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Välkommen till öppet hus för samrådsmöte för ombyggnad av 
E18/Norrtäljevägen delen Danderyds kyrka - Arninge i Danderyd 
och Täby kommun, Stockholms län. 
Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad av väg, E18/Norrtäljevägen. Projektet innebär att 
ca 9 km av vägbanan byggs om för ökad framkomlighet i busskörfälten och ökad trafiksäkerhet för samtliga 
trafikslag längs den aktuella sträckan. 

Ni kan bli särskilt berörd av vägplanen. Därför bjuder Trafikverket in er till öppet hus för samrådsmöte måndag den 
20 juni klockan 17:00 i Scandic Täby, Näsbyvägen 4, Täby eller tisdagen den 21 juni klockan 17:00 i Tranholmen, 
Mörby centrum Danderyd. Öppet hus för samrådsmötet beräknas pågå till ca kl. 20:00. 
Vid samrådsmötet kommer representanter från Trafikverket att finnas på plats för att svara på frågor om 
samrådshandlingen och val av lokalisering för vägplanen samt dess formella handläggning. 

De närvarande får tillfälle att lämna synpunkter på lokaliseringsalternativet. Under och efter det öppna 
huset finns det möjlighet till enskilda samtal för de som så önskar. Synpunkter skickas till Trafikverket, Box 
810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast dem 8 augusti 2016. Ange 
diarienummer TRV2013/71406. Ni kan också lämna era synpunkter under något av våra öppna hus eller 
via Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/danderydarninge. 

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på Trafikverket Region Stockholm samt på Trafikverkets webbplats 
www.trafikverket.se/danderydaminge under tiden 2016-06-20 - 2016-08-08. 

Vi ber dig att underrätta eventuell arrendator eller annan innehavare av nyttjanderätt om samrådsmötet. 
Har du frågor eller kan du inte komma? Kontakta gärna Lars Sandberg, eller Trafikverket Region 
Stockholm tel. 010-123 88 74, e-post: lars.sandberg@trafikverket.se 

Med vänlig hälsning 

Lars Sandberg, projektledare 

Bilaga 

1 Planläggningsbeskrivning, daterad 2016-05-26 . 

Trafikverket 
Postnr : 172 90 
Ort: Sundbyberg 
Besöksadress: Solna strandväg 98 
Ort: Solna 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon : 0771-921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Lars Sandberg 
Direkt: 010-123 88 74 
Mobil: 070-543 21 17 
E-post lars.sandberg@trafi kverket.se 
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Väg E18 Trafikplats Danderyds kyrka 
till trafikplats Arninge 
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur 
projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut 
som kommer att fattas. 

NY LAGSTIFTNING 

Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971 :948) och Lag om byggande av järnväg 
(1995: 1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i en 
sammanhållen planeringsprocess. Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se 

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet 
Vägsträckan är ungefär 9 km lång och sträcker sig mellan trafikplats Danderyds kyrka och trafikplats 
Arninge. E 18 har på sträckan motorvägsstandard med två körfält i var riktning och tillåten hastighet 
är 90 km/h. Vågen är på båda sidor på långa sträckor omgiven av framför allt bostadsbebyggelse. 
Trafikplatser inom utredningsområdet är Danderyds kyrka, Lahäll, Roslags Näsby, Viggbyholm, 
Hägernäs och Arninge. Angränsande vägnät i Täby och Danderyd har begränsad kapacitet och lägre 
hastighetsgränser än E18. 

E18 och även parallellvägarna trafikeras av ett flertal busslinjer. Bussarna utgör ett alternativ och 
komplement till Roslagsbanan och beräknas transportera ca 30 ooo resande per vardag. Busstrafiken 
har markanta toppar under morgonens och eftermiddagens maxtimmar. Under morgonens maxtimme 
är antalet resenärer mot Stockholm ca 2 500. Som jämförelse kan nämnas att antalet bilresenärer per 
vardag beräknas uppgå till ca 65 ooo ( ca 1,2 personer per bil) varav ca 6 ooo resor sker mot 
Stockholm under morgonens maxtimme. Förbättringar för busstrafiken har gjorts genom att på vissa 
sträckor reservera vägrenen i södergående riktning för bussar. Då vägen ej breddats för att rymma 
busskörfälten är dessa smala, vilket gör att bussarna på vägrenen får framföras i högst 50 km/h. 
Busskörfält finns i riktning söderut på sträckorna Viggbyholm-Roslags Näsby samt Lahäll-Danderyds 
kyrka. Busshållplatser finns vid trafikplats Roslags Näs by. 

Övergripande effektmål är att förbättra framkomligheten och därmed restiderna för kollektivtrafiken 
samt öka trafiksäkerheten för samtliga trafikslag. 

Vad har hänt? 
Tidigare studier/utredningar och ställningstaganden 
Vägutredning daterad oktober 2000, Vägverket. Inget ställningstagande finns från denna 
vägutredning. Trafikverket har år 2012 genomfört kollektivtrafikåtgärder i norrgående körriktning 
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mellan TPL Danderyds kyrka och TPL Viggbyholm . I anslutning till förslag till nationell plan 2 0 14 -
2025 finns en godkänd SEB, Samlad effektbedömning. 

Atgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen: 

Steg 1: Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt . Steg 2 : Åtgärder som ger 
effektivare utnyttjande av befintliga vägnät och fordon . 

Kollektivkörfält har genom så kallad trimning genomförts på delar av sträckans tidigare vägrenar. 

Planerade åtgärder är att betrakta som steg 3-åtgärder. 

