
Vi bygger om väg 267  
Rotebroleden mellan trafik- 
platserna Stäket och Rotebro

  
  



Trafikverket planerar att bygga om väg 267, 
Rotebroleden, mellan trafikplatserna Stäket och 
Rotebro. Vägen är cirka sex kilometer lång och 
den är en viktig förbindelse mellan E18 och E4 
norr om Stockholm. Den är hårt trafikerad och 
både framkomligheten, trafiksäkerheten och 
miljön behöver förbättras. Nu arbetar vi fram 
en vägplan där vi beskriver hur vägen ska  
byggas om.

• öka framkomligheten,
• öka kapaciteten för både biltrafiken och  

kollektivtrafiken,
• förbättra trafiksäkerheten för alla, 
• göra vägen till mindre av en barriär för gå-

ende, cyklister och människor som vill röra 
sig i naturen samt för vilda djur.

Vägen byggs om för att:

På kartan ser du en del av Rotebroleden som vi planerar att bygga om. Den orange markeringen visar de åtgärder vi beräknar att göra vid trafikplatserna, 
samt på och avfarter. Den röda linjen visar den sammanhållande gång- och cykelvägen. Den gul/gröna linjen visar var breddningen av vägen sker. Hela 
sträckan breddas till två körfält i vardera riktning. Ta del av hela kartan på projektets webbplats, se adressen under rubriken Mer information.

På bilden kan du se vägen i profil med 2+2 körfält och viltstängsel.
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 Så här vill vi förbättra Rotebroleden

Nedan kan du ta del av de åtgärder vi föreslår för 
att förbättra framkomlighet, säkerhet och miljö  
längs med Rotebroleden.

• Hela sträckan mellan trafikplatserna  
Stäket och Rotebro, byggs om till två kör-
fält i varje riktning.

• Planskilda korsningar byggs vid det plane-
rade verksamhetsområdet i Järfälla kom-
mun, anslutningen till väg 850 Mälarvä-
gen och vid Bisslingevägen/Överby.

• Gång- och cykelvägen blir sammanhäng-
ande längs med hela sträckan och det 
finns planskilda passager där gång- och 
cykelvägen korsar Rotebroleden, bland 
annat vid Evelund/Söderbyvägen och vid 
Båtsmanstorp.

• Viltpassager anläggs längs vägen för att 
små och stora djur ska kunna röra sig i 
området.

• Bullerskydd i form av vallar, skärmar  
eller fönsteråtgärder, genomförs där  
Naturvårdsverkets gränsvärden över-
skrids.

En högtrafikerad väg innebär alltid störningar för 
omgivningen och den är en barriär för människor 
och djur. När vi planerar för hur vi ska bygga om 
Rotebroleden för att vägen ska få bättre framkom-
lighet tittar vi även på vad vi kan göra för att det 
ska bli bättre för människor och djur, det vill säga, 
hur vi minskar vägens barriäreffekt. I det här 
projektet innebär det en rad förbättringar jämfört 
med hur det ser ut idag. Ta del av åtgärderna till 
vänster.

Vi har genomfört bullerberäkningar längs med 
hela vägen. Beräkningarna visar hur bullernivå-
erna ser ut idag och utifrån dem har vi beräknat 
hur nivåerna kan tänkas förändras om vägen 
breddas och hastigheten höjs. Utifrån beräkning-
arna kan vi även se vilka åtgärder vi behöver göra 
för att klara riktvärden för buller för dem som 
bor närmast vägen. I granskningshandlingen kan 
du läsa mer om vilka åtgärder som vi planerar att 
genomföra för att minska bullret. På projektets 
webbplats finns även mer information om buller 
och våra åtgärder.

Åtgärder
Miljö

Bullerberäkning
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

www.trafikverket.se

TIDPLAN
Vi arbetar i dag efter nedanstående tidplan.  Observera att tiderna kan komma att ändras.2013, maj−juni Granskning av förslag till vägplan2014 Vägplan fastställs2014/15 Byggstart2016/17 Rotebroleden står färdig

En breddning av vägen innebär att vi behöver 
ta mark i anspråk längs vägen och vid de plane-
rade trafikplatserna. Vid trafikplats Mälarvägen 
innebär det ett mindre intrång i naturreser-
vatet söder om vägen. Landskapet är varierat 
längs sträckan och landskapsbilden kommer att 
påverkas. I området finns fornlämningar och vi 
genomför en arkeologisk utredning för att se om 
det finns ytterligare lämningar.

Trafikverket startar våren 2013 två nya projekt i 
anknytning till Rotebroleden. Det är två vägpla-
ner, en för ombyggnation av E18 trafikplats 
Stäket och en för ombyggnaden av E4 trafikplats 
Rotebro. Enligt våra beräkningar räcker inte 
kapaciteten i trafikplatserna för de väntade 
trafikökningarna. Ambitionen är att dessa ska 
byggas om samtidigt som Rotebroleden. Nästa 
steg i arbetet är samråd som är planerat till 
hösten 2013. Mer information om projekten 
kommer att publiceras på www.trafikverket.se/
trafikplats_staket och www.trafikverket.se/
trafikplats_rotero.
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Mer mark behövs

Den 1 januari 2013 ändrades väglagen, och det  
påverkar planeringsprocessen. Ändringen inne-
bär bland annat att det nu är en vägplan som tas 
 fram i stället för en arbetsplan.  Läs mer om väg-
lagen och planeringsprocessen på Trafikverkets 
webbplats. 

Du kan hitta mer information om ombyggnaden 
av väg 267 Rotebroleden, mellan trafikplats 
Stäket och Rotebro, på www.trafikverket.se/
rotebroleden. Här kan du bland annat ta del av 
tidigare dokument och läsa frågor och svar som 
kom fram vid öppet hus våren 2012 samt sak-
ägaresammanträdet i december 2012. 

Två nya projekt startas i Stäket

och Rotebro

Mer information


