
Nyhetsbrev mars 2019 
Väg 50/66 genom Ludvika 

Det går framåt för ombyggnadsplanerna på väg 50. Alla vägplaner är nu fastställda  
av Trafikverket och har vunnit laga kraft, utom vägplan 4 som är överklagad.  
Samtidigt fortsätter arbetet på väg 66 Gamla Bangatan enligt plan.  

Nu och fram till och med hösten 2019 pågår arbetet 
med att ta fram bygghandlingar för de åtgärder som 
planeras längs väg 50 genom Ludvika, och det är Sweco 
som fått uppdraget att göra det. Vid årsskiftet 2019/2020 
planerar vi att handla upp en entreprenör för åtgärderna 
och beräknar ha byggstart våren 2020. Ludvika kommun 
ansvarar för detaljplaneringen och där har arbetet tagit 
viktiga kliv framåt.  Sju av åtta detaljplaner har vunnit 
laga kraft.

Genomfartsträckan är indelad i fyra etapper
Notera att det inte är bestämt i vilken ordning etapperna 
kommer att utföras.    

Lyviksberget–Valhallavägen
Etapp 1 (vägplan 1 och 2) sträcker sig från Lyviksberget 
till Valhallavägen. Planerna är fastställda och vann laga 
kraft i februari. 

Åtgärder: Det som i dag är väg 50 ska byggas om till 
kommunal lokalgata och en ”ny” väg 50 byggs mel-
lan den blivande lokalgatan och järnvägsspåret. Då 
får vi bort direktutfarter mot riksvägen och ökar där-
med trafiksäkerheten. Samtidigt får vägen ett jämnare 
trafikflöde.   

I korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 ska byggas 
en cirkulationsplats, och i anslutning till den blir det tre 
planskilda passager för gång- och cykeltrafik samt nya 
busshållplatser.
Tankstationen ST1 ska flyttas till den nya cirkulations-
platsen och den nuvarande platsen ska saneras senast 
våren 2020. Även den tidigare livsmedelsbutiken Mat-
magasinet kommer att tas ned, och det sker sannolikt 
under 2020.    

Valhallavägen–Mossplan 
Etapp 2 (vägplan 3) är sträckan från Valhallavägen till 
Mossplan. Planen är fastställd och vann laga kraft i 
februari. 

Åtgärder: Längs väg 50, Valhallavägen, ska en ny lo-
kalgata anläggas för ökad trafiksäkerhet. På delar av 
sträckan kommer bullerskärmar att byggas upp mellan 
väg 50 och lokalgatan för reducerade ljudvolymer från 
riksvägen. För att göra plats åt lokalgatan behöver ett 
antal fastigheter rivas. 

Korsningen vid Mossplan
I etapp 3 (vägplan 4) planeras för åtgärder i korsningen 
vid Mossplan. Vägplanen är fastställd men är överklagad.

Åtgärder: Plankorsningen över järnvägen vid ABB med-
för uppenbara olycksrisker för dem som använder den 
vägen som infart till ABB:s område. Möjligheten att köra 
in den vägen kommer enligt planen att tas bort. 

Senaste nytt från projektet
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Åtgärderna på väg 50 genom Ludvika är planerade att genomföras i fyra 
etapper. Etapp 1 utgörs av de sammanslagna vägplanerna 1 och 2.  
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Säkrare vägar in till ABB kommer därefter att  
finnas via: 

• den nya cirkulationsplatsen i korsningen  
Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50.

• Tunnelgatan som går under väg 50 och järnvägen.
• Kajvägsbron.  

Mossplan–Kajvägen
Etapp 4 (vägplan 5) är sträckan mellan Mossplan och 
Kajvägen. Planen är fastställd och vann laga kraft i 
februari.

Åtgärder: Här planeras för en cirkulationsplats i kors-
ningen Vasagatan/väg 50. Bussgaraget behöver därför 
rivas. 
Från resecentrum kommer bussar att få ett eget kör-
fält mot väg 50, och en cirkulationsplats ska byggas i 
korsningen Kajvägen/väg 50.
Vägen in till Eriksgatan ska bli säkrare med ett vänster-
svängsfält, och flera nya trafiksäkra passager ska anläg-
gas för fotgängare, cyklister och andra  
oskyddade trafikanter. 

Vad händer härnäst på Gamla Bangatan?
Arbetet på Gamla Bangatan fortskrider enligt plan. I 
slutet av mars färdigställs de sista ledningsarbetena.  
Trafiksäkerhetsåtgärder vi gjort hittills är att stänga 
utfarterna mot Bangatan från Marnäsgatan, Hantver-
kargatan och Ljunghällsvägen. 
Vi ska också bygga en ny korsning i förlängningen 
av Timmermansvägen och Bangatan. För oskyddade 
trafikanter bygger vi en gång- och cykelväg från Grå-
gåsvägen till Villagatan, som ansluter till den befintliga 
gång- och cykelvägen och cirkulationsplatsen. Längs 

sträckan förbättrar vi fyra busshållplatser och breddar 
dem så att bussarna kan köra åt sidan.
Arbetet kommer att pågå under vintern, våren och 
sommaren 2019. 
Tack för att du visar hänsyn och tar det lugnt vid våra 
arbetsplatsområden! 
 

 
MER INFORMATION

Trafikverket 
Patrick Svärd, projektledare, 010-123 64 04,  
patrick.svard@trafikverket.se

Ludvika kommun 
Joel Lidholm, samhällsplanerare, 0240-861 80,  
joel.lidholm@ludvika.se

Kontaktcenter  0771–921 921. 
 
Läs mer och följ vad som händer i projektet:  
https://www.trafikverket.se/genomfart-ludvika 