Åtgärderna omfattar förbättringar avseende kapacitet, kollektivtrafik och trafiksäkerhet för såväl bil-
och busstrafik. Kollektivtrafikkörfält ska, där det inte redan är anlagt, anläggas för hela sträckan i både 
norrgående och södergående körriktningar. Vidare ska utredas om de befintliga kollektivkörfälten är 
utformade med tillräcklig bredd för att uppnå god framkomlighet. Nödvändiga åtgärder på broar både 
över och under E18 ska genomföras för att klara tillräcklig körfältsbredd för kollektivkörfälten för 
bussar. 
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F igur 2 . Planli:iggningsproccsscn fi>r viig- och jä.rn,·ägsplan 

Länsstyrelsen har under våren 2016, utifrån samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen från 2015, 
beslutat att detta projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan medför att projektet kommer att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, en 
s.k. MKB. 

Under våren och försommaren 2016 upprättar projektet en Samrådshandling, som presenterar 
projektet mer i detalj än vid Samrådsunderlaget. Samrådshandlingen kommer Trafikverket gå ut på 
samråd med över sommaren. Samrådet kommer att genomföras dels på ort genom ett öppet hus vid 
annonserade tillfällen i respektive berörd kommun. Det kommer även genomföras med utställning av 
Samrådshandlingen hos; Trafikverket och hos Danderyds- och Täbys kommuner. Det kommer också 
finnas möjlighet att lämna synpunkter via projektets webbsida, www.trafikverket.se/dandezydarninge 
Under samrådet kommer Trafikverket att välkomna synpunkter från enskilt berörda och övriga. 

Hantering av synpunkter på samrådshandlingen är planerat till sensommaren och slutförandet av det 
samt färdigställande av tidigare benämnd MKB beräknas bli färdigt till hösten 2016. 

Så här planerar vi arbetet 
I dagsläget har det utretts vilka åtgärder som behöver tas för att det ska bli förbättringar avseende 
kapacitet, kollektivtrafik och trafiksäkerhet för såväl bil- och busstrafik. Kollektivtrafikkörfält ska, där 
det inte redan är anlagt, anläggas för hela sträckan i både norrgående och södergående körriktningar. 
De befintliga kollektivkörfälten kommer att kompletteras för att bli utformade med tillräcklig bredd 
för att uppnå god framkomlighet. Nödvändiga åtgärder på broar både över och under E18 utreds 
genom s.k. bärighetsberäkningar och det planeras för att klara tillräcklig körfälts bredd för 
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kollektivkörfälten för bussar. Hela sträckan planeras för fullt utbyggd ny ITS, intelligenta 
transportsystem, motsvarande den standard Trafikverket valt för sträckan Södertälje-Hallunda med 
trafikövervakning från Trafik Stockholm, motorvägkontrollssystem med möjlighet att stänga körfält, 
sänka hastigheten och automatisk kövarningsfunktion. 

Vad händer framöver? 
Under hela planprocessen fortgår samrådsmöten, det är en viktig del av processen att hela tiden ha en 
dialog med olika samrådskonstellationer. Länsstyrelse, kommuner och de enskilda som särskilt berörs 
ingår i samrådet. Ett planförslag tas fram som del av samrådshandling, den sammanställer olika 
lösningar, ökad trafikkapacitet samt övriga konsekvenser och den utgör ett presentationsunderlag till 
samråd med enskilt berörda, kommun och ansvariga för kollektivtrafik och allmänheten. 

Efter att inkomna synpunkter sammanställs och i vissa fall arbetas in i planförslaget, delges 
länsstyrelsen den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för att ge sitt eventuella 
godkännande. 

Därefter kommer en granskningshandling att upprättas med sammanställning av planförslag och 
godkänd MKB. Handlingen ställs ut för granskning för allmänheten att ta del av. Synpunkterna som 
inkommit från allmänheten och andra samrådspartner sammanställs och bearbetas. Därefter skickas 
granskningshandlingen till Länsstyrelsen för yttrande och för att Länsstyrelsen ska tillstyrka planen. 

Sista delen av planprocessen består av att vägplanen skickas för fastställelseprövning. Då granskas 
hela planprocessen i sin helhet och hur den har gått till för att beslut ska kunna tas om att projektet 
har grund och stöd för sitt förslag 

När kan du påverka 
Du kan vara med att påverka under hela planprocessen med arbetet av framtagandet av vägplanen i 
olika skeden. Samråd med samrådsunderlag genomfördes under 2015, varpå en efterföljande 
Samrådsredogörelse finns upprättad med inkomna synpunkter. Under sommaren 2016 välkomnas 
allmänheten igen att lämna synpunkter på projektet, genom att projektet går ut på samråd med 
upprättad Samrådshandling. 

Som enskild berörd eller övrig intressent kommer du kunna lämna dina synpunkter och vara med och 
påverka planförslaget som sammanställer de olika lösningar som har tagits fram under 
utredningsfasen. Samråd för allmänheten planeras med öppna hus 20-21juni 2016. Följ oss på 
Trafikverkets hemsida där vi kontinuerligt uppdaterar informationen. 

Vill du veta mer? 
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig 
till oss om du har frågor! 

Mer information om projektet hittar du på vår hemsida htt;p://www.trafikverket.se/danderydarninge 

Adress: 
172 90 Sundbyberg 
Telefon: 0771 -921 921 
www.trafikverket.se 

Projektledare: 
Lars Sandberg 
Telefon : 010-123 88 74 
lars.sandberq@trafikverket.se 

Markförhandlare: 
Elin Trägårdh 
Telefon: 010-123 72 95 
eli n.tragardh@trafikverket.se 


