Väg 51, Svennevad–Kvarntorpskorset
April 2019

I höst öppnar väg 51 mellan Svennevad och
Kvarntorpskorset för trafik
Här kommer information om de arbeten vi utför i närområdet. Trafikverket bygger en ny mötesfri landsväg
mellan Svennevad och Kvarntorpskorset. Den nya vägen beräknas vara klar oktober 2019.
Vi stänger två planskilda korsningar
Den 21 maj stänger vi de två planskilda korsningarna vid
Fiskmantorp och Kärrs allé. Det gör vi som en del av de
förberedande arbetena inför den så kallade tågfria helgen
den 30 maj till den 2 juni. De arbeten som kräver tågfrihet
gör vi framförallt den 30-31 maj. Då kommer vi att ta bort
gammal järnvägsräls, slipers och makadam på totalt
60 meter intill varje korsning. Därefter kommer vi att lägga
dit ny makadam, nya slipers och ny räls. Inför avstängningen
vid Fiskmanstorp kommer den nya enskilda vägen mot Backa
att öppnas för trafik. I första skedet sker anslutningen på
vägen mot Backa gård, för att i nästa skede anslutas mot nya
riksväg 51.

Läs mer på webben
Du hittar den senaste informationen om projektet, och info om
eventuella störningar för trafiken på projektets webbsida:
trafikverket.se/svennevad-kvarntorpskorset.
Du är också alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Nya riksväg 51 växer fram i landskapet,
söder om Pålsboda.

Andra aktuella arbeten
• Vi kommer att sätta upp nytt stängsel på båda sidorna
av järnvägen genom hela Pålsboda och vid de borttagna
plankorsningarna. Vi sätter även nytt stängsel under och
vid sidan om den nya vägbron över Västra stambanan.
• I maj kommer vi återuppta asfalteringsarbetet på
resterande nu oasfalterade delar av vägen.
• Vi ansluter nya riksväg 51 mot Hallsbergsvägen under
våren. Där kommer framkomligheten att påverkas i
den nya korsningen.
• Vi bygger även en gång- och cykelbana längs
med nuvarande riksväg 51 mellan Svennevads
bygata och den nya anslutningen som sker
mot södra infarten Pålsboda.

Varför bygger vi ut vägen?

Kom och grill
med oss den 14 a
maj!
Vi är

där klockan 17
.00–19.00,
du är välkomm
en när det pass
ar dig.
Utöver att vi bj
uder på korv m
ed
bröd så
berättar vi om
det senaste so
hänt i projek te
m
t och vad som
är på gång.
Varmt välkom
men till
projek tkontore
t på
Södra Bangatan
12 i Pålsboda.

Den befintliga väg 51 är en regional förbindelse
mellan Norrköping och Örebro, som är särskilt
viktig för terminalverksamheterna i Hallsberg,
Kumla och Örebro. Hastighetsbegränsningen är
idag 70 km/timmen på större delen av sträckan och
vägen är smal, bara cirka 6,3 till 8 meter bred.

Nya riksväg 51 växer fram i landskapet, söder om Pålsboda.

Läs om andra projekt i området

KORTA FAKTA

Väg 50	Nykyrka-Brattebro backe
trafikverket.se/nykyrka-brattebro

• Vi bygger en mötesfri landsväg, så kallad 2+1 väg, med mitträcke.

Väg 51	Kvarntorp-Almbro
trafikverket.se/kvarntorp-almbro

• Vägen blir 13,4 km lång.
• Viltstängsel kommer att byggas längs med hela sträckan.
• Hastigheten på den nya vägen blir 100 km/timmen.
• Vägen trafikeras idag av i snitt 3 000 fordon/dygn.
• Två plankorsningar med järnvägen stängs.
• Stängsling längs järnvägen i Pålsboda.
• Projektet kostar cirka 260 miljoner kronor.
• Vägen öppnar för trafik oktober, 2019.
• Entreprenör är NCC.

Kontakta oss
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.
Jonas Danielsson, projektledare Trafikverket,
jonas.danielsson@trafikverket.se, 010-123 67 41
Elin Johansson, markförhandlare, Trafikverket,
elin.b.johansson@trafikverket.se, 010-124 40 83
Christer Jansson, projektchef NCC,
christer.a.jansson@ncc.se, 070-293 85 26
Trafikverkets kontaktcenter: 0771-921 921
Projektkontor: Södra Bangatan 12, Pålsboda
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