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Vi planerar för byggstart på E18

Vi planerar att bygga ut E18 mellan Köping och Västjädra till fyrfilig motorväg.  
Vägplanen blev fastställd i augusti, men detta överklagades och regeringen  
ska nu ta beslut i ärendet. Arkeologiska undersökningar pågår längs sträckan  
under hösten 2020. 

Den 25 km långa sträckan mellan Köping och Västjädra  
är den enda delen av E18 mellan Örebro och Stockholm 
som inte är motorväg. Dagens 2+1-väg innebär att  
framkomligheten här är lägre än på resten av E18. Fram-
komligheten påverkas även av att olyckor, avstängningar 
och underhåll leder till att E18-trafik behöver ledas  
om via det mindre vägnätet samt en del kommunala  
vägar. Denna omledningstrafik orsakar i sin tur störningar 
och problem med trafiksäkerheten på de kommunala 
vägarna. 

Därför planerar vi att bygga ut E18 på den cirka 25 km 
långa sträckan mellan Köping och Västjädra till motorväg, 
för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäker- 
heten. 

Vad innebär ombyggnationen? 
Dagens väg ska både byggas om och byggas ut. På den 
norra sidan av dagens E18 byggs två helt nya körfält  
för trafiken som ska gå västerut (mot Köping). Dagens 
2+1-väg byggs om så att den får två körfält för trafiken 
som ska gå österut (mot Västerås). 

Av- och påfarterna i de fyra trafikplatserna byggs om  
och anpassas till dagens standard. Denna del av E18 är 
byggd när det var vänstertrafik i Sverige, varför det  
behövs en del anpassningar. 

Trafiken kommer att gå på E18 under hela byggtiden,  
men med en viss påverkan på restiden. 

Arkeologisk utredning och förundersökning 
Flera fornlämningar kommer att beröras av vägbygget. 
Den arkeologiska undersökningen sker i tre steg:  

KORTA FAKTA
vad: Utbyggnad till motorväg, 25 km

varför: Ökad framkomlighet

nuläge: Vägplanen är fastställd, men överklagad

planerad byggstart: Tidigast 2022

beräknad byggtid: 4 år

Läs mer på trafikverket.se/e18koping-vastjadra 

utredning, förundersökning och slutundersökning. Läns-
styrelsen fattar beslut om omfattningen. 

Under hösten har det genomförts en kompletterande 
arkeologisk utredning på den södra sidan av E18, vid  
Trafikplats Morgendal. Utredningens fältarbeten utfördes 
av Arkeologerna. Efter detta påbörjas arbete från Köping 
och mot Västjädra, där man då hoppar över det som redan 
är gjort vid Trafikplats Morgendal. 

I höst pågår också en arkeologisk förundersökning på 
norra sidan av E18. Förundersökningen utförs av Stiftelsen 
Kulturmiljövård. 

För att förbereda för arkeologernas arbeten fäller vi träd  
på de aktuella platserna. 



Vägplanen är fastställd, men överklagad
I augusti tog Trafikverket beslut om att fastställa väg-
planen för E18 Köping–Västjädra. Fastställelse innebär 
att man beslutat om vägens placering och utformning. 
Detta blev överklagat och regeringen ska nu ta beslut om 
vägplanen ska vinna laga kraft. 

En laga kraftvunnen vägplan ger Trafikverket rätt att mot 
ersättning ta marken i vägområdet i anspråk med vägrätt. 

Vad händer i projektet just nu? 
Vi arbetar vidare med att planera för byggnation och 
med att förbereda upphandlingen av en entreprenör. Om 
vägplanen vinner laga kraft räknar vi med att vägbygget 
kan starta under 2022. 

Innan själva vägbygget startar kommer vi att göra olika 
förberedande arbeten. Vi planerar för följande arbeten 
under 2020–2021: 

• Avverkning av skog och stubbrytning 

• Ledningsflyttar (ledningar som ligger i konflikt  
med den nya vägen flyttas) 

• Bulleråtgärder på berörda fastigheter,  
till exempel fönsterbyten och tätning av ventiler 

Läs mer på trafikverket.se/e18koping-vastjadra 
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DET HÄR GÖR VI OCKSÅ I DITT OMRÅDE 

• Trafikverket börjar utreda möjligheten till en gång- 
och cykelväg på sträckan mellan Sörstafors och 
Hallstahammar. 

• Upphandlingen av entreprenör för ombyggnad 
av väg 56 Kvicksund–Västjädra är klar. Byggstart 
planeras till vintern 2021.  
Läs mer på trafikverket.se/kvicksund-vastjadra
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