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Abstract 

The purpose of this report is to look in to those problems that can appear in a 

reconstruction of a traffic interchange. 

Improvements have been needed for several years in Jönköping´s oldest traffic 

interchange. It was built at the end of 1950´s and now it has great problems 

with plastic deformations in the surface and further down in the earth 

structures. The work also included some other questions they liked to get an 

answer to: 

 Is it possible to shut down the roundabout and work round the clock? 

 The roundabout is not a safe place for the pedestrians or the cyclist. 

What can we do for them? 

 How to do the traffic diversion for the different kinds of traffic? 

 Time on the year for the shutdown? 

The report is performed in collaboration with everyone that has been contacted 

and their opinions and thoughts have lead to this report. Different actors have 

influenced differently, but will some be mentioned it is, the technical office, 

National Road Administration and the rescue service.  

The engineer Agne Minzer at Byggros AB has been most helpful in the 

solution for the new road construction. A solution with double geogrids will 

hold for today's loads and complemented with a polyester geotextile beneath 

the asphalt it will hold for many years to come. 

The formulation of the new course for the new pavement that is presented in 

the report has grown forward on the different requirements concerning security 

and access to the traffic interchange during the project. 

The traffic diversions that will be the result of the shutdown are not so hard to 

solve as it was when the mission started. With personnel on rescue service and 

county traffic was solved relatively simple. Other traffic diversions must be 

solved with National Road Administration as soon as possible. Some solutions 

are presented in the report, but there is much to do in order to decrease the 

traffic problem that can occur.   

None were delighted for the shutdown, but will it be done so is July month the 

best time for the most of them, on condition that the contract time will be hold. 

After the interviews the exit from E4 north will be open with a different course. 

This measure will give some synergism effects as a safer pavement, pleased 

businessmen’s, lowered costs on displays and less costs on economic 

compensation to some of the businessmen’s  

In September 2009 will technical office meet the National Road Administration 

in order to do the improvements, both in and in connections to the traffic 

interchange. 
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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att undersöka de problem som uppstår vid en 

ombyggnad av en trafikplats. I många år har det behövts göras förbättringar vid 

den äldsta trafikplatsen i Jönköping. Den byggdes i slutet av 1950-talet och har 

problem med stora plastiska deformationer i beläggningen och ner i 

överbyggnaden. I arbetet ingår också att utreda några andra frågor: 

 Kan man stänga av trafikplatsen och arbeta dygnet runt? 

 Hur kan man förbättra trafikmiljön för fotgängare och cykeltrafikanter? 

 Hur skall man göra trafikomläggningen för de olika trafikslagen? 

 Vilken tidpunkt på året är lämpligast för avstängningen? 

Rapporten är utförd i samarbete med alla som kontaktats och deras åsikter och 

tankar har lett fram till denna rapport. Olika aktörer har påverkat i olika grad 

men skall några nämnas är det Tekniska kontoret, Vägverket samt 

Räddningstjänsten  

Agne Minzer på Byggros AB har gett ett förslag på det obundna lagret i 

överbyggnaden . En lösning med dubbla geonät ska hålla för dagens 

belastningar och kompletterat med en beläggningsarmering ska den sedan hålla 

i många år framåt. 

Förslaget till utformning på GC-vägen har växt fram på grund av de olika 

kraven gällande den säkerhet och tillgänglighet till trafikplatsen som gång och 

cykeltrafikanterna har rätt till. 

De trafikomläggningar som kommer att bli till följd av avstängningen är inte så 

svårlösliga som de verkade när uppdraget började. Med personal från 

räddningstjänst och länstrafik mm löstes dessa problem relativt enkelt. 

Övriga trafikomläggningar måste man snarast försöka titta på i samråd med 

Vägverket. I rapporten presenteras några förslag men här kan finnas mycket att 

göra för att minska trafikproblemen. 

Av alla intervjuade i rapporten så var ingen glad över en avstängning men ska 

det göras så var juli månad den månad som de flesta ansåg vara bäst. Detta 

under förutsättningen att den korta entreprenadtid som diskuterades under 

besöken hålls. 

Efter intervjuerna har man tittat på att låta rampen från E4 norr vara öppen och 

denna åtgärd kommer att ge många synergieffekter såsom säkrare GC-väg, 

nöjdare näringsidkare, sänkta kostnader såsom skyltning, ekonomisk ersättning 

till vissa av näringsidkarna mm. I september 2009 kommer Tekniska kontoret 

och Vägverket träffas för att gemensamt lösa problemen både i och i 

anslutningar till trafikplatsen. 

Nyckelord 
Ombyggnad, trafikplats, få information, plastiska deformationer 
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1 Inledning 

Denna rapport är en del av min utbildning till högskoleingenjör med inriktning 

väg och vattenbyggnad vid Tekniska högskolan i Jönköping. Uppdragsgivare är 

Tekniska kontoret i Jönköpings kommun. Uppdraget är av undersökande art 

och Jönköpings kommun ligger i startgroparna för att dra i gång detta projekt 

senare nu i höst. Det gör mitt arbete mycket intressant då förhoppningsvis 

något av det som jag kommer fram till kan vara till någon nytta. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Bild1. Ekhagens trafikplats år 1962  

Ekhagsmotet anlades i slutet av 50-talet och är den mest kända trafikplatsen i 

Jönköpingstrakten om inte den enda under många år.  

Den har under åren förbättrats och byggts ut med nya på och avfarter. Den är 

också lite speciell då det är två broar som ingår i trafikplatsen. De renoverades 

för ett antal år sedan och broarna isolerades i samband med det. Problemet är 

nu de skjuvkrafter som uppstår då tunga fordon bromsar in eller gasar på inuti 

trafikplatsen viket gör att vägbanan rör sig med plastiska deformationer som 

följd. Ekhagsmotet är mycket högt trafikerad och 13 % av trafiken är i dag 

tunga fordon vilket gör att man måste göra något åt trafikplatsen Man förstärkte 

bärlagret och avledde vattnet från vägbanan för ett antal år sedan men inte nått 

eftersträvat resultat. 

Vägkonstruktionen håller nu inte för de belastningar som den har idag. 

Förutom att konstruktionen är undermålig så består terrassen av lerig silt 

(tjälfarlighetsklass 4) vilket gör problemen ännu större. Tjälfarlighetsklass 4 är 

en klass med våra värsta tjällyftande jordarter och innehåller finkorniga 

jordarter. Jordarten har förmåga att transportera vatten från stora djup och när 

det står vatten i överbyggnaden och den utsätts för belastning hinner den inte 

att dränera bort vattnet. Portrycket i överbyggnaden blir då större än det tryck 

den utsätts för och då uppstår det deformationer. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att underlätta för Tekniska kontoret när de påbörjar 
sin projektering i höst. De frågor som skall få ett svar är följande: 

 Vilken förstärkningsåtgärd är lämpligast? 

