E6 i BOHUSLÄN
Motorväg delen LUGNET-SKEE
Trafiköppning den 5 juli 2010

E6 vid Dynekilen.

E6 I BOHUSLÄN
Utbyggnad av väg E6 till motorväg mellan Stenungsund och Svinesund har pågått sedan 1989. Under dessa drygt 20 år har trafiken
ökat med nästan 50 procent och vägens betydelse som en länk i
den nordiska triangeln Köpenhamn-Oslo-Stockholm har förstärkts.
Nu när delen Lugnet – Skee öppnas för trafik återstår endast
ca 2 mil för att hela den 14 mil långa sträckan mellan Stora Höga
och Svinesund ska ha motorvägsstandard. På tre avsnitt pågår
byggnadsarbetet. Det är den svåra delen Skee-Ejgst där motor
vägen byggs i befintlig sträckning för E6 intill naturreservatet
Strömsvattnet och en tunnel byggs för omläggning av Bohusbanan,
delen Tanumshede-Knäm som till stora delar följer befintlig vägsträckning och delen Knäm-Lugnet i ny sträckning.
Den sista pusselbiten är delen Pålen-Tanumshede som delvis går genom världsarvet för hällristningar i Tanum och beräknas bli klar under 2014. Då har äntligen hela E6 genom Bohuslän
motorvägsstandard.

Blå sträckor markerar etapper med pågående vägbygge, röda ej påbörjade.
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DELEN LUGNET SKEE
Delen Lugnet-Skee går i ny sträckning öster
om befintlig E6 och Bohusbanan från Lugnet
ca 1,5 km öster om Kragenäs fram till Sälten drygt
2 km norr om Vik där motorvägen korsar Bohusbanan och befintlig E6. På den fortsatta sträckningen fram till Skee går motorvägen väster om
befintlig E6 i den bergiga terrängen.
Sträckan är 13 km lång. Vägförkortningen blir
en kilometer, restiden minskar med drygt tre minuter och risken för trafikolyckor minskar.
Tre trafikplatser – Lurmotet, Sältenmotet och
Skeemotet – ger anknytning till det lokala väg
nätet.
Rast- och informationsplats Femstenaberg för
norrgående trafik har anlagts mellan Sältenmotet
och Skeemotet.
Byggnadsarbetet har varit uppdelat i tre lika
långa entreprenadetapper och pågått sedan
hösten 2007.
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1: Vålle.
2: Sältenmotet norrut.
3: Dalen.
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UTREDNING OCH PROJEKTERING
Förstudie
Länsstyrelsen beslutar om BMP eller ej enligt MB 6:4

Ej behov av att utreda alternativ

En förstudie redovisades 1997 och omfattade hela
sträckan Rabbalshede-Hogdal. Tre vägutredningar Rabbalshede-Tanumshede, Tanumshede-Vik och
Vik-Hogdal - inlämnades år 2000 till regeringen för
prövning av tillåtligheten enligt miljöbalken. För delen Vik-Hogdal beslutade regeringen om tillåtlighet
i november 2002. För de övriga vägutredningarna
dröjde regeringens beslut eftersom Vägverket och
Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet var oeniga
om vägdragningen inom världsarvet i Tanum.
Enligt väghållningsplanen för 1998-2007 skulle
hela E6 vara klar inom planperioden. Projekteringen
började under år 2000 för delsträckor där myndig
heterna var eniga om vägkorridoren. För delen
Lugnet-Skee uppdrogs åt konsultföretaget J&W
att upprätta arbetsplan och bygghandling. (J&W:s
verksamhet övertogs under 2002 av WSP som fullföljt uppdraget).
Möten med markägare hölls under hösten 2001
och ambitionen var att ha arbetsplanen utställd under sommaren 2002.
Markägarna kritiserade sträckningen mellan Vik
och Skee eftersom ett tiotal bostäder skulle rivas
och tillgängligheten till jordbruksmarken försvåras.
En något västligare vägsträckning som diskuterats i
samband med vägutredningen förordades .
Efter en översiktlig utredning beslutades att komplettera vägutredningen på delen Vik-Skee så att
markägarnas förslag till vägsträckning kunde prövas.
Det visade sig att sträckningen väster om befintlig E6 också var den tekniskt och ekonomiskt lämpligaste. Det fortsatta arbetet inriktades därför på att
få ett beslut om tillåtlighet för en ny vägkorridor.
För att underlätta den formella hanteringen beslutades att upprätta tre arbetsplaner – en för delen
Lugnet-Vik, en för delen Vik-Skee och en särskild
arbetsplan för ombyggnad av lokalvägen Kil-Lur
motet-Lur. För en gynnsam korsning med Bohusbanan behövde järnvägen flyttas. En järnvägsplan
upprättades i samarbete med Banverket.
Under slutet av år 2003 var förutsättningarna
ändrade. Tillåtlighet enligt miljöbalken måste avvaktas innan arbetsplanerna kunde fastställas. Den
anvisade ekonomiska ramen för utbyggnaden av E6
höll inte. Det innebar att utbyggnaden måste ändras till smal motorväg och att en planerad rastplats
vid Gottemyr slopades.
Den 30 juni 2005 beslutade regeringen att tillåta
utbyggnaden på delen Tanumshede-Vik inom den

