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E4 Förbifart Stockholms arbeten
mellan Vinsta och Akalla vår/sommar 2020
Grimsta

Beckomberga

Bromma kyrka

Bromma flygplats
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Riksby

Mycket händer längs Förbifartens sträckning mellan Vinsta och Akalla under våren.
Ulvsundasjön
275 startar upp eller går in
Grimsta
En del arbeten fortsätter som planerat, andra
i ett nytt skede.
Några arbeten blir helt enkelt klara och avslutas. Nedan berättar vi om de viktigaste.
Blackeberg

Södra
Ängby

Ulvsunda

Åkeshov

Traneberg

Åkeslund
Nockebyhov

Vinsta:
Tunnelarbeten

Trafikplatserna på Bergslagsvägen:
Under våren startar flera arbeten upp som kommer
att påverka närboende och trafiken i området.
Olovslund

Lambarfjärden

1. U
 tsprängningar av ventilationsschakt i området
kring Vinsta fortsätter under våren.
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Marieberg

4. A
 pril-maj: Vi spränger ut de sista 10 metrarna av
ramptunnlarna som ska ansluta till huvudtunneln
under jord. När vi spränger i början av en tunnel
sprids ljud och tryckvåg
mycket
längre än när vi
Norra
Lovö
kommit ner en bit i tunnlarna. Sprängningarna
kommer att höras och kännas men det är inte
farligt, varken för dig eller din fastighet.
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Essingen

Stora
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2. V
 i passerar just nu området Kälvesta med våra
tunnelarbeten.261

Mälaren

Långholmen
Reimersholme

Smedslätten

3. V
 i utför markundersökningar i Grimstaskogen
under våren. Under sommaren påbörjas
utsprängning av tunnlarna som ska gå under
skogen och Mälaren mot Lovön.
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5. M
 aj-juni: Vi stänger av Skattegårdsvägen väster
om Bergslagsvägen för biltrafik och gång- och
cykeltrafik. Trafiken hänvisas till Lövstavägen.
Mer information om trafikomläggningen kommer
senare.
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6. M
 aj-oktober: Under cirka ett halvår kommer vi att
utföra spont- och pålningsarbeten på flera platser
i Vinstaområdet. Bland annat ska vi sponta för
ledningsomläggningar och för den nya gång- och
cykelviadukten under Bergslagsvägen vid Coop.
Dessa arbeten är bullrande, men vi gör allt vi kan
för att minska störningarna.
Till hösten börjar den första etappen av den tillfälliga omläggningen av Bergslagsvägen. Vi återkommer med mer information längre fram.

Lunda:
7. U
 nder våren planerar vi för ett genomslag
i huvudtunneln mellan två tunnelfronter under
Skattegårdsvägen.

Hjulsta:
I Hjulsta är det flera stora arbeten som avslutas
under våren och sommaren.
8. D
 en andra huvudbron över järnvägen och E18
blir klar under våren. Sedan återstår gjutningen

av kantbalkar och monteringen av räcken och bullerskärmar på båda broarna. Det arbetet startar
under våren och pågår minst 6 månader innan hela
bropaketet är klart. Gjutningen av betongtunneln för
norrgående trafik påbörjas under våren. Gång- och
cykelvägen mellan Barkarby och Spånga är öppen
fram till i vår då vi tvingas stänga av den på grund
av arbeten med bron. Gång-och cykelvägen öppnar
igen i höst.
9. I norra delen av Hjulsta, i höjd med Hästa gård, har
vi påbörjat bygget av den andra betongtunneln.
Under sommaren kommer vi att bygga klart
inslagsvalven som binder samman bergtunnlarna
och betongtunnlarna med varandra.

Akalla:
10. I tunnlarna mellan Hjulsta och Akalla arbetar
vi på alla fronter just nu. Vi har gjort ytterligare
ett genomslag i den tunnel som leder mot Akalla.
Nästa genomslag görs under våren.

Vill du veta när
vi stänger
av vägar och
spränger berg?
Följ oss på webben!
För att få aktuell och mer
detaljerad information
om våra arbeten följ oss
på vår webbplats:
trafikverket.se/forbifartstockholm

Digitalt nyhetsbrev
Håll dig uppdaterar om
projektet. Prenumerera
på vårt digitala nyhetsbrev
trafikverket.se/forbifartstockholmnyhetsbrev

Nu ser vi ljuset i tunneln även i Akalla.

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 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 24/4 kl. 16.00-19.00
Välkommen!

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

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 2030.

Följ oss på webben och instagram

Läs mer om hela projektet på webbsidan:
trafikverket.se/forbifartstockholm

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.

Trafikverkets kontaktcenter

Följ oss på Instagram
@e4forbifartstockholm

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.
Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1, Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 trafikverket.se

