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Genom att bygga om E22 till motorväg ökar framkomligheten och vägen blir säkrare. Utbyggnaden
bidrar också till att utveckla näringslivet och öka
rörligheten inom Öresundsregionen.
E22 går från Trelleborg till Norrköping och är en
viktig väg som förbinder landskapen Skåne, Blekinge,
Öland, östra Småland och Östergötland med varandra. Den har en central betydelse för sysselsättningen
och tillväxten. Den binder samman nordöstra Skåne
med Malmö—Lund—Köpenhamnsområdet. I dag är
vägen hårt trafikerad och olycksdrabbad. Det ligger
också fastigheter nära vägen och de som bor där störs
av bullret från trafiken.

www.sgb.se
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Rolsberga
Hurva

Hurva–Rolsberga
Byggstart: 2010
Klar: december 2012
Vägsträcka: 12,5 km
Kostnad: 260 miljoner kronor

Så byggs vägen:
Hurva–Rolsberga
•
•
•
•
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Vägen byggs om längs befintlig sträckning.
I Rolsberga breddas vägen och trafikplatsen
byggs om.
Alla utfarter stängs och i stället byggs 3 km nya
lokalvägar.
Nya busshållplatser vid Rolsberga och Hurva
Fälad.

•
•
•
•
•

Nya magasin byggs för att leda bort vatten från
vägen.
Arkeologisk undersökning är gjord men inga fynd
är hittade.
7 st nya broar.
Bullerskydd.
Marken vid macken är sanerad.

Fogdarp
Rolsberga

Rolsberga–Fogdarp
Byggstart: våren 2012
Klar: hösten 2013
Vägsträcka: 4,7 km
Kostnad: 190 miljoner kronor

Så byggs vägen:
•
•
•
•
•
•

Vägen byggs om längs befintlig sträckning.
Förbi Fodarp byggs vägen söder om samhället i
ny sträckning.
Från väg 17 byggs gång- och cykelvägar som fortsätter mot busshållplatserna vid Tegelladan.
Trafikplats byggs vid Fogdarp.
Vid Tegelladan byggs busshållplatser och
samåkningsparkering.
Alla utfarter stängs och i stället byggs sidovägar.
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Fogdarp

Hörby N

Fogdarp–Hörby Norra
Byggstart: osäker
Klar: ej fastställt
Vägsträcka: 7 km
Kostnad: 221 miljoner kronor

Så byggs vägen:
•
•
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Vägen byggs om längs befintlig sträckning.
Vid Osbyholm byggs trafikplatsen om och den
trånga passagen vid godset kan breddas utan att
påverka stenmuren och bullerskyddet.

Hörby N

Linderöd

Hörby Norra–Linderöd
Byggstart: 2011
Klar: december 2012
Vägsträcka: 10 km
Kostnad: 300 miljoner kronor

Så byggs vägen:
•
•
•
•
•
•

Med undantag på 1 km vid Ekeröd byggs vägen
om längs befintlig sträckning.
Nya trafikplatser vid Hörby Norra och vid
Ekeröd.
8 st nya broar/koportar, varav två är anpassade
för vilt.
Bullerskydd.
18 km nya lokalvägar, både allmänna och
enskilda.
Viltstängsel.

•
•
•
•
•
•

Arkeologi, odlingsrös och rester av boplatser har
hittats.
Rivning av byggnader.
Återskapande av våtmark vid Ekeröd.
Ny busshållplats vid Ekeröd.
Nya gång- och cykelvägar vid de båda trafikplatserna.
Nya magasin byggs för att leda bort vatten från
vägen.
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Vä

Sätaröd
Linderöd

Tollarp

Förbi Linderöd och Sätaröd–Vä
Byggstart: tidigast 2013
Klar: tidigast 2016
Vägsträcka: ny väg 21 km
Kostnad: 830 miljoner kronor

Så byggs vägen:
•
•

•

•
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Vägen byggs i ny sträckning och blir en 18,5 meter bred motorväg.
Vägen kommer att vika av från nuvarande
sträckning strax väster om Linderöd och passerar
söder om tätorten. Därefter ansluter den till
området vid nuvarande E22 före den så kallade
”Folkvagnskurvan” innan Sätaröd.
Vägen byggs norr om Tollarp och ansluter till
nuvarande E22 där motorvägen slutar idag, söder
om Vä.
Trafikplatslägen blir väster om Linderöd samt
väster om Tollarp och öster om Tollarp.