Vägutredning
Vid BMP: Fortsatt samråd enligt
MB 6:4. Länsstyrelsen skall
godkänna MKB enligt VägL 14b§.

Regeringens tillåtlighets
prövning enligt MB 17 kap

Arbetsplan
Samråd med berörda markägare. Länsstyrelsen skall
godkänna MKB:n enligt VägL 15§.
Vägverket fastställer arbetsplanen enligt VägL 18§.
Den kan överklagas.

Bygghandling/Entrepenadkontrakt och
byggande
Planeringsprocess för vägprojekt.

föreslagna korridoren. Arbetsplanen på delen Lugnet-Vik kunde därför ställas ut i början av år 2006
efter att länsstyrelsen godkänt miljökonsekvensbeskrivningen. Fastställelsen vann laga kraft i mars
2007 utan överklagande.
För delen Vik-Skee beslutade regeringen i februari
2006 tillåta utbyggnaden enligt vägverkets förslag
i den kompletterande vägutredningen. Arbets
planen på denna sträcka ställdes ut under sen
sommaren2006 och fastställelsen vann laga kraft
i februari 2007.

Vid Hogar finns rester av den gamla huvudvägen genom
Bohuslän kvar. Stenen med texten ”KÖR SAKTA” är troligen
från 1920-talet

Det fanns ett förslag att bygga motorvägen på delen
Vik-Skee i samma sträckning som befintlig E6. Det blev en
ändring enligt markägarnas önskemål (den röda linjen).

Hogarälven passerar genom en trång klyfta i berget. Motorvägen passerar på bro över vattendraget utan att förstöra det
vackra berget.

ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
Motorvägen innebär ett mycket stort ingrepp i landskapet, som blir förändrat i all framtid. Kulturlandskapet har därför dokumenterats för att inte en del
av vår historia ska gå förlorad.
Efter förberedande arkeologiska undersökningar
beslutade länsstyrelsen att tio platser skulle grävas
ut (slutundersökas) innan vägen kunde byggas. Utgrävningarna utfördes av Riksantikvarieämbetets
undersökningsverksamhet hösten 2007.
Flera av fornlämningarna är boplatser från äldre
stenåldern, närmare bestämt från cirka 7 000 år sedan. Vid den tiden var området en ganska skyddad
innerskärgård med en strandlinje som låg 30 meter
över dagens. Mängder av tväreggade flintpilspetsar,
brända stenar, härdar och ben har hittats. Tusentals
små bitar av flintor, som är avfall från redskapstillverkning, har samlats in. Fynd visar att boplatserna
har haft upprepade besök under stenåldern, men
även under bronsåldern och järnåldern.
Tre utgrävningar omfattar boplatser från yngre
stenålder och bronsålder. Här har man funnit keramik, härdar och stolphål från hus och årderspår.
En hemmanstomt till gården Vålle har undersökts.
Den övergavs vid 1900-talets början, men har rötter ända ned till medeltid. Man fann spår efter den
historiska gården men också lämningar från tidig
medelålder, järnålder och bronsålder.
Söder om Skee upptäcktes ett område med gravar, ett gravfält och två ensamliggande gravar, i
samband med förundersökningarna. Väglinjen har
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justerats så att en stor del av gravfältet blir kvar
men ungefär en tredjedel grävdes ut. Gravfältet blev
skadat när området var krigsskådeplats dels i samband med Hannibalfejden 1643-1645 och dels när
Krebbefejden rasade 1657-1658. Även i modern tid
har gravfältet skadats när en väg byggdes över området i samband med anläggandet av tidigare E6.
Gravfältet innehöll 14 gravar som mestadels var
rundade stensättningar men det fanns också en
stenkrets och en stenkista. Två mycket ovanliga
konstruktioner var husliknande gravhägnader. Den
ena inneslöt en urngrav som var nedgrävd intill ett
brandlager. Den andra husgraven innehöll brända
ben av ett större barn. En tidsbestämning med
kol 14-analys daterar de brända benen till perioden
yngre romersk järnålder till folkvandringstid, vilket
är ca 400-550 efter Kristus.
En av de två ensamliggande gravarna undersöktes också och även den är från romersk järnålder.
Där hittades en keramikkruka med brända ben.
Det som förbryllar är att benen daterats till tidig
romersk järnålder medan krukan enligt all kunskap
borde vara några hundra år yngre . Hur det ska förklaras är ännu inte klart.
1: Tväreggad flintpilspets.
2: Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats. Skärvor av
flinta hittas.
3: Keramikkruka med brända ben.
4. Tecknad rekonstruktion av keramikkrukan.
5. Arkeologisk undersökning. Knivblad av flinta frilagt.
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FÖRBEREDANDE ARBETEN
Bygghandlingar och förfrågningsunderlag upprättades parallellt med prövningen av arbetsplaner.
Uppdelning av objektet i tre entreprenaddelar
gjordes för att få lämplig storlek med hänsyn till
anläggningsmarknaden.
Två större högspänningsledningar behövde flyttas.
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för
broar över Hogarälven och Överbyån inlämnades
till miljödomstolen.
Miljöskyddsprogram upprättades i samråd med
kommunerna och länsstyrelsen.

