Full fart för nya E10 i Kiruna
Den första etappen av ny väg mellan Karhuniemi och väg 874 Kurravaaravägen kan snart
öppnas för trafik. Vid Lokstallet ska befintlig E10 och nya vägen kopplas ihop med en tillfällig
anslutningsväg och det blir delvis nedsatt framkomlighet i området. Den andra etappen förbi
nya Kiruna centrum har börjat byggas i höst och öppnar i slutet av nästa år.
Det händer mycket längs nya E10. Etapp 1 mellan
Karhuniemi och Kurravaaravägen blir klar i slutet av
oktober, och etapp 2 mellan Kurravaaravägen och
Tuolluvaara har just börjat byggas.

Omläggning befintlig E10 och ny väg
Den nya vägen kommer anslutas till befintlig E10 vid
Karhuniemi/Lokstallet i väster. En tillfällig
anslutningsväg byggs i området och kommer vara i bruk
tills hösten 2020. Den befintliga förbifarten på befintlig
E10 kommer tas bort (se karta).

Prova nya E10 till fots eller med cykel!
Innan vi öppnar etapp 1 för fordonstrafik upplåter vi
vägen för allmänheten. Så ta chansen att använda
den till fots, med cykel eller kanske skidor/rullskidor.
Tid och plats: Söndagen den 27 oktober kl 11-14 på
sträckan Kurravaaravägen–Snötippsvägen. Start och
parkering vid Varggropen. Varmt välkommen!
Mer information finns på trafikverket.se/kiruna

Byggande av etapp 2 igång

I öster kopplas den nya vägen ihop med
Kurravaaravägen i den nya cirkulationsplatsen.

Vi har påbörjat arbetet med den andra etappen av nya
E10 mellan Kurravaaravägen och Tuolluvaara.

Befintlig E10 fortsätter som europaväg

Inom kort startar omfattande arbeten nära Tuolluvaara
cirkulationsplats. Det kan innebära tillfälliga
omledningar för både biltrafik och gång/cykel. Arbetet
kommer pågå till hösten 2020 då andra etappen kan
öppna för trafik. Mindre arbeten kommer återstå, och
helt klar blir nya E10 hösten 2021.

Till en början öppnar inte hela etapp 1 som europaväg
utan klassificeras delvis som länsväg (väg 530) fram
tills etapp 2 öppnar för trafik hösten 2020.
Så länge befintlig E10 är öppen är den säker att färdas
på. Både Trafikverket och LKAB genomför regelbundna
mätningar på vägen till följd av gruvans påverkan.

Kontakt
Charlotta Blind, projektledare entreprenader
Telefon: 010-123 41 13
E-post: charlotta.blind@trafikverket.se

Vi hoppas på överseende med stöket vi orsakar.
Kontakta oss gärna vid funderingar!

Simon Lövgren, övergripande projektledare
Telefon: 010-123 74 24
E-post: simon.lovgren@trafikverket.se
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