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Förslag 

 
Ekodukt, bild: Forskning & Framsteg 

 

Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening vill ha en överdäckning av en så stor del som möjligt av 

motorväg E4/E20 genom området mellan Moraberg och kanalen, helst med en bred ekodukt, så att 

motorvägen hamnar under en bred bro eller tunnel. Motorväg E4/E20 går i en sänka mellan två berg 

genom större delen av området (se bilder sid 3–4), så förutsättningarna för en överdäckning borde 

vara goda. Föreningen vill att sträckan mellan broarna Solvägen och Grödingevägen prioriteras vad 

gäller överdäckning. 

Idag skär motorvägen rakt igenom villaområdet och orsakar mycket buller och luftföroreningar för 

boende utefter vägen. Ofta är biltrafiken stillastående på sträckan p.g.a. köbildning. Med ökad 

biltrafik befarar vi att problemen för de boende utefter E4/E20 blir ännu större än idag. 

Motorvägen innebär också en stor bred barriär för människor och djurliv som inte kan passera vägen. 

Den mycket svaga ekologiska länken behöver förstärkas! 

Om inte överdäckning eller tunnel är möjligt för tillfället vill vi att andra bullersänkande åtgärder 

vidtas som t.ex. hastighetssänkning på motorvägen eller tyst asfalt. 

Under ombyggnationen behövs en väl genomtänkt och fungerande trafiklösning för alla trafikslag, 

både fjärr- och lokaltrafik. Det behövs en lokalfil för alla trafikslag norrut över Saltsjöbron, inte bara 

söderut (enligt skissen för 2025). På skissen för 2026 nämns inte lokaltrafiken alls! Ni behöver också 

specificera vad som menas med "sommaren", är det under industrisemestern eller är det halva året?  
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E4/E20 från bro Grödingevägen (väg 502), vy norrut – mot Stockholm 

 

 

E4/E20 från bro Grödingevägen (väg 502), vy söderut – mot Helsingborg 
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E4/E20 från bro Solvägen, vy söderut – mot Helsingborg 

 

E4/E20 från bro Solvägen, vy norrut – mot Stockholm 

 