MARKLÖSEN

Skogen avverkad inför motorvägsbygget.

Korsning med Bohusbanan.

För hela den 13 km långa vägen har inget bostads
hus behövt lösas in. Ett mindre hus har dock lösts
in för att kunna ta bort en plankorsning på Bohus
banan. För ett hus i Vålle har inlösen erbjudits eftersom bostadsmiljön väntas bli förändrad bl.a. av
trafikbuller.
Tillgänglighet till skogsskiften har lösts genom att
bygga ägovägar och fem ägovägsportar.

Typsektion för smal motorväg

Mittremsa
1,5 m

Vägren

1:4

1:4

1:2

Körbana
6,75 m

Vägbana
8,5 m
18,5 m

VÄGENS TYPSEKTION
Typsektionen för E6 mellan Rabbalshedemotet och
Ejgst har bestämts till motorväg med låg standard
eftersom vägbyggnad i norra Bohuslän är relativt
dyrt och trafikbelastningen är måttlig. På delen mellan Tanumshede och Skee är dimensionerande trafik
år 2030 beräknad till mellan 15-20 000 fordon/dygn

varav den tunga trafiken är 2 000 lastbilar per dygn.
Den smalare sektionen har bredden 18,5 m mellan
beläggningskanterna jämfört med normal motorväg
som är 21,5 m bred. Det betyder bl.a. att körfälten
och vägrenarna är något smalare och att mittremsan endast är 1,5 m bred.

KROSSAT BERG TILL
VÄGENS ÖVERBYGGNAD
Förutom att berg använts till återfyllning i urgrävningar har all bankfyllning gjorts med sprängsten. Det
bästa berget har krossats till olika mindre fraktioner
för de översta lagren av vägkroppen. Beläggningsmassor har tillverkats i stationära verk i Uddevalla
(E1 och E2)resp. Hällevadsholm (E3).

Mobilt krossverk.

GRUNDFÖRHÅLLANDEN
OCH GRUNDFÖRSTÄRKNING

Neddrivning av kalkpelare väster om Sältenmotet.

Urschaktning av lös lera.

Den senaste inlandsisen tryckte ned jordskorpan.
När isen smälte steg havsytan, landmassan började åter höja sig och de jordarter som i dag täcker
dalbottnar skapades. Under långa tider stack bergknallar i dagens terräng upp som öar i en skärgård.
I havet mellan bergen avsattes lera i djupa lager.
Generellt är de avlagrade lerorna i dalarna mellan
bergen mycket lösa. Grundförstärkningar behövs
redan vid måttligt höga vägbankar där vägen inte
ligger på berg.
Där djupet till berg är mindre än ca 10 m har leran
grävts bort och återfyllning med sprängsten gjorts.
Vid större lerdjup har grundförstärkning med kalkpelare utförts.
Pålning har endast gjorts för brostöd som inte ligger på berg.
Arbetet har bedrivits så att urgrävningar och
bergschakter till stor del skett samtidigt. Återfyllningarna har varit nödvändiga att göra omgående
efter att den lösa leran grävts bort för att schakt
slänten i urgrävningen inte ska rasa. Utgrävda lermassor har placerats som terrängmodelleringar och
i sidotippar eftersom de inte är möjliga att använda
för bankfyllnad.