 Hur kommer trafiksituationen att se ut? 

 Hur når man ut med information till berörda parter? 

 Vilken tid på året är bäst för att genomföra projektet? 

 Är det möjligt att stänga av trafikplatsen under tiden arbetet pågår? 

Om någon har något förslag eller synpunkt på utförande eller något i direkt 

anslutning så skall jag föra det vidare till tekniska kontoret. 

Hur man än vänder och vrider på problemställningarna så finns det ett 

gemensamt mål och det är att till varje pris arbeta med en snäv arbetsmarginal 

10-14 dygn. En så kort entreprenadtid kräver noggrann planering och en 

förståelse av alla berörda parter. Ambitionen är att det skall utföras arbete 

under dygnets alla timmar för att kunna färdigställa trafikplatsen på så kort tid. 

Mitt mål med rapporten är att få till ett åtgärdsprogram som Tekniska kontoret 

kan använda sig av under deras egen projektering. 

1.3 Avgränsningar 

Detta projekt är utav lite speciell art då så många blir lidande av den 

avstängning som kommer att ske. Förutom att kommunen kommer att få 

förhandla om ekonomiska ersättningar till näringsidkare och andra så skall de 

även förhandla med Vägverket om hur de skall lösa det med anslutningarna 

som Vägverket äger.  

 

De avgränsningar jag kommer att göra är följande: 

 De ekonomiska aspekterna i projektets olika delar är av en sådan svår 

karaktär och alltför svåra att överblicka så dessa kommer jag inte 

behandla i rapporten. 

 Jag kommer inte att presentera mer än en lösning på 

förstärkningskonstruktion då Tekniska kontoret har bestämt sig för att 

använda Tensars produkter.  

Tensar International är ett företag som är specialiserade på geoteknik och har 

många olika produkter för att stabilisera jordarter. Tensars produkt Triax 

geotekniska nät föreskrivs även av Tensars konkurrenter i ett projekt som detta 

då denna produkt kan ta upp krafter från alla håll. 
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1.4 Tillvägagångssätt 

Projektet innehåller många olika företag och myndigheter som vill ha 

information för att eventuellt kunna påverka utformning eller tid på året etc. Jag 

kommer att göra besök hos dem och om möjligt hjälpa till med att hitta 

lösningar som senare kanske kan användas under entreprenaden.  

Jag skall kontakta någon som säljer Tensars produkter och få information om 

deras produkter. 

 Under tiden som intervjuerna fortlöper så kan väl en lösning bli till problem 

för någon annan så det lär säkert kanske bli att man får uppsöka någon mer än 

en gång.  

 

 

1.5 Begreppsförklaringar 

Några viktiga begrepp som måste beskrivas är: 

 Rondell är en cirkelformad plats upphöjd eller nedsänkt i centrum av en 

cirkulationsplats. I folkmun används rondell för att beskriva hela 

trafikplatsen. 

 Trafikplatser är planskilda korsningar och för att ta sig mellan vägarna 

används på och avfartsramper. 

 Mot är samma sak som trafikplats men används främst vid västkusten 

t.ex. Kallebäcksmotet som är början på R40 från Göteborg. 
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2 Ekhagsmotet 

Ekhagsmotet är en trafikplats av rutertyp med cirkulationsplats. Motet har två 

broar och stort antal plankorsningar. 

I detta kapitel så presenteras de svårigheter som man kan stöta på i projektet 

och vilka parametrar som ingår för att lösa problemen. 

 

Bild 2 Plankarta över Ekhagsmotet   

 

Bild 3 Flygfoton över Ekhagsmotet 
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2.1 Vägkroppen i dag 

Från början så bestod konstruktionen av ett slitlager på 40mm och 100mm 

tjärkolsindränkt makadam följt av grusbärlager sedan ett förstärkningslager av 

grus och avslutningsvis ett isolerlager av sand. (se bild 4) 

Vägkroppen håller inte för de tyngder och de krafter som sliter i den åt alla 

håll. När den konstruerades på 50-talet var säkert årsdygnstrafiken bara någon 

procent av vad den är i dag. I överbyggnaden finns miljöfarligt avfall bestående 

av stenkolstjära som man förr använde som bindemedel i bärlagret som består 

av indränkt makadam. Detta gör att eventuellt utbyte av massorna måste 

transporteras till SAKAB (Svensk Avfallskonvertering AB) för rening i 

jordtvätt eller förbränning beroende på hur kontaminerat materialet är. Det är 

mycket dyrt ca 800kr/ton att skicka i väg materialet, så att byta ut det blir nog 

för dyrt. 

Det lades dit ett armeringsnät för några år sedan men det fick inte avsedd 

effekt, troligtvis kunde man fått något bättre resultat om den legat i 

beläggningen i stället för som nu i underkanten på beläggningen. Det gjordes 

också i samband med det dräneringsåtgärder och insatser för avvattning av 

vägbanan. 

Nu befinner man sig i det läget att något måste göras i motet då det uppstår 

allför stora plastiska deformationer i vägbanan och med ökad trafikintensitet så 

blir behovet av förstärkning bara större. 

Tyngden av fordonen och hastigheten ger en kraft som verkar snett nedåt, 

deformationen går genom överbyggnaden ner i terrassen som inte klarar av stå 

emot kraften uppifrån och då uppstår en permanent deformation. 

 

Bild 4. Deformationer i konstruktionen 
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2.2 Framkomligheten under utförandet  

Under entreprenadtiden kommer det bli stora trafikstörningar då motet stängs 

av helt. Trafik kan ta sig via avfarten ut mot väg 31 men inte från Nässjö. På 

norra sidan kan man ta sig ut på den utfart som anlades för några år sedan. 

Trafik till Jet macken och övriga näringsidkare på denna sida E4, stängs av helt 

vilket kommer leda till protester då de förlorar inkomster. Då Ekhagsmotet är 

en knutpunkt för busstrafik så kommer det att bli stora problem för 

Länstrafikens bussförbindelser. 

2.3 Information till berörda parter 

Hur når man ut med information och vem behöver veta vad?  

 Utrycknings fordon: De behöver veta alternativvägar vid utryckningar. 

 Näringsidkare: De behöver information om projektet och 

alternativvägar för kunder och varutransporter. 

