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Information från E4 Förbifart Stockholm
Bygget av motorvägen och tunnlarna i E4
Förbifart Stockholm pågår för fullt i närheten
av ditt bostadsområde. Arbetet går framåt
som planerat och just nu påbörjar vi ett
intensivt skede som kommer att pågå ett par
år framöver i varierande omfattning.
Närmast kommer vi att flytta körbanorna ut till
sidorna av arbetsområdet. Anledningen till att
vi gör det är för att kunna spränga och förbereda bygget med tunneln där E4 ska gå.
Det mesta av arbetet utförs dagtid, om det inte
kräver avstängning av körfält på E4/E20. Då kan
nattarbete förekomma.

Läs mer om Förbifart Stockholm på vår hemsida
www.trafikverket.se/forbifartstockholm

Den tillfälliga påfarten ut på E4/E20 från
Skärholmsvägen, som ska lätta på trafiktrycket
på Skärholmsvägen planeras att öppna
hösten 2017.
Trafikverket arbetar ständigt med att störa så
lite som möjligt genom olika åtgärder och anpassade arbetsmetoder.
Trots det kan vissa arbeten komma att uppfattas
som störande av er som bor i närheten. Skulle
så vara fallet ber vid er att höra av er till oss.
Du kan anmäla störningar och eventuella
skador på fastigheter eller annan egendom
som kan ha orsakats av vårt bygge. Ring
telefon: 010 - 123 04 00 eller mejla till e-post:
kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se .
för att anmäla och få varning om pågående
sprängningar.

Tallholmen

Lindholmen

Flygfoto, september 2016

Se gärna dagliga bilder från arbetet
med E4 Förbifart Stockholm på:
www.webbkameror.se
Aktuell information om vad som
händer i trafiken vid Kungens Kurva
kan du alltid hitta på:
www.trafiken.nu/kungenskurva

Anmäl störning och få varning om
sprängning: Ring 010 - 123 04 00
Anmäl störning

Du kan anmäla störningar och eventuella skador på
fastigheter eller annan egendom som kan ha orsakats
av vårt bygge.

Sprängvarningstjänst

Förbifart Stockholm erbjuder en sprängvarningstjänst som förvarnar att sprängning är på
gång.

Kundärenden och sprängvarningstjänst e-post:
kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Läs mer om Förbifart Stockholm på vår hemsida
www.trafikverket.se/forbifartstockholm

