Statistiskt
sett är det fler kvinnor som reser med hållbara transportsätt men även barn och ungdomar
reser med till exempel kollektivtrafiken i högre utsträckning än andra grupper. De
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärderna bör gynna samtliga trafikanter som använder vägen.
De riksintressen för natur- och kulturmiljö som finns längs stråket bedöms inte påverkas
negativt av åtgärderna eftersom det rör sig om mindre ombyggnader, framför allt
trafiksäkerhetshöjande åtgärder och åtgärder för gång- och cykeltrafik. Ett förändrat resande
med en ökad andel kollektivtrafikresenärer samt gång- och cykeltrafik bör ha en positiv
inverkan.
Om åtgärderna genomförs så är bedömningen att målen för studien kan nås och bidra till ett
mer hållbart transportsystem.
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6. 1. Fortsatt hantering
En mindre arbetsgrupp kommer under hösten 2014 att tillsammans med styrgruppen arbeta
vidare med de förslag som framkommit i arbetet med denna åtgärdsvalsstudie.
Först kommer en allmän avsiktsförklaring att tas fram som skrivs under av Norrtälje
kommun och Trafikverket. Genomförande av prioriterade åtgärder som inte kräver en
formell planprocess och som ryms inom de ekonomiska ramarna har redan påbörjats.
En handlingsplan tas fram hösten 2014 där åtgärder, tidplan och finansiering specificeras
ytterligare. Förslag som skjutits på framtiden och/eller lyfts till andra instanser bör tas vidare
till dessa av respektive deltagande parter.
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