 Länstrafiken: Alternativvägar för busstrafiken. 

 Fraktbolag: De vill veta när det skall stängas av så de kan planera sina 

transporter.  

 Kablar och ledningar: Information om att det skall göras något i 

överbyggnaden så att de kanske kan göra byten eller förbättringar 

samtidigt. 

 Boende: De behöver lite mer information än den som blir press och 

media. 

 Trafikupplysning: De ska ha fortlöpande information om hur projektet 

löper.  

 Press: Information initialt så att alla som använder sig av Ekhagsmotet 

är beredda när den väl stängs av. De bör även få fortlöpande information 

om hur projektet fortlöper 

2.4 Tidpunkten för entreprenaden 

För att komma fram till vid vilken tid på året som passar bäst är det en del 

frågor som ska lösas. 

 Har fraktbolag någon minskning av transporter under året? 

 När är pendlingstrafiken som lägst?  

 Har Elmia AB någon lågsäsong? 

 Har näringsidkarna eventuellt någon lågsäsong? 

 Finns det en period då man har lägre busstäthet? 
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3 Intervjuer och kontakter 

3.1 Vägverket region sydöst (VSÖ) 

Områdesansvarig Lars Kildén               

Möte 1 

Lars Kildén undrar hur man skall göra för att stänga av Ekhagsmotet så som 

Tekniska kontoret tänkt sig. Kildén uppmanar mig att ta kontakt med 

trafikingenjörerna Sylvia Zerouka och Per Johansson på vägverkets 

trafikplanering för konsultation. 

Lars Kildén nämner också att de har stora problem i backen ned mot 

Ekhagsmotet med plastiska deformationer. 

Under samtalet så kom vi också in på situationen för de gående i rondellen och 

jag frågade vad han ansåg om att ha gående mitt i Ekhagsmotet. Kildén tyckte 

att situationen för gång och cykeltrafiken var bedrövlig och ansåg att det inte 

borde finnas där alls.   

Möte 2  

Inför mötet så var den stora frågan om det gick att genomföra en total 

avstängning. Med på mötet var områdesansvarig Lars Kildén och 

trafikingenjören Sylvia Zerouka.  

Under mötets gång så blev det bestämt att det kanske är det enda som man kan 

göra då Ekhagsmotet är lite speciell i sin utformning. Lars Kildén och Sylvia 

Zeuroka har dock önskan om att det redan nu börjar planeras för 

omdirigeringar av trafiken, det kommer att bli mycket arbete med att få till en 

tillfredställande trafikplan. 

Projektet kommer drivas i samverkan med Tekniska kontoret och denna 

kontakt vill de upprätta ganska snart. Vägverket har själva stora problem med 

plastiska deformationer i vägbanan ner mot rondellen som kan rättas till 

samtidigt. Vi hittade under mötet en lösning som gör att man kan nå norra sidan 

genom att ändra rampens riktning från norr så den ansluter närmare JET och då 

blir inte den sidan så oåtkomlig och näringsidkarna kanske lite nöjdare.  
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3.2 Utryckningsfordon  

3.2.1 Räddningstjänsten i Jönköpings kommun 

Brandmästare Kjell-Åke Romfors 

Han vill att man undersöker den situation som gångtrafikanterna har på 

Ekhagen. De som skall ta sig över bron är väldigt utsatta då de korsar den 

påfartsträcka som går mot Huskvarna och Romfors tror att det snart kommer bli 

ett allvarligt tillbud där om inget snart görs. Den planerade konsolbro som har 

diskuterats tycker Romfors inte är en bra lösning, det är bättre att arbeta för att 

få bort gångtrafikanterna helt i Ekhagsmotet. 

Han tycker också att den bussknut som ligger på Ekhagen gör att de som byter 

buss springer kors och tvärs så det vore önskvärt om det kunde tittas på detta då 

vi ofta har tillbud i Ekhagsmotet.  

Belysningen för gångtrafikanterna är undermålig och detta måste man göra 

någonting åt. Han vill att man skall tänka på att det kommer att öka med 

gångtrafik då en hamburgerkedja ska etablera sig på Ekhagen på norra sidan av 

Ekhagsmotet.  

Ytterligare näringsidkare planerar också att bygga i anslutning till 

hamburgerkedjan och någon har pratat om en mataffär. Sedan har man ju sedan 

tidigare de friskolor som etablerat sig och gör att många barn tar den farliga 

vägen över Ekhagsmotet.  

 

3.2.2  Ambulansenheten Landstinget i Jönköpings län 

Vårdenhetschef Thomas Karlsson 

Jag träffade Thomas Karlsson samtidigt som Kjell-Åke Romfors på 

räddningstjänsten och han hade samma åsikter som Romfors förutom att han 

upplevde alltid att de hade problem när de skulle välja vägar vid utryckningar 

och syftade då närmast på att det nästan är omöjligt att ta sig genom t.ex. 

Solåsen i rusningstrafik.  

 

3.2.3 Polismyndigheten Jönköpings län 

Mats Rosenqvist Tf närpolischef 

Han tycker att det vore bra om det blev gjort under juli månad då det är lugnare 

på våra vägar. Mindre tunga fordon och inte de riktiga rusningarna som det 

annars brukar bli. De problem som blir med att de inte kan använda rondellen 

är inte så svåra och får man reda på det i tid så är allt bra. Rosenqvist skickar 

informationen vidare till alla berörda parter inom polisen. 
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3.3 Länstrafiken 

Thomas Adelöf      

Under besöket så löstes nästan hela problematiken om hur bussomläggningen 

skulle göras. En tillfällig öppning av Tallörtsbacken för länstrafiken och 

räddningstjänsten gör att man förbinder 31 med A6 området. Thomas Adelöf 

vill också att åtgärderna görs i juli. Om det går att öppna Tallörtsbacken för 

bussarna så minskar problemen för länstrafiken under ombyggnaden.  

3.4   Kablar och Ledningar      

3.4.1 ELTEL Networks 

Birgit Olsson 

Inga synpunkter alls utan skickar bara ut kartor och hänvisar till 

kabelutmärkning. 

3.4.2 Jönköpings Energi 

Birgitta Rotviker 

Birgitta Rotviker har lämnat kartor som visar var de har sina optokablar, el och 

högspänningskablar. En kollega till Birgitta Rotviker är tydligen mycket insatt 

om vad som finns på Ekhagsmotet säger att det inte finns några andra aktörer i 

överbyggnaden. De har heller ingen fjärrvärme inom projektområdet. De 

elkablar som finns där det ska schaktas betjänar väg och skyltbelysning. 

