
 

 

Information angående beläggningsarbete                                                 

på väg 26 Mobacka-Lövåsen, under v.33-35 

 

I egenskap av entreprenör kommer vi med start lördag vecka 33 att påbörja 

beläggningsarbetet på sträckan mellan Mobacka till Lövåsen.  

Första delsträcka som stängs av är Södergående sida (Lövåsen-Mobacka) där den passerande 

södergående trafiken omleds via väg 2747 och 2770, enligt bifogad karta. Södergående sida 

kommer vara avstängd från lördag v.33 till lördag v.34  

Andra delsträckan som stängs av är Norrgående sida (Mobacka-Lövåsen) där den passerande 

norrgående trafiken överleds till andra sidan vägen, alltså till södergående sida. Norrgående 

sida kommer vara avstängd från lördag v.34 till fredag v.35 

Hela vägen kommer först fräsas, där vi tar bort stora delar av den befintliga asfalten. Efter 

detta så utför vi asfaltering av nya asfaltlager samt utläggning av kolfiberarmering för att 

vägen skall bli starkare och uppnå rätt kvalitet. Dessa arbeten med fräsning och asfaltering 

bidrar till att det under denna tidsperiod vecka 33-35 kommer vara stökigt på vägen med 

maskiner, lastbilar etc. Viktigt! Vid dålig väderlek (regn) kommer beläggningsarbetet 

förskjutas framåt. 

För er boende som bor längs väg 26 på denna berörda vägsträckan, kommer det placeras ut 

J2-tavlor med informationstext på varje infartsväg. Ni boende kommer kunna ta er till jobb 

skola etc. men resvägen kommer bli längre. Vi har en del skolbussar och linjetrafik som 

passerar på sträckan, dessa hållplatser kan komma att ändras, var uppmärksamma på 

detta! 

Vi vill uppnå en så smidig resa som möjligt för er boende på sträckan och att ni visar hänsyn 

för det beläggningsarbete som utförs. Har ni som boende på sträckan frågor, så ringer ni 

ansvarig vakt som finns på plats.  

Ansvarig vakt Anne tel. 070 520 59 00   

 

 

 

 

Vänd sida! 
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Omledningssträcka för den södergående trafiken blir via väg 2747 (Timmersdalakorsningen) till väg 2770, där trafikanterna kommer ut på väg 26 igen nedanför Stöpen. Södergående riktning (Lövåsen-Mobacka) avstängd lördag v.33 till lördag v.34 Norrgående riktning (Mobacka-Lövåsen) avstängd lördag v.34 till fredag v.35Viktigt! Vid dålig väderlek (regn) kommer beläggningsarbetet förskjutas framåt.
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0771-41 43 00, vasttrafik.se

Busslinje 500, 590 och 616 
stannar inte vid Lövåsen, läge B; 
Mobacka, läge B; Kärrtorp, läge B; 
Garparör, läge B och Stöpen, läge 
B mot Skövde.
Närmaste hållplats är tillfällig hållplats vid pendelparkeringen i 
Lövåsen; vid nerfart mot Mobacka; vid nerfart till Säterbacken och 
innan bussen kör ut på väg 26 mot Skövde.

Orsaken är ett vägarbete på väg 26 mellan Mobacka och Lövåsen. 
Under arbetet räkna med längre restid.
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