Vecka 14, nr 10
Aktuellt i projektet

Väg 44 Förbifart Lidköping-Källby
Nu har vägbyggnationen gått in i slutskedet med beläggningsarbeten och finputs. Planerad tid
för öppning av färdig väg är månadsskiftet juni/juli 2019.
Just nu pågår arbete med att lägga det översta asfaltslagret, slitlagret, på den nya sträckningen av väg 44. När denna
asfaltering är klar i mitten av vecka 17 flyttas beläggningsfordonen till den nya lokalvägen till Filsbäck. Trafiken på
väg 44 leds då temporärt om förbi Filsbäck under en dryg vecka, längs den nya väg 44 med reducerad hastighet.
Däremot kommer kollektivtrafiken att släppas fram på befintlig väg 44 under omläggningen.

Aktuellt längs väg 44

Beläggningsarbeten kommer också att utföras på väg
2611 och 2702 under vecka 16. Även här är det slitlager
som läggs på de nya delar som anlagts av projektet.
Passagen i Källby, under bro 123, för gående och cyklister kommer också beläggas inom de närmaste veckorna.

Trafik- och produktionsinformation

Parallellt med slutförandet av produktionen pågår
slutkontroller inför en kommande slutbesiktning. Även
driften är ute och inspekterar inför att de ska ta över
underhållet av den nya vägen.
Under vägplaneskedet löstes också några fastigheter in
för den nya vägen och nu pågår även rivningen av dessa.

Förutom asfaltering pågår även andra arbeten med färdigställande av ytskikt. Det läggs bland annat stödremsa
Omledningen längs ny väg 44 kommer att ha reducerad
längs vägkanterna för att vägen ska få rätt bärighet och
hastighet mot när vägen öppnas. Detta på grund av att
det utförs arbete med slänterna som i hög grad ska
arbeten fortfarande pågår längs sträckan, men också för
förses med grässådd.
att du som fordonsförare ska kunna köra tryggt förbi
Arbeten med färdigställande pågår även på de enskilda
arbetsplatsen. Tänk på att den nya sträckningen är en
vägar som fått nya sträckningar i projektet.
okänd och ny miljö. Håll därför en lägre hastighet.
Pågående läggning av slitlager samt förberedelser inför beläggning vid ny busshållplats längs väg 44 vid Vinningavägen.
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Johan Larsson, Trafikverket, 010–124 15 36 Magnus Dahl, Trafikverket, 010–850 16 22
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Planering vår/sommar 2019 - Väg 44 Förbifart Lidköping-Källby
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