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Trafikplats Vinsta
Information om E4 Förbifart Stockholms arbeten i Vinsta sommaren 2019.
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TRAFIKPLATS VINSTA
JUNI – AUGUSTI 2019

Arbetet med de nya cirkulationsplatserna
i Vinsta har tagit fart
Tillsammans med Skanska planerar och förbereder vi sommarens arbeten. Vi ska bland
annat göra markförstärkande arbeten, omfattande ledningsomläggningar samt bygga
nya gång- och cykelvägar. I augusti startar sprängningsarbetena inför bygget av av- och
påfartsrampen till tunnlarna vid Skattegårdsvägen.
Flytt av fjärrvärme
Norra delen av Bergslagsvägen och Viltorpsbacken
kommer bli berörda av våra arbeten då vi flyttar fjärrvärme
från västra till östra sidan om Bergslagsvägen. Vi flyttar
fjärrvärmen för att få plats att flytta en vattenledning.
Vi behöver ta bort delar av bullervallen som ligger på östra
sidan av Bergslagsvägen och ta bort en del träd. I samband
med det gör vi tillfälliga bulleråtgärder för att minska
bullret från trafiken och våra arbeten.

Flytt av Skattegårdsvägen
Under sommaren flyttar vi Skattegårdsvägen i sidled norrut för att den ska passa ihop med nya cirkulationsplatsen

vid Bergslagsvägen. I samband med detta kommer
befintliga busshållplatser flyttas till Krossgatan.

KOM OCH TRÄFFA OSS!
Har du frågor om E4 Förbifart Stockholms arbeten, vad vi
ska bygga och hur det kommer att se ut när det är klart?
Då ska du komma till Coop i Vinsta och ställa dina frågor
direkt till oss som jobbar i projektet.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Var: Coop i Vinsta
När: fredag 14/6 kl. 14.00–18.00
Välkommen!

Spont- och sprängningsarbeten
Parallellt med Skattegårdsvägen, i området där vi ska
bygga rampen ner till tunnlarna, kommer vi att borra
ner en spont och göra andra markförstärkande arbeten
innan vi börjar spränga ovan jord i början av augusti.

Trafikpåverkande arbeten i
Bergslagsplansrondellen
Under vecka 29-31 planerar vi för trafikpåverkande
arbeten i Bergslagsplansrondellen. Vi arbetar för så bra
framkomlighet som möjligt och ett körfält kommer att
vara öppet för växelvis trafik.

Tunneldrift och sprängningsarbeten
Vecka 28-31 ligger tunneldriften nere, det vill säga vi
spränger inte i tunnlarna. Andra underhållsarbeten
som inte är störande kan förekomma.

Bilden visar av- och påfartsramperna vid Skattegårdsvägen för
trafik i norrgående riktning. Illustration: &Rundquist

BLIR DU STÖRD?
Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som
bor eller arbetar i närheten av våra arbetsområden kan komma att påverkas
av buller, vibrationer och byggtransporter.

VILL DU ANMÄLA DIG TILL VÅR SPRÄNGVARNINGSTJÄNST?
Du som bor eller arbetar i närheten av våra arbetsområden kan anmäla dig
till vår automatiska sprängvarningstjänst som förvarnar cirka 30 minuter
innan sprängning via sms, uppringning eller e-post.

Ring vår kundärendemottagning 010-123 04 00 eller mejla till
kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se så hjälper vi dig.
Information om störningar under byggtiden finns på vår webbplats
trafikverket.se/forbifartstockholm-storningar

FÖLJ OSS PÅ WEBBEN OCH INSTAGRAM
På vår webbplats trafikverket.se/forbifartstockholm kan du följa våra
arbeten. Förutom att se hur långt vi kommit med tunneldrivningen på
våra framdriftskartor kan du hitta nyheter från projektet, anmäla dig till vårt
digitala nyhetsbrev eller se vår senaste film om E4 Förbifart Stockholm.
Följ oss på Instagram
@e4forbifartstockholm

Korta fakta
VAD ÄR E4 FÖRBIFART
STOCKHOLM?
• E4 Förbifart Stockholm är en ny
sträckning av E4:an väster om
Stockholm.
• Vägen går från Kungens Kurva i söder
till Häggvik i norr.
• Sträckan blir ca 21 kilometer lång,
varav 18 kilometer går i tunnel.
• Vägen beräknas öppna för trafik 2026.
Läs mer om hela projektet på webbsidan:
trafikverket.se/forbifartstockholm

TRAFIKVERKETS KONTAKTCENTER

öppet dygnet runt 0771-921 921

E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit i skapandet av en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4:an binder
ihop norra och södra Stockholm, vilket leder till att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar. Vägen avlastar Essingeleden
och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Insamling av personuppgift
För att informera om projektet har Trafikverket samlat in namn
och adress till boende i närområdet. Dessa uppgifter lagras hos
Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att

invända mot behandlingen. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket,
organisationsnummer 202100-6297. Adress: Trafikverket, 781 89
Borlänge. Tfn: 0771-921 921. www.trafikverket.se/gdpr
Dataskyddsombudet nås på samma adress.

Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

