
Trafikverket förbättrar trafiksäkerheten på väg 77 
mellan Norrtälje och länsgränsen mot Uppsala län. 
Vägen har låg standard och är ofta olycksdrabbad.
Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är en 
viktig förbindelse mellan E18 och E4. Vägen är cirka tre mil 
lång och förbinder Rimbo, Norrtälje och hamnen i Kapell-
skär med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergs-
lagen. Syftet med vårt arbete är att förbättra standarden när 
det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet för alla trafikanter 
samt att minska miljöpåverkan. Vägen går genom ett om- 
råde med mycket höga kulturmiljövärden och flera ut-
pekade riksintresseområden för kulturmiljövården. 

Omfattning
Det fortsatta arbetet omfattar i huvudsak följande:
• Vi bygger om till Tvåfältsväg med referenshastighet  

80 km/tim.
• En kombination av vägförbättringsåtgärder kommer att 

genomföras enligt fyrstegsprincipen, det innebär att vi 
stegvis analyserar vilka typer av åtgärder som bäst löser 
problemen.

• Vi tittar på behov av åtgärder och tänkbara lösningar för 
gång- och cykeltrafiken längs sträckan. 

• Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på sträckan 
kommer att göras.

Informationsblad, december 2014
Projekt i Norrtälje

Trafikverket har flera projekt på gång i Norrtälje. En del av dem byggs nu och andra  
planerar vi för. Här kan du läsa mer om våra projekt, vilken fas de befinner sig i och vad 
som är aktuellt just nu. 

Väg 77, Länsgränsen–Rösa 

• Vi kommer att lägga stor vikt vid landskapsanalys och 
gestaltningsprogram med särskild hänsyn till vägens 
utformning och anpassning i landskapet.

• Vi tar hänsyn till och minimerar påverkan på kultur-, 
natur-, boende- och vattenmiljövärden.

Foto: Cowi

Trafikverket bjuder in till samråd 27/1 Gottröra, 28/1 Rimbo 
och den 29/1 i Finsta. Vi finns på plats från klockan 18:30, 
samråd äger rum klockan 19-21.
Lördagen den 31 januari klockan 10-14 är du välkommen 
att komma och prata med oss då finns vi på plats på Rimbo 
torg. 
På www.trafikverket.se/vag77 hittar du mer information.



Tider och pågående arbete
Trafikverket skrev våren 2014 kontrakt med en konsult 
som kommer att ta fram alternativ för lokalisering och 
påbörja en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i form 
av en samrådshandling. Med lokaliseringsalternativ av-
ses möjliga korridorer som ska mynna ut i ett alternativ. 
Efter samråd och remiss kommer Trafikverket att fatta 
beslut om lokaliseringsalternativ. För detta alternativ 
(korridor) kommer en vägplan att upprättas.

Vi kommer att upphandla en konsult som tar fram ett 
planförslag med tillhörande MKB. Preliminärt går för-
frågan ut i april 2015. 

Samråd med allmänheten om lokalisering planeras att 
ske i slutet av januari 2015. Under mars 2015 planerar 
vi att ta ställning till val av alternativ. Därefter påbörjas 
arbetet med att utforma planförslaget och tillhörande 
MKB. I detta skede kommer vi att genomföra ytterli-
gare samrådsaktiviteter. 

Sommaren 2016 planerar Trafikverket att kungöra ett 
planförslag och ställa ut det för granskning för att vid 
årsskiftet 2016-2017 begära att få vägplanen fastställd. 

Under förutsättning att vägplanen vunnit laga kraft 
kommer upphandling av entreprenaden att ske i början 
av 2018. Vi har planerat byggstarten till hösten 2018 och 
vägen beräknas vara färdig 2021. 
Tidpunkterna är preliminära och kan komma att ändras.

Mer information och kontakt
På www.trafikverket.se/vag77 hittar du mer informa-
tion om projektet och om kommande samrådsmöten. 

Christina Eklööf, projektledare, mobil: 070-632 98 80, 
e-post: christina.ekloof@trafikverket.se

Vi planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje 
och Kapellskär. Sträckan är cirka 22 km lång, mycket 
olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet 
som trafiksäkerhet. Vi har tagit fram en vägplan med 
utgångspunkten att vägen ska göras om i befintlig 
sträckning till en mötesfri 2+1-väg med hastigheten 
100 km/tim.
Syftet med vårt arbete är att förbättra säkerheten för samt-
liga trafikantgrupper och minska risken för mötesolyckor. 
Vi vill förbättra förutsättningarna för att välja buss och att 
nå lokala mål till fots och på cykel. Vi vill också förbättra 
möjligheterna för näringslivets transporter till och från 
Kapellskärs hamn, anpassa vägens kapacitet till den ökade 
trafiken och bidra till den regionala utvecklingen.

