
Trafi kplats Ekhagen 
(Ekhagsrondellen) 

stängs av för reparation

1-10 juli 2010

Samhällsinformation
till hushållen på Ekhagen, Öxnehaga, 

Tenhult och delar av Rosenlund



I fl era år har det funnits behov av att utföra 
förbättringar i Ekhagens trafi kplats.  Den byggdes 
i slutet av 1950-talet och betraktades då som ett 
mycket stort infrastrukturprojekt. 
Under åren som gått har rondellen regelbundet 
underhållits och nya på- och avfarter har byggts. 
Trafi kmängden har hela tiden ökat och många tunga 
fordon belastar trafi kplatsen. Detta har resulterat i 
problem med deformationer i beläggning och 
överbyggnad. 
   Nu krävs ett omfattande arbete för att klara den 
ökade trafi kbelastningen och de krafter som uppstår 
när fordon bromsar och accelererar. Hela över-
byggnaden i rondellen och på anslutningen ner mot 

bron över järnvägen på Hästhovsvägen ska bytas ut.
Arbetet kommer att utföras i juli då det skapar minst 
olägenhet för berörda. Skolorna är stängda, många 
boende har semester och busstrafi ken har färre 
avgångar. För att störa trafi ken kortast möjliga tid och 
för att vägarbetarna ska få tillräckligt med utrymme 
ska hela cirkulationsplatsen stängas under tio 
arbetsdygn, 1-10 juli. 
   Från Tenhult leds persontrafi k om via Huskvarna och 
tung trafi k via Barnarp och Torsvik. Filen från E4:an mot 
Tenhult och Nässjö kommer att hållas öppen.
   
Vi hoppas på din förståelse och vi ber att du fösöker 
följa våra förslag till alternativa vägar.

Alternativa vägar

cyklister och gående använder den 
befi ntliga GC-bron, se karta nedan

från Ekhagen och Öxnehaga: välj väg 
via Vårstarondellen i Huskvarna

E4-avfarten från söder 
(och Jönköpings centrum) mot 
Nässjö Rv 31, 40 , 47 förblir öppen

trafi ken på E4:an under trafi kplatsen 
fl yter som vanligt i båda riktningarna

Avstängt i trafi kplatsen 1-10/7

Hästhovsvä
gen



Tillfälligt ändrad körväg busslinje 2, 12, 13, 38, 30/119
Dessa bussar kommer i vissa fall inte att angöra 
alla ordinarie hållplatser under arbetet med 
Ekhagens trafi kplats.  

Mer om det kan du läsa på www.jlt.se

Räddningstjänsten, polis och ambulanspersonal är informerade om avstängningen och har 
redan planerat alternativa vägar för eventuella ambulanstransporter och andra utryckningar.

Utryckningsfordon

Linje 38 angör samtliga ordinarie hållplatser men kör 
via Tallörtsbacken (öppen endast för busstrafi k) -E4 till 
Torsvik och E4-Nässjövägen-Järavägen mot 
Ekhagens centrum/Huskvarna.
Linje 12 och 30/119 kör Tallörtsbacken 
(öppen endast för busstrafi k) mot centrum och 
Cigarren-E4-Nässjövägen ut från centrum.

Linje 2, 12 samt matarbuss

Linje 13, 30/119

Tallörtsbacken

OBS! Berörda bussar angör inte hållplatser längs omledningsvägarna!

Tallörtsbacken



Välkommen till informationsmöte

Var:  Ekhagsskolan 
När:  den 3 juni kl 18.00 och kl 19.00

Du får träffa personal från tekniska kontoret, 
Länstrafi ken och Trafi kverket. 

Alternativ för transporter och tung trafi k
Transporter till/från Rosenlundsområdet använder 
Österängens trafi kplats. Transporter till/från Ekhagen 
kör via Vårstarondellen och Kungsängsvägen.  

Tung trafi k från söder och väster mot Tenhult och 
Nässjö kan använda avfarten till Rv 31, 40, 41 som är 
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öppen under reparationsarbetet eller ta av vid Torsvik 
mot Tenhult. Från öster leds trafi ken mellan Tenhult 
och Barnarp ut till E4.  Tung trafi k längre norrifrån 
mot Nässjö kör i första hand via Mjölby, Tranås, Eksjö. 
De kan också följa E4 fram till Torsvik och ta av mot 
Tenhult där.


