
Trafikverket planerar för rivning av befintlig 
bro över E18
Den nya bron över E18 i Viggbyholm är färdigbyggd och 
det är nu dags att riva den befintliga bron. Av säkerhets-
skäl kan vi inte dela upp arbetena i etapper, vi kommer 
därför att utföra arbetena helgen vecka 6. Trafiken på E18 
under bron kommer att ledas förbi trafikplatsen via av- 
och påfartsramper.

Arbetena kommer att innebära begränsad framkomlighet 
och kan ge upphov till köer. Vi ber om överseende med 
detta och rekommenderar att man väljer andra vägar 
förbi Trafikplats Viggbyholm. 

Vi planerar att utföra arbetena från klockan 19:00 den  
6 februari till klockan 06:00 den 9 februari 2015. 

Framkomlighet när bron rivs
Bild 1 visar: 

De gula markeringarna visar var de nya busshållplatserna 
är placerade.

De blå markeringarna visar vilken väg du som går kan 
ta till och från busshållplatsen på västra sidan om bron 

mot Stockholm och till och från busshållplatsen på 
Bergtorpsvägen.

De röda pilarna visar hur trafiken på E18 ska ta sig förbi 
trafikplats Viggbyholm.

befintlig bro över E18
Rivning av 

Bild 1: Trafikplats Viggbyholm.



www.trafikverket.se/viggbyholm

Alternativa vägar
I bild 2 framgår det vilken alternativ väg som rekommen- 
deras att ta, väg 265. Den röda ringen är trafikplats 
Viggbyholm.

1 Om man färdas norrut på E4 kan man istället för att 
ta Bergshamraleden mot E18 välja att svänga av mot väg 
265 vid avfart nr. 173.

2 Om man färdas i riktning mot Norrtälje på Roslags-
vägen kan man vid avfart nr. 176 välja att svänga av mot 
E4 och sedan mot väg 265 vid avfart nr. 173.

3 Om man färdas i riktning mot Stockholm på E18 kan 
man vid avfart nr. 173 välja att svänga av mot väg 265.

4 Om man färdas i riktning mot Stockholm på väg 274 
kan man vid trafikplats Arninge välja att fortsätta på väg 
264 och färdas vidare mot väg 265.

5 Om man färdas i riktning mot Norrtälje på E18 kan 
man vid avfart nr. 180 välja att svänga av mot väg 262 
och sedan vidare mot väg 265.

Vid frågor om projektet 
Projektledare Jan-Erik Gunnestedt 
Telefon: 010-123 68 30
E-post: jan-erik.gunnestedt@trafikverket.se
Trafikverkets kundtjänst: 0771-921 921

Bild 2: Omledningsvägar.
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Mer information hittar du på 
www.trafikverket.se/viggbyholm 
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