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Angående säkerhet och ökade trafikflöden på Segersängsvägen 
 
Bakgrund 
 
Segersängsvägen, mellan nuvarande väg 73 och Grödby, dvs. väg 546, hade före utbyggnaden i 
Segersängs by ca 300 fordon per dygn. Enligt en studie begärd av Vägverket, med anledning av 
den stora utbyggnaden av Segersängs by, beräknades en trafikökning på 580 %, dvs. totalt 2.040 
fordon per dygn.  
 

 
Bild från Segersängsvägen 2009-02-09. Gång- och cykelbana till vänster i bild.  
 
Den nya väg 73 kommer snart att vara färdig och en på- och avfart kommer att ligga i anslutning 
till Segersängsvägen. Detta kommer att innebära en väsentlig trafikökning på väg 546, eftersom 
denna väg då blir den närmaste och naturligaste vägen att åka till och från Stockholm för boende 
inom ett stort upptagningsområde. Det är realistiskt att räkna med att boende från Ottersta (i 
mellersta Sorunda) ända till norra Sorunda, (åtminstone Västerby) och Hemfosa, kommer att välja 
att åka Segersängsvägen för att kunna ansluta till den nya väg 73.  



 
 
 
 
I det här området bor ca 3.000 invånare och även om naturligtvis inte alla har bil, måste man 
samtidigt komma ihåg att fler människor i just det här området är beroende av att använda bil, 
eftersom kollektivtrafiken inte är särskilt väl utbyggd.  
 
Den nya väg 73 kommer dock inte bara innebära fler personbilar på Segersängsvägen, utan med 
största säkerhet kommer även fler lastbilstransporter att åka denna väg. Segersängsvägen är 
mycket smal, kurvig och backig. Det är t.o.m. problem för två personbilar att mötas på vissa 
sträckor och för lastbilar och andra bredare fordon är det givetvis ännu svårare. Även om 
Vägverket är ansvarig för vägen i strikt mening, har kommunen, särskilt kommunstyrelsen, också 
ett ansvar för att arbeta för en fungerande infrastruktur i hela kommunen.   
  
 
Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till ordförande i 
kommunstyrelsen: 
 

1. Har kommunen genomfört någon analys eller uppdragit åt någon annan att genomföra en 
analys över hur många fordon som beräknas använda väg 546 när den fyrfiliga väg 73 är 
klar?  

? Om inte någon sådan analys har gjorts, vad beror det på och när kommer den att 
göras? 

 
2. Hur många fordon per dygn räknar kommunen med på Segersängsvägen när väg 73 blir 

klar?  
? Hur många av dessa fordon beräknas passera genom Grödby? 

 
3. Vilka åtgärder kommer kommunen och/eller Vägverket att vidta för att trafiken på 

Segersängsvägen ska fungera och vara trafiksäker trots de ökade trafikflöden som den nya 
väg 73 innebär?  

 
4. Vilka trafiksäkerhetsåtgärder har kommunen och/eller Vägverket planerat för, p.g.a. den 

starkt ökande genomfartstrafiken genom Grödby och de oskyddade trafikanterna där? Där 
finns ju inte någon gång- och cykelbana. 

 
5. Hur går det med skolskjutshållplatsen, som kommunen har begärt av Vägverket? När blir 

den klar? Det är ju nu ett 100-tal barn i förskolan vid Segersäng.  
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