3.4.3 VA-ledningar 

Det finns inga vatten och avloppsledningar inom kommunens mark bara de 

dagvattenbrunnar och ledningar som finns på östra sidan av motet. 

 

 

3.5 Speditionsbolag 

Gemensamma önskemål från alla kontaktade fraktbolag är följande: 

 Om ombyggnaden kan ske i juli så vore det bra då alla har en lugnare 

period just då. 

 Så tidig information som möjligt så att de kan justera sina priser efter 

körsträcka de får vid avstängandet av Ekhagsmotet. 

 Gärna ett utskick om alternativvägar och löpande uppdateringar genom 

vägverkets hemsida och radion osv.  
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Rosenlunds åkeri AB 

Mats Larsson 

Tycker det är bra med tidig information då de måste räkna med högre kostnader 

för längre körsträckor. Uppskattar också den korta entreprenadtiden. I juli så 

märks en minskning av körningar så önskan om att det blir då. 

Åkeriägarna 

Hans Engström 

Tycker om att få sådan här information, når 2000 åkeriägare med att 

vidarebefordra information med mail. Sedan är det många som inte har någon 

mail adress av åkarna men de är däremot uppe och läser på åkeriägarnas 

hemsida där sådan här information publiceras. 

DSV Road AB 

Steve Lundmark 

Bra att få tidig information och under juli månad så har de mindre körningar så 

det skulle passa dem bra. 

DHL 

Ulf Persson 

POSTEN Logistik 

Boris Johansson 

Schenker 

Mats Lindahl 

 

 

3.6 Näringsidkare 

HV71 

Bengt Halvardsson 

Han har inget planerat under perioden juni - juli 2010.  

Sportex 

Peter Persson 

Peter Perssson vill bli ekonomiskt kompenserad för kundbortfall. Skall göra allt 

för att det skall vara öppet för även om han blir kompenserad så kommer inte 

kunderna tillbaka när rondellen öppnas igen. 
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Eko-hallen 

Ulf Danielsson  

Vill ha kompensation för det inkomstbortfall som kommer att bli följden av en 

avstängning och det beräknar han vara 5-6 miljoner kronor för en 14-dagars 

period. 

Månaderna januari - februari och augusti (v34) – september är väl de månader 

som de har lägst inkomster. 

De skall flytta till A6 i november 2010 för att få ett bättre läge och har 

önskningar om att bygget förläggs under den tid de flyttar till A6.   

Lerdalaboden 

Folke Ebbesson 

Han har sin bästa försäljning då de som brukar handla på postorder hos honom 

åker förbi på sina semestrar. Tycker att det är tråkigt att den stängs av helt men 

10-14 dagar kunde väl han stå ut. Men vill ha hjälp med en karta som visar hur 

kunderna hur de kan ta sig dit under avstängningen. Den vill han använda på 

sin hemsida och han förutsätter dessutom att det blir en vettig skyltning till 

affären. 

LIDL 

Butikschef Jenny Nilsson 

Oroar sig för varuleveranserna 5 – 6 bilar om dagen några med släp men 

kommer bara dessa fram så har hon inga större synpunkter om projektet. 

Henom Mode Outlet 

Elin Joelsson 

Ombyggnaden måste väl göras och för henne skulle juli månad då passa bäst, 

då kan hon ta en liten oplanerad semester under avstängningen. 

Matt & Textil AB 

Kenneth Bäckström 

Blir väl drabbad av avstängningen men uppskattar att det skall gå fort med 

ombyggnaden. Tycker det är bra med information om hur det fortlöper så han 

kan planera efter det.  Förutsätter en bra skyltning till sin affär under arbetet.  

Ekhagens Pizzeria 

Iskander Ersoy 

Om ombyggnationen sker under juli månad så tror han att det har ringa 

betydelse för sin pizzeria.  

 

 

 



Intervjuer och kontakter 

16 

Hydro 

Peter Fingal 

Lär väl få en del mindre kunder, men undrar om det skall göras åt något 

ytterligare då hastigheten utanför är på tok för hög. Den tvätthall Auto24 som 

ligger ovanför ställer ofta till problem för honom då det blir trafik stockningar 

på grund av kunder dit. Undrar om det kan göras något för att hjälpa honom. 

Tacksam för vidare information. 

Gilberts Konditori 

Josef Lazlo 

Tycker att juli månad skulle vara bäst för honom, kan inte sia om hur det 

kommer att påverka bageriet men han har servering året runt. Mycket tacksam 

för tidig information om hur och det blir. 

Pressbyrån 

Per Billengren 

Inser att det kommer bli störningar men i nu läget har han inget att tillägga, 

uppskattar om det sker i juli och med 10-14 dagar som sagts.  

Motormännens – testcenter  

Leif Åke Ahlmer 

Tror sig inte bli berörda av det då de kanske har flyttat när arbetet startat. Om 

de är kvar så tar sig kunderna ändå dit då de måste beställa tid. 

Örten Förvaltning 

Kenneth Johansson 

Örten förvaltning äger byggnaden som motormännen huserar i. Tycker att det 

är bra med så kort entreprenadtid. 

Jet 

Roger Larsson Distriktschef 

Tycker att det är olyckligt att det är just denna mack som blir drabbad då det är 

en av de bästa de har. På ett år så säljs här ca 10milj/liter drivmedel. Önskar att 

få så lite störningar som möjligt.  

K24 Miljötvätt 

Anders Åberg 

Tror inte att det kommer att påverka deras försäljning alls då det går så bra med 

deras miljötvätt och att de som vill dit hittar dit ändå.  

Corallen 

Fastighetschef Peder Karlén 

Corallen äger fastigheten som bl.a. Ekohallen är etablerad i. Vill bli uppdaterad 

om hur det blir med projektet. 
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Elmia AB  

Magnus Ringqvist 

De har en intensiv junimånad 2010 och de skyltar all trafik från söder och 

31:an genom Ekhagsmotet och i anslutning till mässorna så är det tung trafik ca 

2 dagar före och efter dessa som levererar eller hämtar mässmaterial. Det kan 

också vara arrangemang i kongresshuset under perioden. 

Planering för juni 2010 finns i skrivande stund: 

30 maj till 5 juni planerad mässa 

3juni till 7 juni Tractor Power Weekend, stor publikmässa 

12 juni till 15 juni alternativt 

19 juni till 22 juni Dream Hack 

18 juni till 22 juni Triple International Dog show, stor 

publikmässa 

Vid tidpunkten för denna kontakt i april 2009 så fanns ingen aktivitet planerad i 

Juli 2010. 

