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Urval av sommarens trafikpåverkande vägarbeten 2019, perioden maj-september
Håll koll med ”Trafikinformation väg” på startsidan på trafikverket.se så får du veta vilka vägarbeten som pågår och påverkar just din resväg.
Norra Sverige

E10 Lappeasuando-Svappavaara Beläggningsarbete på en ca 17 km lång sträcka
med nedsatt hastighet och begränsad framkomlighet. Trafiken regleras med trafikljus eller väglots.
E45 Ottotorp-Kitajaur-Stenträsket. Arbeten med förstärkning, avvattning
samt beläggning på en ca 25 km lång sträcka, nedsatt hastighet och begränsad
framkomlighet. Trafiken regleras med trafikljus eller trafikvakter.
Väg 97 Boden- Norra Bredåker. Arbeten med förstärkning, avvattning samt
beläggning på en ca 16 km lång sträcka. Nedsatt hastighet och begränsad framkomlighet. Trafiken regleras med trafikljus eller väglots.
E4 Sikeå- Bureå. Beläggningsarbete, begränsad framkomlighet. Trafiken regleras
med väglots.
Väg 791 Storgatan, genom Norsjö. Beläggningsarbete, begränsad framkomlighet. Trafiken regleras med väglots.
E4 Söderslätt-Stöcksjö. Beläggningsarbete, begränsad framkomlighet. Trafiken
regleras med väglots.
503 Entré Syd - E4 infart till Stöcke. Arbeten med avvattning. Begränsad framkomlighet med ett körfält avstängt och sänkt hastighet till 30 km i timmen på
berörd sträcka.
E14 Krokom-Ytterån. Beläggningsarbete på en ca 18 km lång sträcka. Begränsad
framkomlighet. Trafiken regleras med väglots.
E4 Ullånger – Docksta. Beläggningsarbete, arbeten med mittvajerräcke samt
målning. Trafiken regleras med väglots eventuellt dubbel lots i både norrgående
och södergående riktning.
E14 Timmervägen – Blåberget. Sprängningsarbeten, 1-2 gånger per dag stängs
trafiken av i ca 5-10 minuter vid sprängning.
Väg 84 Långa-Funäsdalen. Beläggningsarbete på en ca 45 km lång sträcka. Begränsad framkomlighet. Trafiken regleras med väglots.
Väg 83 Offerberg-Kramsta. Beläggningsarbete på en ca 2,5 km lång sträcka. Trafiken regleras med väglots och trafiksignal.
E4 Gnarp Böle-Åckne & Älvsta-Jättendal. Beläggningsarbete på en ca 5 km
lång sträcka. Trafiken leds förbi arbetsplatsen.
Väg 70 Brunnsberg-Hållbovallen. Arbeten med ytbeläggningen på en ca 27 km
lång sträcka mellan Älvdalen-Särna. Stor risk för stenskott. Trafiken regleras med
väglots.
E16 Ljungfrurondellen-Hosjö (Zkrog). Beläggningsarbete på en ca 8 km lång
sträcka. Arbetet utförs kväll/natt (kl 18-06), trafiken regleras med väglots.
E16, Valbo-Forsbacka. Beläggningsarbete på en ca 10 km lång sträcka, arbetet
utförs kväll/natt (kl 18-06), trafiken leds förbi arbetsplatsen.
Väg 70 Avesta-Hedemora. Beläggningsarbete på en ca 13 km lång sträcka. Begränsad framkomlighet, arbetet utförs kväll/natt kl 18-06. Trafiken regleras med
väglots.
E45 Lövberga-länsgränsen. Arbete med ytbeläggningen på en ca 45 km lång
sträcka. Begränsad framkomlighet. Trafiken regleras med väglots.

