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I februari kommer arbeten att börja med att 
bygga ut och om den del av Tyresövägen som 
sträcker sig mellan cirkulationsplatsen som 
brukar kallas golfrondellen och korsningen 
med Bollmoravägen. Vi kallar det trafikplats 
Bäverbäcken och ombyggnationen omfattar 
också Siklöjevägen och Bäverbäcksvägen.

Under loppet av några år kommer ett 
stort antal åtgärder göras för att förbättra 
framkomligheten för alla trafikslag längs 
den här sträckan, och för att skapa en mer 
trafiksäker miljö för gångtrafikanter, cyklister 
och resande med kollektivtrafik. 

Arbetena kommer att påbörjas i februari 2022 
och göras i etapper till och med 2024. Man 
kommer att starta vid golfrondellen och sedan 
röra sig västerut mot korsningen. Arbetena 
är planerade för att kunna genomföras 
med framkomlighet för trafiken under hela 
byggperioden. Arbetena utförs av Tyresö 
kommun i samarbete med JM Entreprenad.

Det som ska göras är: 
• Ny gång- och cykeltunnel under Tyresövägen 

öster om golfrondellen.

• Ombyggnad av golfrondellen.

• Nya väderskyddade busshållplatser öster 
om golfrondellen.

• Breddning av Tyresövägen mellan 
golfrondellen och korsningen med 
Bollmoravägen.

• Ny gång- och cykelbana längs med 
Siklöjevägen till nya tunneln.

• Ombyggnad av korsningen Bollmoravägen/
Tyresövägen med gång- och cykelpassage 
och trafiksignal som prioriterar 
kollektivtrafik och cykel.

• Ombyggnad av korsningen Bollmoravägen/
Siklöjevägen med till exempel gång- och 
cykelpassage.

• Gång- och cykelväg på båda sidor av 
Bäverbäcksvägen.

Samtidigt som Tyresövägen utvecklas ut 
kommer det även att byggas hus inom det 
område som kallas Bäverbäcken, det vill 
säga norr om golfrondellen. Läs mer 
om detta på webben. 

Snart börjar arbeten längs Tyresövägen
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Vi kommer också att skicka ut informationen till 
bostadsrättföreningen eller verksamheten som 
via egen vald kanal kan förmedla informationen 
till er boende och arbetstagare i området. 

Kontakt 
För frågor, kontakta 
projektchef Ronald Gustavsson
E-post: Ronald.Gustavsson@tyreso.se
Telefon: 08-578 299 84

Ni som bor eller har verksamheter längs den 
här delen av Tyresövägen kommer att påverkas 
genom avstängda passager, byggtrafik, visst 
buller från arbetsplatsen och liknande. För att 
ni ska kunna vara förberedda på vad som är 
på gång, planerar vi att regelbundet att lägga 
upp information på vår webbplats. Denna kan 
man prenumerera på för att få notifieringar 
vid uppdateringar. På webbplatsen finns också 
filmer på hur det färdiga resultatet ska se ut.

Adress: tyreso.se/tyresovagen/baverbacken

Scanna QR-koden med 

telefonen för att komma 

till webbsidan.


