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NCC gör väg 25 i Småland säkrare 
 

NCC har fått i uppdrag att förbättra säkerheten på väg 25, sträckan 
Sjöatorp-Alvesta Väst mellan Ljungby och Växjö. Sträckan ska breddas 
och bli mötesfri. Arbetet ska vara klart omkring mitten av 2023. 
Ordervärdet är cirka 250 MSEK.    
 

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska Trafikverket bygga om väg 25 i 

södra Sverige till en mötesfri väg med mitträcke. Nuvarande väg 25 breddas och får 

totalt ca 4 km ny mötesfri väg. NCC:s arbete omfattar även två trafikplatser, en 

trafikkontrollplats, två pendlarparkeringar, busshållplatser samt om- och nybyggnad av 

anslutande allmänna och enskilda vägar 

 

– Väg 25 är belastad med mycket trafik. Det är människor som pendlar i området, bilar 

som ska fortsätta på E4 och en hel del lasttrafik. Det är också en ganska olycksdrabbad 

sträcka. Därför känns det väldigt bra att vi äntligen kan påbörja det här 

förbättringsarbetet som kommer att göra vägen mycket säkrare för alla trafikanter, säger 

Trafikverkets projektledare Friderike Rang.  

 

Utöver att bredda vägen kommer Trafikverket att stänga osäkra anslutningar längs 

sträckan och bygga två nya trafikplatser, trafikplats Alvesta Väst och trafikplats 

Hjortsberga.  

 

– Det är komplext och ställer krav både på oss och trafikanterna att bygga trafiknära 

men vi har gjort det många gånger förut. Vi känner regionen väl och har gjort liknande 

arbeten för Trafikverket tidigare, exempelvis härom året med väg 26/47 utanför 

Jönköping, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure. 

 

Arbetet påbörjas under september 2021 och beräknas vara klart omkring mitten av 

2023. Affären uppgår till cirka 250 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC 

Infrastructure i tredje kvartalet 2021. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mikael Allsten, produktionschef, NCC Infrastructure, 072-5385846, 

mikael.allsten@ncc.se  

Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 070-221 13 72, amelie.winberg@ncc.se   

 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  
 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa 

byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets 

utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt 

produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. 

NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 
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