Stockholm och mellersta Sverige

E4 Dragon Gate, sydväst om Marma. Reparation av bro. Vägen stängs av i en
riktning i taget och trafiken leds över i motsatt riktning. Ca 10 veckors arbete.
E20 Arphus-Strängnäs, trafikplats Lunda + Strängnäs, trafikplats Biskopskvarn-Stockholms länsgräns. Beläggningsarbete i båda färdriktningar.
Vägen stängs av i en riktning i taget och trafiken leds över i motsatt riktning. Ca
fem veckors arbete.
E18/väg 56 Kvicksund-trafikplats Västjädra + Trafikplats Västjädra, väster
om Västerås. Beläggningsarbete och byggnation av ny bro vid trafikplatsen.
Trafikplats Västjädra är avstängd, och trafiken leds om fram till oktober 2019.
Beläggningsarbete nattetid under 1-2 veckor då ett körfält stängs av.
E20 Ekbacksrondellen, Arboga. Reparation av bro under april-november.
Trafiken som ska mot Örebro/Lindesberg leds om via centrala Arboga. Trafik mot
Arboga/Eskilstuna kör över bron i det körfält som är öppet.
Väg 222, genom Nacka Trafikplats Lugnet-Trafikplats Nacka. Bygger ny trafikplats Kvarnholmen, i höjd med Nacka gymnasium. Ett avstängt körfält i båda
riktningar med sänkt hastighet. Risk för kö i riktning mot Stockholm på morgonen och i riktning mot Nacka på eftermiddagen.
Väg 226, Huddingevägen Skyttbrink-Tullinge station. Bygger en helt ny gångoch cykelväg. Endast ett körfält är öppet. Trafiken regleras med trafiksignaler och
flaggvakter. Gångtrafikanter hänvisas till alternativ väg via skyltning. Klart hösten
2019.
E4/E20 Södra Stockholm: Kungens kurva/Skärholmen/Sätra/Bredäng/Vårby.
Arbeten med att ansluta delar av Förbifart Stockholm mot nya E4. Avstängda
körfält på flera platser i området. Följ skyltning på plats. Tillfälliga trafikstopp
vid sprängningsarbeten, cirka 10 minuter. Beläggningsarbete mellan trafikplats
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Kungens kurva och Västertorp i södergående färdriktning, arbetet pågår nattetid
(kl 22-05) i ca en vecka och innebär att två körfält är avstängda för trafik.
E4 Södertälje, Trafikplats Södertälje Syd–trafikplats Saltskog. Bergarbete i
norrgående färdriktning. Vägen stängs av mot Södertälje/Stockholm och trafiken
leds över i motsatt riktning. Sänkt hastighet, ca fyra veckors arbete.
E4 Tystberga-Sillekrog. Beläggningsarbete i norrgående riktning. Vägen stängs
av mot Stockholm och trafiken leds över i motsatt färdriktning. Ca två veckors
arbete.
E18 Örebro, trafikplats Norrplan-Arboga, trafikplats Gräsnäs. Beläggningsarbete i båda färdriktningar, med ett körfält avstängt. Trafiken regleras med lots.
Ca 3-4 veckors arbete.
E4 Åby, Norrköping-Gränna-Jönköping. Beläggningsarbete i båda körriktningar med ett körfält avstängt. Ca fem veckors arbete.