FYND AV VALSKELETT
Vid utgrävning av lös lera ca 2 km söder om Skeemotet påträffades ett 2,5 m långt och drygt halvmetern tjockt föremål. Grävmaskinen kunde frigöra
föremålet och lyfta upp det till markytan. Fyndplatsen var belägen ca 7 m ner i leran på nivån +72 m
över havet. Närmare undersökning visade att det
var en del av ett käkben från en val. Vid den fortsatta urgrävningen påträffades ytterligare en mängd
skelettdelar. Experter från Göteborgs Universitet
kontaktades och efter hand fastslogs att det rörde
sig om skelettet av en grönlandsval. Åldern på valen
har bestämts med C14-metoden och är ca 14 000
år. Då låg havsnivån på +90 m och inlandsisens kilometerhöga kant fanns i öster och norr.
Valen har varit ett fullvuxet djur på ca 20 meter
och vägt drygt 100 ton. Grönlandsvalen är av släktet bardvalar. Den finns numera bara i arktiska vatten och är utrotningshotad efter intensiv jakt.
Det som gör att valskelettet bevarats under 14 000
år är avsättning av stora mängder sediment i havet
under tidsperioden närmast efter avsmältningen av
landisen. Valskelettet inlagrades i leran och var därmed skyddat när landhöjningen fortskred.
Delar av valskelettet visas i en monter på rastplats Femstenaberg.

Käkbenet av valen studeras av intresserade närboende.

Övre bilden: Grävmaskinen tar upp käkbenet av valen.
Nedre bilden: Delar av valskelettet i container.

Vägport under väg 987 vid Stämmen. Mittpelare, landfäste och stenbeklädnad.

BROAR
E6 delen Lugnet-Skee innehåller 18 broar.
Den minsta är en rörbro av plåt med fri höjd 3,5 m
och spännvidden 3 m.
13 av övriga broar är platsbyggda betongbroar.
Sex av dessa är plattramar dels över väg 978 och
dels över fem enskilda vägar.
Bron över Överbyån är en fritt upplagd balkbro
med spännvidden 32 m.
Korsningsvinkeln mellan motorvägen och Bohus
banan är endast 44 gon. Järnvägen har flyttats
någotåt söder där grundläggning av bron gjorts på
berg. Två parallella broar i tre spann har byggts för
motorvägen. Vardera bron är 66 m lång. De är förskjutna inbördes ca 8 m för att minska den totala
brolängden och ändstöden har därmed byggts i rät
vinkel.
De fem broarna över motorvägen finns i de tre
trafikplatserna samt över vägarna 979 och 987. De
är utförda i två spann med stöd i mittremsan utom
bron över väg 979. Den är utförd i tre spann eftersom
en pelare i mittremsan skulle varit siktskymmande.
Betong till alla broar har levererats av Strömstads
betongfabrik, Skee.

Fyra broar är utförda som stålbalkbroar med brobana av betong. Den största är Bro över dalgång vid
Elsängen som är 200 m lång och utförd i fyra spann
med spännvidderna 40+53+53+40 m. Mellanstöden är utförda som skivpelare varav det mittersta är
grundlagt med stålkärnepålar. Stålbalkarna består
av fyra 2,2 m höga I-balkar som är tillverkade i sektioner på verkstad av Normek OY i Uleåborg i Finland. Sektionerna har svetsats ihop på platsen och
lanserats ut över brostöden. Därefter har betong
överbyggnaden formats, armerats och gjutits. Broräcken och övergångskonstruktioner har monterats
och slutligen har bron belagts med asfalt. Den totala byggnadstiden har varit 20 månader.
De andra stålbalkbroarna är:
• Bro över Hogarälven som är utförd i ett spann
med spännvidden 44 m.
• Bro över dalgång vid Skattkärr som är utförd i två
spann med spännvidden 2x48 m.
• Bro över dalgång vid Dansmyr också den utförd i
två spann. Spännvidd 2x37 m.
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1: Bro över dalgång vid Elsängen.
2: Detalj av broräcke med bullerskärm (bro över Bohusbanan).
3: Bro över Överbyån. Södra landfästet.
4. Bro över Hogarälven.