Det är deras största önskan att en avstängning sker i Juli månad och vill gärna 

bli fortsatt uppdaterade. 

 

 

3.7 Press och Media 

Gemensamt för press och media är de tycker att ombygget har ett nyhetsvärde 

som de kan rapportera om. 

Jönköpings Posten 

Sveriges Radio P4 Jönköping 

SVT Jönköpingsnytt 

TV4 Jönköping 
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4 Åtgärdsprogram 

4.1 Förstärkning av vägkroppen 

  
Bild 5 Lastspridningen agerar radiellt   

 

Tensar International är världsledande inom tillverkning och försäljning av 

lösningar för väg- och vattenbyggnad. De har länge varit en stor aktör på 

marknaden med geonät och produkten har rekommenderats av andra 

leverantörer på detta projekt. Geonätet Triax styrka är att de har ett nät som 

fördelar lasterna 360° grader och last spridningen blir då tredimensionell och 

verkar på alla nivåer i fyllnadsmaterialet. 

 

 
Bild 6 Konstruktioner med likvärdig prestanda 

 

Med Triax geonät får man en konstruktion som reducerar projekttiden då 

urschaktningen minskar. När man använder sig av geonätet så kan man minska 

schaktdjupet med ca 200 mm i denna konstruktion. Figuren till höger i bild 6 

visar hur mycket som kan besparas. 
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Bild 7 Visar hur materialet låses med hjälp av geonätet 

Materialet kilas fast i geonätet och låser fyllnadsmaterialet och i konstruktionen 

som skall användas behövs 2st geonät för att uppnå ett bra resultat. Dessa läggs 

med ett avstånd på 350mm i det befintliga obundna lagret. 

  

 

Bild 8 AR-G asfaltsarmering 

För att få en riktigt bra och hållbar beläggning bör man också använda sig av en 

beläggningsarmering som t.ex. AR-G. AR-G är ett kompositmaterial bestående 

av ett nät och en specialutvecklad icke-vävd geotextil. De två komponenterna 

är värmebundna till en stadig och styv kompositprodukt. AR-G används för att 

armera minst 70 mm tjocka beläggningar. 
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Förstärkningen av överbyggnaden kan se ut som i bild 9. Med ett slitlager på 

40mm och ett bindlager på 50mm efter dessa så kommer 

beläggningsarmeringen AR-G följt av 2 lager bitumenbunden makadam 

a´50mm. I det obundna lagret på 520mm läggs två geonät med ett 

centrumavstånd på 350mm.   

 

 

Bild 9 Förslag till förstärkning av överbyggnad 

 

 

4.2 Kablar och ledningar    

I marken ligger mycket el, tele, starkström och optokablar men de ligger i 

utkanten av kommunens mark. En del av informationen om var de ligger är 

hemlig så det kommer inte att presenteras i arbetet. Det finns lite kablar till 

belysningar samt dagvattensledningar på Ekhagsmotet som presenterats för 

tekniska kontoret men inte i rapporten. De massor som måste bytas ut kan man 

kanske använda till den gång och cykelväg som kommer att presenteras senare 

i arbetet. 

 

 

Bundet 

Asfaltbetong slitlager 11    

40mm 

Asfaltbetong bindlager 16  

50mm 

Beläggningsarmering      AR-

G 

Bitumenbunden makadam 22  

50mm 

Bitumenbunden makadam 22  

50mm 

Obundet 
Befintligt material 520mm 

 

2× Tensar SSLA30 med 

centrumavstånd 350 cc 

Besparing  m.h.a  Triax 200mm 
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4.3 Dagvattenproblematik 

Vid nederbörd kommer mycket dagvatten från Järabacken rinnande ner till 

motet som måste tas hand om på något sätt. De diken som i dag finns är 

igenvuxna med följd att vatten står högt i överbyggnaden. I andra delar av 

trafikplatsen så har materiel spolats bort under skyfall. 

 

 

  

 

Bild 10 Omhändertagande av dagvatten 

I bilden uppe till vänster ser man de skador som blir av vattnet från stora delar 

av södra delen i motet och blir på så sätt överbelastad. Bilden överst till höger 

visar diket efter bild1 och det står vatten i diket och det kan tilläggas att det inte 

regnat på många dagar. De andra bilderna visar igenvuxna diken på södra 

sidan. 

Här behövs en ordentlig utdikning för att minska vattnet i överbyggnaden samt 

förhindra att så mycket nederbörd hamnar på ett ställe så som visas i bilden 

uppe till vänster. 
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4.4 Trafikhänvisningar under entreprenadtiden 

4.4.1 Utryckningsfordon  

Räddningstjänsten gör sina utryckningar från St. Göransvägen på Rosenlund.  

Utryckningar mot Huskvarna, E4 norrut, Öxnehaga osv. 

 St. Göransvägen → Huskvarnavägen → Elmiarondellen → 

Österängsmotet  →  E4 Norr  

Utryckningar mot Jönköping och vidare. 

 St. Göransvägen → Ekhagsmotet → E4 söder 

Utryckningar mot Ekhagen och ut mot 31:an: 

 St. Göransvägen → Ekhagsmotet → E4 söder → vänder på 

serviceplatsen i höjd med A6 området → Ekhagsmotet → RV 31 och 

Ekhagen. 

 

Bild 11 Räddningstjänstens utryckningsvägar 

 

 

Räddningstjänsten 
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Ambulansenheten gör sina utryckningar från Länssjukhuset Ryhov 

Utryckningar mot  Ekhagen och RV 31 

 Länssjukhuset Ryhov → Regementsgatan → A6 och Bataljonsgatan → 

Tallörtsbacken → RV 31 och Ekhagen. 

Utryckningar mot Rosenlund 

 Länssjukhuset Ryhov → E4 Norr → Österängsmotet → Elmiarondellen 

→ Rosenlund 

 Eller Länssjukhuset Ryhov → Ryhovsmotet → Trafikplats A6 → 

Odengatan → Rocksjö rondellen → Artillerigatan → Undergången → 

Rosenlund 

 

Bild 12 Ambulansenhetens utryckningsvägar 

 

Polisen 

 Utryckningar sker från stationen i Jönköpings centrum så de får information 

om hur trafiken skall dirigeras om samt de vägar som Ambulansenheten och 

räddningstjänsten tar. De har något lättare än de övriga då de kan välja väg i ett 

tidigare skede.   

AMBULANSENHETEN 
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4.4.2 Länstrafiken 

Länstrafiken får stora problem, men under projekttiden i juli så går bara hälften 

av avgångarna och då är det bara 50 % avgångar kvar att lösa.  