Västra Sverige

Väg 63 Edsgatan – Vallargärdet. Arbeten för att bygga mötesfri landsväg. Trafiken regleras med trafikljus på ett körfält.
Väg 44 Uddevallatunnlarna. Underhållsarbeten, begränsad framkomlighet,
dubbelriktad trafik i ett tunnelrör medan arbetena pågår i det andra.
Väg 44 Stadsmotorvägen (Frölandsrondellen, Ramseröd/Råsseröd). Beläggningsarbeten kvälls/nattetid (kl 19-06) under ca 10 veckor. Trafiken leds om på
vissa sträckor och leds över i mötande körbanan vissa sträckor. Uppehåll i arbetet
v.29-31
Väg 160 Tjörnbron. Underhållsarbeten, ett körfält i vardera riktning är öppet
dagtid 4.30-21.00, eventuell hastighetssänkning från 70 till 50 km i timmen medan underhållsarbetet pågår. Vissa nätter är endast ett körfält öppet för all trafik.
Trafiken leds då med flaggvakt. Andra nätter är bron helt stängd och trafiken
hänvisas till Svanesundsleden.
E6 Stenungsundsmotet – Ödsmålsbron. Beläggningarbeten, påverkan dygnet
runt under ca 2 mån. Endast ett körfält i varje riktning öppet mot normalt två
samt reducerad hastighet. Arbetet är uppdelat i etapper.
E6/E20/E45 Centralenområdet. I centrala Göteborg pågår flera stora infrastrukturprojekt som nedsänkning av E45, Västlänken och Marieholmsförbindelsen. Dessa i kombination med Trafikkontorets infrastrukturprojekt samt husbyggnationer innebär mycket stor påverkan på trafiken i området.
E45 Gullbergstunneln Lilla Bommen-Falutorget. Arbete med nedsänkning av
väg E45. Begränsad framkomlighet. Trafiken leds om och hastigheten sänks till
50 km i timmen.
E6 & E45 Marieholmsförbindelsen. Arbeten med ny tunnel under Göta Älv.
Smalare körfält och sänkt hastighet på E6 norr om Tingstadstunneln.
E6.20 Älvsborgsbron. Underhållsarbeten på bron med begränsad framkomlighet. 17 juni-15 september pågår arbete dygnet runt på de två västra körfälten,
som då stängs. Trafiken kommer vara omlagd till 2 körfält i vardera riktning och
reducerad hastighet. Perioden före och efter pågår arbetet nätter och helger.
E6 Bro över Trönningeån, V Trönninge (västra). Arbeten med brounderhåll
under ca 6 veckor. Trafiken leds över med bara ett körfält öppet i vardera riktning
(dygnet runt).
E6 Bro över Fylleån N Hagön i Halmstad (västra). Arbeten med brounderhåll
under ca 6 veckor. Trafiken leds över med bara ett körfält öppet i vardera riktning
(dygnet runt).
Väg 15 Södra infarten Halmstad. Arbeten med ny trafikplats och ombyggnad av
trafikplats. Begränsad framkomlighet. Hastigheten sänks till 40 km i timmen och
trafiken leds förbi i två körfält i vardera riktning.

Södra Sverige

Väg 26/47, mellan Månseryd och Mullsjö. Byggs om till mötesfri motortrafikled
med mitträcke. Sedan april går all trafik på lokalvägen, från mitten av augusti går
trafiken på nya vägen från Månseryd till avfarten mot Habo kyrka väg 1815. Resten av sträckan går trafiken på lokalvägen och ansluter i norr mot väg 185. Efter
vecka 32 går all trafiken på den nya vägen.
E4, bro vid Röttle i södergående riktning. Brounderhåll, byte av kantbalkar,
räcken, tätskikt, lager, övergångskonstruktioner samt diverse betongreparationer.
Bron stängs av helt i södergående riktning och all trafik leds över till norrgående
riktning där trafiken går i en söder- och en norrgående fil, det medför mötande
trafik på en sträcka av ca 600 meter.
Väg 137, Ölandsbron. Arbete med brounderhåll, enbart ett körfält kommer vara
öppet i vardera riktning, med hastighetsbegränsningen 70 kilometer i timmen.
E4, mellan Ljungby och Toftanäs. En sträcka på ca 32 km byggs ut till motorväg. Begränsad framkomlighet mellan Toftaholm och trafikplats Lagan där
hastigheten är sänkt till 70 km.
Väg 15 Olofström. Vi mitt separerar vägen och bygger två nya cirkulationsplatser. Genomfartstrafik på väg 15 leds om via Östra Ringvägen.