Rastplats Femstenaberg. Rastplatsbyggnad med trädäck.

RASTPLATS FEMSTENABERG
Motorvägen går över ett höjdparti mellan Sälten
motet och Skeemotet. Höjden är drygt 70 m över havet. Marken består av hällberg med knotiga tallar och
utblicken över landskapet mot söder är vidsträckt.
Den släta bergytan bär spår av inlandsisen. Området
har namnet Femstenaberg. Platsen har valts för anläggning av en rastplats för norrgående trafik.

Rastplats Femstenaberg. Detalj av trädäckets
anslutning till berget.

Rastplatsens läge 3 km söder om Skeemotet och
5 km söder om den nya infarten till Strömstad gör
den också till en lämplig plats för information om
Strömstad med sina turistattraktioner, hotell och
campingplatser. Särskild information finns om den
marina nationalparken som invigdes i september
2009. Rastplatsen har byggts skonsamt i den känsliga miljön.

Rastplats Femstenaberg anlägges.

RISKHANTERING OCH MILJÖSKYDD
Entreprenörerna har haft krav att arbeta systematiskt
med riskhantering och miljöskydd. Arbetsberedningar
har varit viktiga för att undvika oplanerade händelser. Vi har följt upp projektplanerna i samband med
byggmöten och särskilda miljömöten.
Grundförstärkningsarbetet, framförallt de omfattande urgrävningarna, har bedömts medföra de
största riskerna i projektet. Medverkan av geotekniker från såväl beställarens konsult som från entreprenörernas sida har varit betydelsefull för att genom
föra arbetet utan några allvarligare händelser.
Den viktigaste miljöskyddsåtgärden har varit att
skydda Hogarälven och Överbyån. Inget orenat dagvatten från motorvägen får släppas i dessa vatten
drag som är betydelsefulla för bl.a. havsöring. Sedimenteringsdammar, som också underlättar sanering
vid oljeutsläpp har därför anlagts.

Sedimentationsdamm norr om Överbyån,
öster om motorvägen.
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KOSTNADER
Den totala kostnaden för E6 Lugnet-Skee
är 895 miljoner kronor i löpande prisnivå
2007-2010.
Därav:
Projektering
Marklösen
Arkeologi
Entreprenad väg, bro, bel
Entreprenad Bohusbanan
Övrigt

75
20
15
750
15
20

Totalt

895
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UPPHANDLING AV ENTREPRENADER

TRAFIKPLATSER

Räcken skulle tillhandahållas av beställaren för att
alla ännu inte utbyggda etapper av E6 skulle få ett
enhetligt räcke. En särskild upphandlig av räcken
har därför gjorts gemensamt för återstående delar
av E6.
Anbud togs in för deletapperna med tidsförskjutning; en intresserad entreprenör skulle veta tilldelningen av tidigare etapper för att kunna lägga anbud med hänsyn till sina resurser.
Först upphandlades etappen E2. Kontrakt upprättades med PEAB Sverige i oktober 2007 och
byggnadsarbetet startade i november 2007. Arbetet skulle vara klart i november 2009 men tiden har
senare förlängts till sommaren 2010 för samordning med övriga etapper.
En viktig deltid var omläggningen av Bohusbanan med ett planerat tågstopp under perioden
4-20 maj 2009 då anslutning till befintligt spår
måste göras samordnat med Banverket. Enligt avtal med Banverket utförde Vägverkets entreprenör
terrasseringsarbetet. Därefter upphandlade Ban
verket BEST-arbetet (spår och kontaktledningar
m. m.) av Banverket Produktion.
Förfrågningsunderlag för den norra etappen (E3)
sändes ut under december 2007. Kontrakt upprättades med Vägverket Produktion i februari 2008.
Byggnadsarbetet startade under april 2008. Den
1 januari 2009 bolagiserades Vägverket Produktion
och bytte namn till SVEVIA.
Etappen längst i söder (E1) upphandlades sist.
Förfrågningsunderlaget sändes ut i februari 2008
och kontrakt upprättades med PEAB Sverige i maj
2008.

