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Välkommen till samråd och samrådsmöte för ombyggnad av E18
Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron i Danderyd kommun
och Solna stad, Stockholms län.
Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad av väg, E18. Projektets ändamål är förbättrad
framkomlighet och trafiksäkerhet i Trafikplats Bergshamra samt på sträckan till Trafikplats Inverness över
Stocksundbron. Som ett led i det studerar projektet förutsättningarna för att förbättra i första hand ramperna i
Trafikplats Bergshamra. Några aspekter som prioriteras är att förbättra framkomligheten för busstrafiken i
trafikplatsen. Det inkluderar även att studera möjligheten till utökning av antalet körfält från tre till fyra i
norrgående riktning på befintlig Stocksundsbro där befintlig gång- och cykelbana kan omvandlas till körfält. En ny
gång- och cykelbro planeras att anläggas som ersättning.

Samråd
Projektet kommer att genomföra samråd med en Samrådshandling under tiden 2017-05-16 – 2017-06-16. Under
samrådstiden välkomnar Trafikverket yttranden från er och allmänheten till projektet. Samrådsmaterialet kommer
under samrådstiden finnas tillgängligt på:
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•
•
•
•
•
•

Trafikverket, Solna strandväg 98, Sundbyberg
Danderyds kommun, Djurgsholms slott
Danderyds kommun, Information Danderyd, Mörby Centrum
Solna stad, Stadshusgången 2, Solna
Solna stad, Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg
Trafikverkets webbplats http://www.trafikverket.se/bergshamra-stocksundsbron.

Ni kan lämna era synpunkter via brev till Trafikverket, ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.
Alternativt via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Märk brevet med ärendenummer TRV
2014/93734.
Samrådsmöte
Under samrådstiden bjuder Trafikverket in till samrådsmöte vid två tillfällen:
•
•

Måndagen den 22 maj klockan 17:00 i Berghamraskolans aula, Hjortstigen 1, Solna
Tisdagen den 23 maj klockan 17:00 i Tranholmen, Mörby centrum, Danderyd

Under samrådsmötet kommer en återkommande presentation genomföras, 17:30 och 18:30. Samrådsmötet
beräknas pågå till ca kl 20:00. De närvarande får tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Efter den
allmänna informationen finns möjlighet till enskilda samtal för de som så önskar.
Vid samrådsmötet informerar Trafikverket om förslaget till vägplan med tillhörande underlag samt dess formella
handläggning.
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Vid samrådsmötet informerar vi bl. a om:
förslag till anläggning /ombyggnad
förslagets miljökonsekvenser
vägplanens och vattenverksamhetensformella handläggning
förändring av allmän/enskild väg
stängning av enskilda utfarter
arbete i vatten

-

Vid samrådsmötet kommer Trafikverket att presentera samrådshandlingen för vägplanen och dess formella
handläggning.

Har du frågor? Kontakta gärna Lars Sandberg, projektledare, tel. 010-123 88 74.
Med vänlig hälsning
Lars Sandberg, projektledare

Bilaga
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