Omfattning
Det fortsatta arbetet omfattar i huvudsak följande:
• Ombyggnad av E18 till 2+1 väg med mitträcke.
• Vi bygger om korsningarna längs med sträckan, bland 

annat gör vi om några fyrvägskorsningar till trevägs-
korsningar och separata körfält för vänstersväng byggs.

• För att gående och cyklister ska slippa gå över E18,  
bygger vi planskilda korsningar under E18.

• Gång- och cykelförbindelse längs sträckan som nyttjar 
befintliga lokalvägar kompletteras med nybyggd gång- 
och cykelväg.

• Busshållplatser byggs om till fickhållplatser och 
tillgänglighetsanpassas.

Ny hastighet 
Trafikverket sänkte hastigheten den 1 november på sträck-
an E18 Norrtälje–Kapellskär från 90 km/tim till 80 km/tim 
eftersom vägen inte klarar kraven för en hastighetsbegräns-
ning över 80 km/tim. När vägen rustats upp möter den de 
krav som gäller för hastighetsgränsen 100 km/tim.

Vad händer framöver?
Länsstyrelsen tillstyrkte vägplanen 27 oktober 2014.  

E18, Norrtälje–Kapellskär

Fakta
VAD: Förbättra standarden av 2,6 mil väg mellan Norrtälje 
och länsgränsen mot Uppsala län
VARFÖR: Öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt 
minska miljöpåverkan
NULÄGE: Val av lokalisering och framtagande av vägplan

På Nationaldagen den 6 juni invigdes 
väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen 
under pompa och ståt. Ett tusental ivriga 
Norrtäljebor kom för fira invigningen vid 
en ceremoni intill vägen vid trafikplats 
Ankaret.
Vägen är en efterlängtad lösning då närmare 
20 000 fordon tidigare trafikerat sträckan 
genom staden varje dag. Den nya sträckning-
en kommer förutom att avlasta och minska 
trafikmängden i centrala Norrtälje även och 
ge bättre framkomlighet och bekvämare för-
bindelser till och förbi Norrtälje. 

Väg 76, förbi Norrtälje



Väghållningsmyndigheten skickade vägplanen till  
Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelse den  
11 november 2014. När vägplanen har vunnit laga kraft är 
nästa steg är att upphandla entreprenör som ska bygga om 
vägen. Byggtid är preliminärt från sen höst 2015-2017.

Mer information och kontakt
Mer information om projektet hittar du på vår hemsida 
www.trafikverket.se/kapellskar. 

Projektledare Karin Stadler, e-post: karin.stadler@ 
trafikverket.se eller telefon 010-123 72 31. 

Fakta
VAD: Vi bygger om till mötesfri väg på E18 mellan Trafikplats 
Norrtälje och Kapellskär
VARFÖR:Öka trafiksäkerheten och anpassa vägens kapacitet 
till ökad trafik
NULÄGE: Vägplanen skickades till Trafikverkets planprövnings-
enhet för fastställelse den 11 november 2014

Arbetet färdigställs under hösten, åt- 
gärdande av besiktningsanmärkningar  
pågår. Vi tackar för den förståelse alla  
boende och trafikanter visat under bygg-
tiden.

Attitydmätning
Vi har tidigare genomfört två stycken  
attitydundersökningar; en mätning i  
september 2012 och uppföljningsmätning  
i september 2013. Mätningarna ger oss  
värdefull information om hur boende och 
trafikanter uppfattar våra kommunika- 
tionsaktiviteter. Vi planerar att genom- 
föra en slutmätning i början av 2015.



Rimbo

Midsjö

Kvarntorpet

Hagtorp Hagen

Långsjön

Badplats

Föreslagen gång- och cykelväg

Breddning av väg 77

Befintlig gång- och cykelväg

Busshållplatserna byggs om, förses med 
bussficka och funktionshinderanpassning

Väg 77 Gång- och cykelväg Midsjö‒Rimbo

Befintlig gång- 
och cykelväg

Föreslagen gång- 
och cykelväg

Breddning av väg 77
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 www.trafikverket.se

Syftet med projektet är att förbättra 
säkerheten och framkomligheten för 
gående och cyklister.

Vi fastställde tillsammans med entrepre-
nören E-Schakt AB en gemensam vision för  
projektet: ”Genom konstruktivt samarbete 
gör vi det möjligt att december 2014 gå och 
cykla säkert mellan Midsjö och Rimbo”.

Slutbesiktning av gång- och cykelvägen 
genomfördes den 10 december, sex månader 
tidigare än vad vi planerat för. 

Väg 77, gång- och cykelväg Midsjö–Rimbo

Fakta
VAD: Ny gång- och cykelväg mellan Midsjö och Rimbo,  
parallellt med riksväg 77
VARFÖR: För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten  
för gående och cyklister
NULÄGE: Klar december 2014