•
•
•

Skånetrafiken kommer att trafikera befintlig E22.
Ett tjugotal broar, varav några anpassas för vilt.
Förbättring för gång- och cykeltrafik längs
befintlig E22.

Gualöv
Fjälkinge

Fjälkinge–Gualöv
Byggstart: Efter 2021
Klar: tidigast 2024
Kostnad: 270-380 miljoner kronor

Så byggs vägen:
•

För närvarande finns fyra alternativ av
vägkorridorer. Efter remissbehandling tas beslut
om val av vägkorridor inom vilken vägen kommer
att byggas i.
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Stensnäs

Sölve–Stensnäs
Byggstart: hösten 2011
Klar: december 2014
Vägsträcka: 15 km
Kostnad: ca 800 miljoner kronor

Sölve

Så byggs vägen:
•
•
•
•
•
•

•
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Vägen byggs i ny sträckning till en motorväg på
19,5 meter.
En ny trafikplats byggs vid Pukavik.
5,2 km nya lokalvägar och 8 km enskilda vägar.
20 nya broar byggs på sträckan.
3200 meter bullerskydd i form av vallar och plank
sätts upp.
18 nya magasin byggs för att leda om vatten från
vägen samt ombyggnad och förstärkning av
Möllebjörkekanalen på cirka 1 km.
Rivning av åtta fastigheter.

•
•

Cirka 10 km av vägen ligger inom eller i direkt
anslutning till Vesans torrläggningsområde.
Gamla E22 på cirka 15 km byggs om till lokalväg
och åtgärder för de oskyddade trafikanterna
kommer att göras.

Trafik och trafikanter
Ombyggnaden förväntas ha stor positiv effekt på
trafiksäkerheten både för biltrafiken och oskyddade
trafikanter. Efter ombyggnaden kommer högsta

tillåtna hastigheten att vara 110 km/h. Vägen blir 18,5
meter bred, får mitträcke och två körfält i vardera
riktningen.

Motorvägssektioner med 18,5 meters bredd.
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•

E22 eller Europaväg 22 är en öst-västlig europaväg, som går mellan Holyhead i
Storbritannien och Isjim i Ryssland, via Nederländerna, Tyskland, Sverige och
Lettland. Den är 532 mil lång.

•

I Sverige börjar vägen i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne, följer kusten genom Blekinge och vidare upp till Norrköping. Från Trelleborg förbi Malmö, Lund,
Kristianstad, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn,
Västervik, Söderköping och slutar i Norrköping. Sträckan i Sverige är 56 mil lång.

•

Vägen är ett viktigt nationellt och regionalt stråk som förbinder Skåne, Blekinge,
Öland, östra Småland, Östergötland och hamnarna i dessa landskap med varandra.

•

Sveriges första motorväg mellan Malmö och Lund, som invigdes 8 september 1953
av Prins Bertil.

•

Trafikflödet på vägen varierar i Skåne mellan cirka 10 000 fordon/dygn och
40 000 fordon/dygn. I Blekinge varierar det mellan 3 000–17 000 fordon/dygn.

•

Sveriges första trefältsväg byggdes söder om Kalmar 1997–2000 och en av landets
första motortrafikleder byggdes i Blekinge på 1960-talet.

Trafikverket
Box 543, 291 25 Kristianstad
Besöksadress: Björkhemsvägen 17
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/E22 & www.trafikverket.se/E22blekinge
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