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Kör 300.3 km i 3 h 37 min

 1. Kör åt nordost. Kör i riktning mot Vasagatan, kör 17 m 17 m

Trafiksäkerhet framför allt
Bilprovningens viktigaste ansvarsområde är att arbeta för en ökad trafiksäkerhet. Vi bidrar till säkrare fordon och förare, och i förlängningen till att rädda liv i trafiken.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete

 2. Sväng höger in på Vasagatan, kör 207 m 224 m

 3. Sväng höger in på Tegelbacken, kör 141 m 365 m

 4. Sväng höger in på Blekholmsgatan, kör 340 m 705 m

 5. Ta påfarten till höger in på Blekholmstunneln, kör 337 m 1.04 km

 6. Håll till vänster in på Klarastrandsleden, kör 193 m 1.24 km

 7. Byt till vänstra körfältet, in på Klarastrandsleden, kör 2,1 km 3.34 km

 8. Håll till vänster in på Klarastrandsleden, kör 206 m 3.55 km

 9. Byt till vänstra körfältet, in på E4, kör 391 m 3.94 km

 10. Håll till vänster in på E4, kör 6,4 km 10.4 km
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 11. Ta avfart 171 , kör 499 m 10.9 km

 12. Håll till vänster in på E18, kör 100,3 km 111.2 km

 13. Ta avfart 130 , kör 321 m 111.5 km

 14. Sväng höger in på väg 66, kör 237 m 111.7 km

 15. I Erikslundsmotet, ta 2:a avfarten in på 66, kör 733 m 112.5 km

 16. I Eriksborgsmotet, ta 2:a avfarten in på 66, kör 377 m 112.8 km

 17. I Surahammarsmotet, ta 2:a avfarten in på väg 66, kör 58,1 km 170.9 km

 18. I rondellen, ta 3:e avfarten in på 66, kör 3,3 km 174.2 km

 19. Sväng höger in på 66, kör 29,7 km 203.9 km

 20. I rondellen, ta 2:a avfarten in på väg 66, kör 12,6 km 216.6 km

 21. I rondellen, ta 2:a avfarten in på 66, kör 296 m 216.9 km

 22. I rondellen, ta 1:a avfarten in på 66, kör 346 m 217.2 km

 23. Sväng vänster in på 66, kör 16,5 km 233.7 km

 24. Sväng vänster in på väg 245, kör 3,7 km 237.4 km

 25. Sväng höger in på väg 245, kör 47,6 km 285.0 km

 26. Sväng vänster in på 245, kör 13,5 km 298.5 km

 27. Sväng vänster, kör 1,7 km 300.2 km

 28. Du är framme vid din destination, till vänster. Gå ca 177 m 300.2 km


