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Malmövägen byggs om  
Etapp 1 

Sprängningsarbeten väster om 
Malmövägen
Marken väster om Malmövägen, 
dit vägen ska flyttas, består 
till stor del av berg som måste 
sprängas och forslas bort.
Sprängningsarbetet planeras att 
starta i mitten av september och 
pågå till slutet av december. 

Närliggande fastigheter kommer 
besiktigas inför arbetet och  
vibrationsmätare monteras. 

Innan sprängning signaleras 
korta upprepande signaler i cirka 
20 sekunder. Befinner du dig i 
närheten av sprängningen kan 
du komma att uppleva kraftigt 
buller. 

Spontning i Ystadsvägen
För att stabilisera marken 
kommer spont, metallskivor, slås 
ner i marken vid Ystadsvägen. 
Arbetet planeras att pågå från 
september till november och 
innebär att gatan stängs av 
för biltrafik. Spontning är ett 
arbetsmoment som innebär 
höga ljud. Ljudabsorbenter 
planeras att sättas upp mot 
förskolan Solskenet söder om 
arbetsområdet.  

Avstängningar
Arbetet inom etapp 1 innebär att 
området stängs av enligt rosa 
markering i bilden nedan. Under 
hösten och vintern kommer 
Malmvägen fortsatt vara öppen 
för både biltrafik, gång och 
cykel. Ystadsvägen stängs av 
helt för biltrafik men gång- och 
cykelbanan hålls öppen. 

Entréer till förskolan Solskenet 
kommer vara tillgängliga under 
hela produktionstiden.

Riksbygggen ska bygga ett nytt 
flerbostadshus med cirka 40 
bostäder öster om korsningen 
Malmövägen och Ystadsvägen. 

Byggnationen  planeras att 
starta sommaren 2023. 

Preliminär tidplan

Etapp 1 - Markarbeten i 
Ystadsvägen och väster om 
Malmövägen. 
Hösten/vintern, 2022

Etapp 2 - Gatu- och 
ledningsarbeten i Malmövägen.  
Våren/sommaren, 2023

Etapp 3 -  Gatuarbeten vid 
norra delen av Malmövägen, 
mot korsningen med 
Halmstadsvägen. 
Sommaren, 2023

Tidplanen kan komma att 
ändras, uppdaterad information 
publiceras på: 

växer.stockholm/malmövägen

Inför byggnationen av nya bostäder öster om korsningen 
Malmövägen och Ystadsvägen bygger Stockholms stad om och 
flyttar Malmövägen västerut. Ombyggnationen skapar en rakare, 
mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen och en mindre 
brant backe upp till Halmstadsvägen. Arbetet är uppdelat i flera 
etapper. Etapp 1 startar i september 2022 och hela ombyggnationen 
beräknas vara klar till sommaren 2023.
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