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  Datum  

Avdelning Kundbehov o planering 2005-08-16 PP20 2003:87 
Lina Oskarsson   
 

Ställningstagande  

Objekt 10709, Förstudie för Korsning väg 
223/Storgatan och gång- och cykelväg längs väg 980 i 
Mariefred i Strängnäs kommun i Södermanland 

Bakgrund 
Väg 223 är en primär länsväg och tillika infart till Mariefred. Vid Storgatan 
finns den första infarten till Mariefred om man kommer från Läggesta. Den 
andra infarten finns vid Kärnbogatan där också det allmänna vägnätet byter 
nummer. Väg 980 Stallarholmsvägen fortsätter mot Stallarholmen och väg 978 
går genom Mariefred. Korsningen Stallarholmsvägen (väg 223) och Storgatan 
är svårorienterad för en obekant. Strax intill finns också infarten till 
parkeringen för Gripsholmsslott. I korsningen finns också 
trafiksäkerhetsproblem, framförallt för oskyddade trafikanter. Utmed infarten 
– väg 223 – finns en gång- och cykelväg. Denna slutar vid korsningen 
Stallarholmsvägen/Storgatan. De cyklister och gående som vill fortsätta norrut 
utmed Stallarholmsvägen är hänvisade till blandtrafik. 
 
Strängnäs kommun har uttryckt önskemål om att på något sätt markera entrén 
till Mariefred, bl a genom att se över korsningens utformning.  
 
Parallellt med detta objekt har en förstudie framtagits som omfattar 
genomfarten i Mariefred (objekt 10 708). 
 

Tänkbara åtgärder 
Förstudien redovisar följande tänkbara möjligheter: 

Lokalisering av en gång- och cykelväg 
• Gång- och cykelväg öster om Stallarholmsvägen med byte till västra 

sidan vid ”Solvändan” 
• Gång- och cykelväg väster om Stallarholmsvägen 

Åtgärder vid korsningen väg 223 (Stallarholmsvägen)/Storgatan 
• Hastighetssäkrad och tydligare korsning 
• Cirkulationsplats 

Remissbehandling 
Förstudien har varit föremål för remissbehandling, se bilagd 
samrådsredogörelse. 
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Beslut om betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen har beslutat att ”Korsning väg 223/Storgatan och gång- och 
cykelväg längs väg 980”, enligt förstudien, inte kan antas innebär betydande 
miljöpåverkan. Beslutet är fattat med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 i 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvenser. 
 

Ställningstagande 
Under förutsättning att nuvarande sträckning på väg 223 (infarten till  
Mariefred) inte ändras i det nu pågående översiktsplanearbetet skall nästa steg 
vara att upprätta en arbetsplan och bygghandling för ombyggnad av 
korsningen samt en gång- och cykelväg på östra sidan av Stallarholmsvägen. 
Innan projekteringen påbörjas skall ett gestaltningsprogram tas fram som 
underlag för val av korsningsutformning. 

 

Bilaga 
Samrådsredogörelse 
Beslut om betydande miljöpåverkan 
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