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Utför underhållsarbete
på Kvicksundsbron
Trafikverket utför underhållsarbete på
Kvicksundsbron på väg 56 i Kvicksund.
Arbetet påbörjades i maj 2016 och pågår
till december 2017. Det är viktigt att kontinuerligt underhålla och reparera våra broar
och vägar så att trafikanterna kan köra
tryggt och säkert.

Kvicksundsbron

Underhållet av Kvicksundsbron omfattar
många olika moment och kommer att påverka biltrafiken under tiden som arbetena
pågår. Tågtrafiken kommer däremot inte att
påverkas av det här arbetet.

Så påverkas trafiken
För att vi ska kunna upprätthålla en hög
säkerhet både för de som arbetar med
bron och vägen och för trafikanter under
hela byggtiden, behöver vi stänga av en del
av v ägen. Det kommer att påverka framkomligheten för biltrafiken
under 2017.
Begränsad körbanebredd från den 5 april till den 2 juni
Onsdag den 5 april kommer vi att begränsa körbanebredden på bron
på grund av att vi ska utföra lagerbyten. Det kommer dock fortfarande att gå att köra i båda riktningarna, eftersom det mesta av arbetet
bedrivs under bron i det här skedet.
Kvicksundsbron avstängd från 10 juli till och med 6 augusti 2017
Trafiken på bron stängs av helt under fyra veckor i sommar, under
veckorna 28 till och med 31 (från 10 juli klockan 00:00, natten mellan
söndag och måndag, till och med 6 augusti klockan 24:00, natten mellan
söndag och måndag). Vi kommer under den här tiden att reparera
stål- och betongskador i anslutning till de öppningsbara brodelarna.
Under helavstängningen leds biltrafiken om via Arboga/Köping.
Fritidsbåtar kommer att kunna passera broläget, farledsbredden är
10 meter då arbeten i farleden bedrivs och tågtrafiken kommer inte
att påverkas av underhållet av bron.
På den norra sidan om bron kommer ett fåtal p-platser för bilparkering att ställas i ordning. På den södra sidan om bron finns det tyvärr
ingen plats för Trafikverket att upplåta för parkering.

Trafikverket vill utnyttja tiden för arbeten på
väg på ett så effektivt sätt som möjligt. Därför
passar vi också på att göra förebyggande arbeten när vi ändå stänger av bron under vecka
28–31. På så sätt kan vi undvika helavstängningar av vägen vid kommande ombyggnad av
väg 56. På grund av detta kommer det bli stora
störningar i biltrafiken i Kvicksund och norrut,
under en begränsad period.

Tidsplan Kvicksundbron
Begränsad körbanebredd från den
5 april till den 2 juni.
Gång och cykelvägen avstängd
1-5 maj.
Kvicksundsbron avstängd från
10 juli till och med 6 augusti 2017.
Vecka 28-31
Arbeten på väg 56 från Rytternekorset upp till Kolbäckskorset

Hösten 2017

Under hösten kommer beläggningsarbete att utföras på de
öppningsbara brodelarna.

Kartan visar alternativ väg att åka under perioden 10 juli till och med 6 augusti då Kvicksundsbron är avstängd.

Gång och cykelvägen avstängd 1-5 maj
Måndag till fredag vecka 18 (1 till och med 5 maj) kommer arbeten
utföras på gång och cykelvägen över bron. Fotgängare och cyklister
kommer även då kunna ta sig över sundet med personfärjan.
Arbeten på väg 56 från Rytternekorset upp till Kolbäckskorset
När Kvicksundsbron är avstängd passar vi på att göra ytterligare
arbeten för att undvika helavstängningar vid kommande ombyggnad
av väg 56 (se karta ovan):

Vill du veta mer?
Trafikverkets kundtjänst har öppet dygnet
runt och svarar på dina frågor.
Du når kundtjänst på telefon 0771-921 921.
Om du inte får svar på din fråga direkt,
förmedlar kundtjänst frågan till oss i projektet,
och vi ser till att du får svar.

Läs om arbete:
På projektets webbplats kan du läsa
mer om bygget.
www.trafikverket.se/nara-dig/Vastmanland
www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland
http://www.trafikverket.se/vag56kvicksund-
vastjadra

• vilttrumma (söder Gruffet) – totalavstängning
• broåtgärder vid Bodabäcken – totalavstängning
• broåtgärder vid Törunda – begränsad framkomlighet.
Dessutom tillkommer övrigt planerat underhållsarbete på väg 56
under perioden.
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Färja för fotgängare och cyklister
Fotgängare och cyklister kommer under avstängningsperioden att
kunna ta sig över sundet med en personfärja som Trafikverket hyr.
Personfärjan kommer att trafikeras dygnet runt, tar 12 passagerare
och flytväst finns till alla. Med 12 passagerare ombord får det även
plats cirka 6–7 cyklar. Det går också bra att åka med elrullstol och
färjepersonal finns på plats för att hjälpa till.