 

Bild 13 Vy mot A6 från Ekhagen    Bild 14 Vy mot Ekhagen från A6 

Genom öppnandet av Tallörtsbacken så når Länstrafiken A6 området. 

Saker att åtgärda innan öppningen av Tallörtsbacken: 

 Ta bort grenar som hänger över vägen. 

 Göra en mötesplats för bussarna så de kan mötas, passar bäst att de gör 

det här. 

 Mycket tydlig skyltning om att den inte är öppen för allmän trafik 

 Boende i närliggande fastigheter kan behöva extra information då 

klagomål lär komma härifrån då bussarna kommer köra denna 

sträckning 

 Sänka hastigheten i överdelen av Tallörtsbacken 

 Försöka styra så att bussarna möts på nedre delen av Tallörtsbacken så 

slipper man att mötas de trängsta partierna. Då minskar också ljudet från 

bussarna då de slipper starta och stoppa här. 

 Informera Länstrafiken så fort som möjligt då de måste förhandla med 

Arriva om ny busslinje eller andra lösningar.  

. 

Bild 15 Lösningen på bussförbindelserna. 



Åtgärdsprogram 

25 

4.4.3 Trafiklösningar för övrig trafik 

Trafiken hänvisas enligt den Trafikanordningsplan (TA-plan) som Vägverket 

har utarbetat, men med hänsyn till de boende i anslutning till vägen över 

Tenhult och Barnarp så kan man minska trafiken där med en del olika verktyg.  

 Trafik från söder kan ta sig genom Ekhagsmotet då den är öppen i filen 

mot Nässjö då går bara 75 % av trafiken genom Tenhult och Barnarp 

 Bilister som kommer från 31: an mot E4 norr kan möjligtvis ledas 

genom Huskvarna. De som skall söder ut följer TA-planen 

 Ett verktyg som måste studeras är fjärrvägledning av trafik då man kan 

slippa mycket trafik i motet under ombyggnaderna i motet genom denna 

åtgärd 

 Information till Speditionsbolagen är av stor vikt. Får de reda på hur, när 

och var det blir avstängt så kan de sätta sina priser efter det. Här finns 

mycket att vinna då den informationen kommer göra att de väljer andra 

vägar 

 Genom ett öppnande av rampen från norr upp till Ekhagen och leda den 

närmare JET macken så slipper man skyltning och trafik från norr 

genom Österängsmotet till handelscentrumet på Ekhagen 

  Radion har stor betydelse då de kan ge information till trafiken  

 Vägverkets webbsida visar fortlöpande information.  

 Åkeriägarna är en stor förening av åkare och de ger information på sin 

webb och skickar mail till sina medlemmar om var det finns problem på 

våra vägar. 

 Gående och cyklister hänvisas till den befintliga GC-bron som finns 

under entreprenadtiden 
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4.5 Ny sträckning för GC-väg  

Det finns ett beslut på att hänga en konsolbro som ansluter i båda brofästena. 

Denna lösning är mycket billigare än en anlägga en separat GC-bro längre 

norrut. Till denna åtgärd finns pengar avsatt och man har börjat titta på hur det 

skall kunna lösas. 

Vid (1) så visas E4 där GC-bron skall hänga över på den norra sidan.  

Vid (2) tillfällig avfartsramp från norr (streckad linje).  

Vid(3) Ekhagssidan i början av GC-vägen finns de busshållplatser som kan 

vara lite kaotiska. 

Streckad linje beskriver dragning av nya av/påfarter under arbetet som vid (2) 

används senare till ny GC-väg. 

Prickar visar belysningar på ny GC-väg. 

 

Bild 16 Ny GC-vägs sträckning (rapportens förslag) 

 

 

Bild 17 Ny GC-vägs sträckning 
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I Ekhagsmotet så lever fotgängare och cyklister farligt när de befinner sig i 

närheten av rondellen. Brandmästare Kjell-Åke Romfors påtalade vid mötena 

om att något måste göras åt deras situation.  Helst vill han inte se något 

övergångsställe (vid pilen) här alls. Men med lite modifieringar av nuvarande 

plan så kanske man kan sy ihop en lösning som kan accepteras både ur 

säkerhetssynpunkt och ekonomiskt perspektiv.  

Genom att ändra sträckningen på den planerade konsolbron genom att förskjuta 

den i norrgående fält så får man följande fördelar: 

 Varningssystem vid övergångsställena 

 Genom att förskjuta bron vid pilen på bild 16 skapas en ficka där de som 

lämnar Ekhagsmotet slipper känna sig osäkra som de gör när de får 

stanna inuti Ekhagsmotet. 

 Bättre belysning vid och i anslutning till GC-vägen. 

 Det kommer säkert att sägas att accelerationssträckan blir för kort vid 

(3)  men många tycker att hastigheten på E4 borde sänkas mellan 

Jönköping och Huskvarna och då kompenseras det med kortare 

accelerationssträcka. 

 Den gamla sträckningen över bron använd senare som spärrområde och 

inte ökad vägbredd. 

 

Förutom dessa åtgärder så måste det göras något åt situationen som är vid 

busshållplatserna på Ekhagen där det ofta råder kaos och bilar får ofta bromsa 

för gående och cyklister.  

Man vet inte riktigt var man skall köra/gå och att hastigheterna där är alldeles 

för stora.  

Genom dessa åtgärder gör man det mycket säkrare för de som vistas på GC-

vägen. Vid påfartsrampen uppnår man en högre säkerhet för gående, cyklister 

och fordonen som slipper känna sig trängda och osäkra i trafikplatsen.  

Vid avfartsrampen får man också en bättre trafiklösning för gående och 

cyklister då fordon ser dem bättre än vad de gör i dag. Med denna dragning blir 

gång och cykeltrafiken mer isolerad från trafiken inuti trafikplatsen än vad den 

är i dag.   

Det allra bästa vore om man hade en separat bro längre norrut men kostnaden 

blir alldeles för stor. Men med förslaget så sparar man pengar och får en bättre 

lösning än en konsolbro som ansluter till den gamla GC-vägen. 
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4.6 Näringsidkarna 

När Ekhagsmotet stängs av kommer näringsidkarna att förlora pengar oavsett 

hur mycket som skyltas. Så här kan man hjälpa dem: 

 Mycket tidig information om tidpunkt 

 Genom att öppna avfartsrampen från norr så blir de på norra sidan av 

motet inte så isolerade.  

