
E6 Svinesundsbron, underhållsarbete 

Juni 2019, information till boende i närheten 

Kontaktperson Trafikverket: Kontaktperson Trafikverket: Kontaktpersoner entreprenören Midroc:  

Abbi Tehyrell, projektledare Anna Gunneröd, projektingenjör Tomas Engberg, platschef, 010-470 73 12 
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abbi.tehyrell@trafikverket.se  anna.gunneröd@trafikverket.se namn.namn@midroc.se 

Insamling av personuppgift  

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till 

boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt 
att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot 

behandlingen. 

 

 
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297. Adress: 
Trafikverket, 781 89 Borlänge. Tfn: 0771-921 921 www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet 

nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. 
www.datainspektionen.se 

Arbete som kan störa 

Då de nödvändiga underhållsarbetena på bron startar 24 juni 2019, kan störande 

buller förekomma vissa dagar då högtryckstvätt och blästring pågår. Det ber vi om 

överseende med. Arbetena genomförs endast dagtid och under intäckning. Inget 

material eller damm kommer därför att spridas. 

Köer vid tullstationerna 

För att komma till rätta med de köer som uppstår vid 

tullstationerna har Trafikverket startat en utredning. Den 

ingår inte i underhållsprojektet. Eventuella frågor om 

utredningen hänvisas till Trafikverkets kontaktcenter 

0771 921 921 som har öppet dygnet runt. 

Läs mer om projektet 

På Trafikverkets projektsida finns uppdaterad 

information om projektet. Här finns också möjlighet att 

skicka in frågor om projektet, under fliken Kontakta oss. 

www.trafikverket.se/svinesundsbron 

 

 

Under 2019-2022 kommer nödvändigt 

underhållsarbete att behöva utföras på E6 

Svinesundsbron. Arbetena kommer att utföras under 

sommarhalvåren och de kommer att påverka restiden 

över bron endast marginellt då det fortfarande hålls 

två öppna körfält i vardera riktningen. Hastigheten 

måste dock sänkas till 60 km/h. 

Etapp 1 startar 24 juni 2019 
Arbetet som ska utföras är bland annat reparation av 
målningsskador på tvärbalkar, ommålning av 
kantbalkar och reparation av betongskador.  
Etappen beräknas vara avslutad i november 2019. De 
kommande åren utförs liknande arbeten under samma 
tider. 
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E6 Svinesundsbroen, vedlikeholdsarbeid
Juni 2019, naboinformasjon

Kontaktperson Trafikverket: 

Abbi Tehyrell, projektleder 

Telefon: +46 101 23 82 39 

abbi.tehyrell@trafikverket.se 

Kontaktperson Trafikverket: 

Anna Gunneröd, projektingeniør 
Telefon: +46 101 23 06 38 

anna.gunneröd@trafikverket.se 

Kontaktpersoner entreprenøren Midroc:  

Tomas Engberg, plassjef, 010-470 73 12 

Thomas Johansson, ombud, 010 470 73 75 

namn.namn@midroc.se 

Innsamling av personopplysninger
For å informere om forhold som kan påvirke deg har Trafikverket samlet inn navn og adresse til 
beboerne i broens nærområde. Disse opplysningene lagres i et eget register hos Trafikverket så 
lenge vedlikeholdsprosjektet pågår. Du har rett til å be om innsyn i registeret, foreta endringer, 
slette opplysninger og fremme klager på registreringen.

Trafikverket er ansvarlig for personopplysninger, organisasjonsnummer 202100-6297. Adresse: 
Trafikverket, 781 89 Borlänge. Tfn: 0771-921 921 www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet 
har samme adresse. Klager sendes til Datainspektionen, Box 8114, 104 Stockholm 

www.datainspektionen.se

Varsel om støyende arbeider
Et nødvendig vedlikeholdsarbeid begynner på Svinesundsbroen den 24. juni

2019. I perioder kan dette medføre støy fra høytrykksvask og sandblåsing, 
men slike arbeider skal bare gjennomføres på dagtid. Vi beklager ulempene 
dette vil medføre i den perioden som vedlikeholdet pågår.

Kø ved tollstasjonene
For å redusere køen ved tollstasjonene har det 
svenske Trafikverket startet et eget prosjekt. 
Eventuelle spørsmål om dette henvises til

Trafikverkets kontaktsenter på +46 0771 921 921 som

holder åpent døgnet rundt.

Les mer om projektet

På prosjektsiden til det svenske Trafikverket finnes 
oppdatert informasjon om det planlagte arbeidet. Her

er det også mulig å sende inn spørsmål knyttet til 
prosjektet, via lenken "Kontakta oss".

www.trafikverket.se/svinesundsbron 

I fireårsperioden 2019-2022 vil det bli utført et 
større vedlikeholdsarbeid på E6 Svinesundsbroen, 
som skal gjennomføres i sommerhalvåret.

Det vil medføre at hastigheten over broen senkes til 
60 km/t. I tillegg kan det bli innsnevringer i 
kjørebanen og perioder med endret kjøremønster. 
Det forventes imidlertid at dette i liten grad vil 
påvirke reisetiden for trafikantene, da to kjørefelt 
skal holdes åpne i hver retning mens arbeidet pågår.

Arbeidet på brua omfatter blant annet reparasjon av 
betongskader og stålbjelker som må pusses og males 
om. Deler av broen dekkes derfor til mens arbeidet 
pågår, for å unngå forurensning til omgivelsene. 
Dette vedlikeholdet vil foregå fra juni til november 
hvert år frem til 2022.

http://www.trafikverket.se/
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