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Byggstart
Byggstart på Kökar måndag den 11 januari 2021. 
Arbetena inleds med att bygga en tillfällig väg och bro intill skolan. Det betyder att trafikavstängningar och stäng-
sel mot skolan kommer att monteras först. Vi kommer även att förbereda för sprängningsarbeten väster om skolin-
farten, genom att planera nödvändiga ledningsflyttningar. Hur detta ska gå till i praktiken diskuterar vi gemensamt 
med entreprenören, kommunen och andra ledningsägare. 

Vad 
Byggstart på Kökar måndag den 11 januari 2021. 

Vad kommer att hända? 

• Måndag den 11/1 2020 började entreprenören att etablera sina bodar och personal
samt underentreprenören började flytta ut arbetsmaskiner till entreprenadområdet.

• Arbetena inleds med att bygga en tillfällig väg och bro intill skolan. Det betyder att
trafikavstängningar och stängsel mot skolan kommer att monteras först.

• Just nu förberder vi för sprängningsarbetena, genom planering för hur nödvändiga
ledningsflyttningar ska gå till i praktiken.

• Arbetena med att stängsla in arbetsområdet, flytta ledningar och förbereda för väg-
byggnadsarbetena inleds vecka 3.

Vad händer just nu?



Figuren ovan visar omfattningen av trafikomläggningen under entreprenadtiden. 

Entreprenadtiden?
• Under entreprenadtiden leds trafiken in på skolinfarten och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet.

Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg till den vägen som går till Rysskläpp.
• Skolinfarten planeras om under byggtiden så att trafiken hamnar så långt från skolan som möjligt.
• Vid skolan anläggs en vändplats för skoltaxi och infart för leveranser till skolan. Skolgården avgränsas med

staket mot vägen.
• Parkeringsplatserna för skolans personal flyttas till gräsytan vid hotell Brudhäll.
• En grusad gångväg anläggs längs den tillfälliga vägen från parkeringen fram till skolinfarten.
• Den tillfälliga bron blir ca 4 m bred med ett körfält. Då man kommer att ha sikt över hela bron sker trafi-

ken växelvis över bron utan trafikljus.

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken under Karlbybron?
Vattenområdet mellan tillfälliga bron vid skolan och söder om nuvarande bro som omfattas av entreprenad-
området stängs av för allmän båttrafik under entreprenadtiden av säkerhetsskäl. 

Sänkta hastigheter?
På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och
på tillfälliga bron max 20 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

Hur påverkar det mig?
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För mer information läs gärna om projektet på: 
https://www.regeringen.ax/Karlbybron

Löpande information om våra vägprojekt kan 
hittas på: 

https://www.kartor.ax/pages/vagprojekt 
eller 

www.kartor.ax