 De som kommer från söder leds över Österängsmotet och här måste det 

skyltas ordentligt 

 Mycket detaljerad information till dem om hur trafik skall nå dem. Detta 

kan de sedan vidarebefordra genom mail, hemsidor eller i samband med 

den direktreklam de själva skickar till kunder. Leverantörerna måste 

också få den informationen via näringsidkarna. 

 Eventuella ekonomiska ersättningar  

 

 

4.7 Informationsflödet 

En mycket viktig detalj i arbetet med informationsflödet är att ingen känner sig 

oinformerad eller överkörd. När arbetet kommer att fortskrida så kommer det 

kanske väckas många frågor som i sin tur ger nya förutsättningar. Samförstånd 

mellan ”alla” berörda parter fås trots allt genom information och en chans att få 

komma med synpunkter. Alla behöver kanske inte heller här samma 

information.  

De kanaler som man kan nå de flesta på kan vara: 

 Mail till de berörda som finns på de listor som gjorts  

 Tidningar och lokal tv/radio 

 Utskick i brevlåda till boende 

 Hjälpa näringsidkare med information till sina kunder 

 

4.8 Boende i området 

Ett utskick till de postnummer som ligger närmast rondellen är en förutsättning 

för förståelse för avstängningen. Informationen görs med fördel samtidigt som 

de andra berörda kontaktas då de hinner vänja sig vid tanken innan de läser om 

det i tidningen. Det kan förslagsvis utformas enligt bilaga 2 
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4.9 Tidpunkten för entreprenaden 

Förutom de som ansåg att det var omöjligt att stänga av Ekhagsmotet av olika 

orsaker så tyckte de flesta att en avstängning vore att föredra. Ett argument som 

dykt upp är det att det aldrig blir lugnare i juli månad gällande den tunga 

trafiken men det stämmer inte med de åkerier som kontaktats där säger de alla 

att de har en nedgång under juli. Länstrafiken går var tionde minut genom 

trafikplatsen men under sommartid så går de med tjugo minuters intervaller.   

Det är annorlunda med semestrarna i dag och förlita sig på någon traditionell 

syn på industrisemester går inte, men man kunde rimligen förlita sig på en klart 

mätbar sänkning av antalet pendlare under juli månad. 

Ingen var glad för en avstängning men om det skall stängas av uppskattas det 

om byggtiden hålls till de 10-14 dagar som sades vid kontakten. Elmia hade 

inget planerat i juli 2010 så de tyckte att juli är nog den månad som störde dem 

minst. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns de som inte vill se en 

avstängning av trafikplatsen. Skälen här kan vara av olika slag t.ex. förlorade 

inkomster eller boende som får ökad trafik p.g.a. trafikomläggningen. 

Men om det skall göras så är det av alla de andra önskvärt om det sker i juli 

månad. 
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5 Diskussion 

När jag började med min rapport så trodde jag att det svåraste skulle vara att 

hitta en konstruktion som skulle hålla för de belastningar som trafikplatsen 

utsätts för.  Det visade sig ganska snart att det var det lättaste problemet med 

mitt arbete. Den avstängning av Ekhagsmotet som planerades var inte helt lätt 

att sälja in till olika aktörer men ju mer insatt man blev med problematiken med 

att göra de förstärkningsåtgärder som behövs så kunde jag snart påvisa att det 

enda alternativet är att man stänger av motet. Det som tog mycket tid i anspråk 

var att informera berörda och intervjua dem. Deras åsikter/tankar har sedan 

påverkat arbetet i hög grad. 

Den stora frågan vid mitt första möte med Tekniska kontoret var just den med 

om man klarar att stänga av Ekhagsmotet helt. Svaret på denna fråga är ja, men 

inte utan problem. Många frågor löstes under tiden med arbetet men en hel del 

återstår om hur man skall dirigera trafiken. 

Att tidpunkten för projektet bör infalla under juli månad var något som bara 

bekräftades av de flesta intervjuerna.  

Det som också kom att bli till en stor del i arbetet var att se över gång och 

cykeltrafikanternas situation i trafikplatsen. Kjell-Åke Romfors på 

räddningstjänsten och Lars Kildén på Vägverket hade i samband med våra 

möten åsikter som senare lett fram till mitt förslag på ny GC-sträckning. 

Att Tekniska kontoret och Vägverket nu ska träffas och eventuellt skall göra 

projektet tillsammans känns bra, då båda tjänar på ett sådant samarbete här för 

att få till en helhetslösning. 

Jag har fått en liten inblick i hur mycket arbete det ligger bakom ett 

projekteringsarbete och att det är så mycket man måste tänka på. Och att sedan 

en liten detalj kan lösa så många problem och en annan skapa så många är 

mycket fascinerande. En sak som märkts mest är det att inblandade varit 

tacksamma över information och en del av dem har ju varit med att skapa 

lösningar och då har avogheten mot en avstängning försvunnit. De kontakter 

som skapats och finns i rapporten vill alla ha uppdateringar om hur planeringen 

fortskrider. 

Det har varit mycket inspirerande att göra detta arbete och vill här också passa 

på att tacka alla som jag haft kontakt med under arbetets gång. 

Ett särkilt stort tack vill jag ge till mina handledare Mats Engberg och P-G 

Axelsson
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Kontaktlista 

Bilaga 2 Förslag på utskick till boende
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Vägverket region sydöst (VSÖ) 

Områdesansvarig Lars Kildén 

Mailadress: lars.kilden@vv.se 

Telefon: 036 – 19 21 71 

 

Räddningstjänsten Jönköpings kommun 

Brandmästare Kjell-Åke Romfors 

Mailadress: kjell-ake.romfors@jonkoping.se 

Telefon: 036-10 60 53, mob 070-642 77 62 

 

Ambulansenheten Landstinget i Jönköpings län 

Vårdenhetschef Thomas Karlsson 

Mailadress: thomas.k.karlsson@lj.se 

Telefon: 036-32 28 05, mob 0706-60 93 55 

 

Polismyndigheten Jönköpings län 

Mats Rosenqvist Tf närpolischef 

Mailadress: mats.rosenqvist@polisen.se 

Telefon: 036- 30 90 60, mob 0768-30 90 60 

 

Länstrafiken 

Thomas Adelöf      

Mailadress: thomas.adelof@jlt.se 

Telefon: 036-39 55 11 

 

ELTEL Networks 

Birgit Olsson 

Mailadress: kundtjänst-malmö@eltelnetworks.com 

Telefon: 040-6695217 

Fax:020-53 10 11 

 

 

mailto:lars.kilden@vv.se
mailto:kjell-ake.romfors@jonkoping.se
mailto:thomas.k.karlsson@lj.se
mailto:mats.rosenqvist@polisen.se
mailto:thomas.adelof@jlt.se
mailto:kundtj�nst-malm�@eltelnetworks.com
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Jönköpings Energi 