Projektet innehåller tre trafikplatser; Lurmotet,
Sältenmotet och Skeemotet.
Lurmotet
Det var olämpligt att bygga ramper i anslutning till
korsningen med befintlig väg 978 vid Lugnet. Lösningen blev att bygga en ny lokalväg mellan Kil och
Lurs-Backa och ansluta den till motorvägen i Lur
motet som är en trafikplats av rutertyp och är utförd med busshållplatser och pendelparkering.
Sältenmotet
Sträckningen av motorvägen på delen Vik-Skee
gjorde det lämpligt att utföra ramper för en trafikplats av rutertyp i korsningen mellan motorvägen
och lokalvägen (gamla E6). Namnet Sältenmotet
knyter an till gårdsnamnet Sälten. Busshållplatser
och pendelparkering finns i motet som främst ger
anknytning till södra delen av Strömstad med bl.a.
öarna Råssö och Tjärnö.
Skeemotet
Skeemotet är en trafikplats av typ halvt klöverblad
som i första hand kommer att ge anslutning till
ett nytt verksamhetsområde i Bastekärr och Skee
samhälle.

TILLFÄLLIG ANSLUTNING TILL BEFINTLIG E6

0

ETAPP 1 Km 1 / 4 – Km 5 / 8
Entreprenör:
Byggstart:
Entreprenadkostnad:

PEAB
augusti 2008
250 milj kr

Jordschakt:
Bergschakt:
Urschaktning:
Kalkpelare:
Bankfyllning:

140 000 m3
420 000 m3 (fast berg)
180 000 m3
230 000 m
440 000 m3

ETAPP 2 Km 5 / 8 – Km 10 / 2
Trafikplats:
Lokalvägar:
Broar:

Lurmotet
Väg 978, Väg 974, Väg 979
Längd lokalvägar ca 4 km
7 st. Två broar över motorvägen, dels för väg 974
i Lurmotet och dels för väg 979 vid Vålle. Två av
broarna går över mindre vägar och två broar över
vattendragen Hudälven och Överbyån. En rörbro
söder om Lurmotet gör passage under motor
vägen möjlig för friluftsliv och mindre djur.

Entreprenör:
Byggstart:
Entreprenadkostnad:

PEAB
november 2007
188 milj kr

Jordschakt:
Bergschakt:
Urschaktning:
Kalkpelare:
Bankfyllning:

360 000 m3
522 000 m3 (fast berg)
170 000 m3
93 000 m
450 000 m3

1

2 km

ETAPP 3 Km 10 / 2 – Km 14 / 6
Trafikplats:
Lokalvägar:

Sältenmotet
Väg 987 och Lokalväg i Sältenmotet
Längd lokalvägar ca 1,5 km
Broar:
6 st. Det är broar över motorvägen, dels för
väg 987 vid Stämmen och dels för lokalvägen
i Sältenmotet. Bro över Bohusbanan och broar
över tre mindre vägar vid Holma, Neanberg
och Hogar.
Bohusbanan: Omlagd banlängd 1,2 km. Spår- och ledningsarbete har utförts av Banverket Produktion.

Entreprenör:
Byggstart:
Entreprenadkostnad:

SVEVIA
april 2008
285 milj kr

Jordschakt:
Bergschakt:
Urschaktning:
Kalkpelare:
Bankfyllning:

71 000 m3
450 000 m3 (fast berg)
144 000 m3
16 000 m
290 000 m3

Trafikplats:
Lokalvägar:
Rastplats:
Broar:

Skeemotet
Lokalväg i Skeemotet (väg 1027) väglängd ca 1,0 km
Femstenaberg (för norrgående trafik).
5 st. Tre av broarna är stålbalkbroar
över dalgångar vid Elsängen, Skattkärr
och Dansmyr. En mindre plattrambro
över en ägoväg norr om Elsängen och
bron över motorvägen i Skeemotet.

E6 delen Lugnet-Skee gränsar i söder till delen
Knäm-Lugnet och i norr till delen Skee-Ejgst. Enligt
den ursprungliga utbyggnadsplanen skulle dessa
vägsträckor öppnas samtidigt som Lugnet-Skee.
Fastställelse av arbetsplanerna har dock försenat
arbetet och de anslutande vägdelarna blir klara först
2012. Tillfälliga anslutningar till befintlig E6 anordnas därför i söder genom att trafiken leds in på den
nya lokalvägen, väg 974, mellan Kil och Lurmotet
och i norr genom att avfartsrampen från Söder i
Skeemotet provisoriskt görs dubbelriktad.