Birgitta Rotviker 

Mailadress: birgitta.rotviker@jonkopingenergi.se 

Telefon: 036-10 82 86 

 

Rosenlunds åkeri AB 

Mats Larsson 

Mailadress: mats@rosenlundsakeri.se 

Telefon: 036-71 85 85 

 

Åkeriägarna 

Hans Engström 

Mailadress: info@akeri.se 

Telefon: 08 – 753 54 29 

 

DSV Road AB 

Steve Lundmark 

Mailadress: steve.lundmark@se.dsv.com 

Telefon: 036-31 70 50 

 

DHL 

Ulf Persson 

Mailadress: ulf.persson@dhl.com 

Telefon: 036-58 55 075 

 

POSTEN Logistik 

Boris Johansson 

Mailadress: boris.johansson@posten.se 

Telefon: 036345786 

 

 

mailto:birgitta.rotviker@jonkopingenergi.se
mailto:mats@rosenlundsakeri.se
mailto:info@akeri.se
mailto:steve.lundmark@se.dsv.com
mailto:ulf.persson@dhl.com
mailto:boris.johansson@posten.se
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Schenker 

Mats Lindahl 

Mailadress: mats.lindahl@schenker.com 

Telefon: 036-18 33 40 

 

HV71 

Bengt Halvardsson 

Mailadress: bengt.halvardsson@hv71.se 

Telefon: 036-299 71 21 

 

Sportex 

Peter Persson 

Mailadress: sportex@jonkoping.se 

Telefon: 036-12 62 26 

 

Eko-hallen 

Ulf Danielsson  

Mailadress: ulf.danielsson@bergendahls.se 

Telefon: 036-12 62 26, mob 070-322 04 78 

 

Lerdalaboden 

Folke Ebbesson 

Mailadress: info@lerdalaboden.se 

Telefon: 036-71 81 61, mob 070-758 81 21 

 

 

LIDL 

Butikschef Jenny Nilsson 

Mailadress: Jenny18_80@hotmail.com 

Telefon: 08-555 562 12 

 

mailto:mats.lindahl@schenker.com
mailto:bengt.halvardsson@hv71.se
mailto:sportex@jonkoping.se
mailto:ulf.danielsson@bergendahls.se
mailto:info@lerdalaboden.se
mailto:Jenny18_80@hotmail.com
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Henom Mode Outlet 

Elin Joelsson 

Mailadress: elin@henommodeoutlet.se 

Telefon: 073-5258663 

 

Matt & Textil AB 

Kenneth Bäckström 

Mailadress: matt.textil@telia.com 

Telefon: 0708-947486 

 

Ekhagens Pizzeria 

Iskander Ersoy 

Telefon: 036-17 63 90 

 

Hydro 

Peter Fingal 

Mailadress: hydroekhagen@telia.com 

Telefon: 036-17 40 91 

 

Gilberts Konditori 

Josef Lazlo 

Mailadress: j.lafzlo@home.se 

Telefon: 036-17 53 83 

 

Pressbyrån 

Per Billengren 

Mailadress: pb25349@pressbyrån.se 

Telefon: 0766-33 35 11 

 

 

 

mailto:elin@henommodeoutlet.se
mailto:matt.textil@telia.com
mailto:hydroekhagen@telia.com
mailto:j.lafzlo@home.se
mailto:pb25349@pressbyr�n.se
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Motormännens – testcenter  

Kenneth Johansson 

Mailadress: leif-ake.ahlmer@motormannen.se 

Telefon: 036-12 15 10, 0706-54 24 72 

 

Örten Förvaltning 

Kenneth Johansson 

Mailadress: kenneth@ortenforvaltning.se 

Telefon: 0706-54 24 72 

Jet 

Roger Larsson Distriktschef 

Mailadress: roger.larsson@jet.se 

Telefon: 070-6305828 

 

K24 Miljötvätt 

Anders Åberg 

Mailadress: info@k24.nu 

Telefon: 070-651 60 54 

 

Corallen 

Fastighetschef Peder Karlén 

Mailadress: peder.karlen@corallen.se 

Telefon: 036-30 57 50, 0705-69 49 03 

 

Elmia AB  

Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, SWEDEN 

Magnus Ringqvist 

Mailadress: magnus.ringqvist@elmia.se 

Telefon: 036-15 22 60 

 

 

mailto:leif-ake.ahlmer@motormannen.se
mailto:kenneth@ortenforvaltning.se
mailto:roger.larsson@jet.se
mailto:info@k24.nu
mailto:peder.karlen@corallen.se
mailto:magnus.ringqvist@elmia.se
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Jönköpings Posten 

Mailadress: red@jonkopingsposten.se 

Telefon: 036-30 40 50 

Fax:036-12 27 15  

 

Sveriges Radio P4 Jönköping 

Tipstelefon 

Mailadress: trafik.jkpg@sr.se 

Telefon: 020-99 94 44 

 

SVT Jönköpingsnytt 

Mailadress: smalandsnytt@svt.se 

Telefon: 036-71 8818 

 

TV4 Jönköping 

Mailadress: nyheterna.jonkoping@tv4.se 

Telefon: 036-34 14 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:red@jonkopingsposten.se
mailto:trafik.jkpg@sr.se
mailto:smalandsnytt@svt.se
mailto:nyheterna.jonkoping@tv4.se
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Meddelande till boende på  

Ekhagen 

 
Foto Okänd 

Ekhagsmotet anlades i slutet av 50-talet och tål nu inte längre de belastningar 

som den utsätts för. Jönköpings kommun ska i samverkan med Vägverket 

förstärka rondellen och anslutningar till den så att man slipper de plastiska 

deformationer som finns nu. Det har länge behövts göra något åt rondellen men 

nu kan man inte längre skjuta på det.  

Den stora frågan har varit om hur man skall klara av trafikproblematiken men 

har nu kommit fram till att en avstängning är det som är att föredra. Arbetet 

kommer ske mellan 1-12 Juli och arbete kommer att ske under dygnets alla 

timmar.  Detta kommer innebära att ni kommer få problem då ni skall ta er ut 

från Ekhagen och buller från bygget kommer kanske störa er.   

Utfart mot Öxnehagaleden och håll koll på anslag om ändrade bussförbindelser. 

Vi ber om förståelse under projektets gång med de olägenheter som detta 

kommer att ge er. 

Vid frågor kontakta P-G Axelsson på Tekniska kontoret  

 

 


