Vecka 36, nr 8
Aktuellt i projektet

Väg 44 Förbifart Lidköping-Källby
Under både vecka 37 och 38 mellan torsdag kväll och måndag morgon kommer väg 184 mellan
Skararondellen och Jutegården att ledas om. Mer information finns på baksidan av bladet.
Omledningen av väg 184 görs för att bro 115, en rörbro för Brantabäckens passage av väg 184, ska kunna byggas. Under
vecka 37 byggs den nya bron och under vecka 38 rivs befintlig rörbro. I närheten av den nya rörbron anläggs i samband
med avstängningen också en faunapassage.

Aktuellt längs väg 44

Vid byggandet av den nya bron över Öredalsån har åns
läge justerats och kanterna förstärkts för att få tillräcklig
geoteknisk stabilitet. I samband med omgrävningen har
ett antal miljöförbättrande åtgärder genomförts. På tre
platser har bottnen anpassats för att underlätta leken
för de fiskar som lever i ån genom att särskillt lekgrus
placerats ut. Dessutom har dödved och block placerats
ut i ån för att skapa en mer varierad miljö för djur och
växter. Stockarna och blocken medför att vattnets rörelsehastighet och djup kommer variera på olika platser i
åfåran. Detta gör att olika arter kan finna platser där de
kan trivas med en ökad biologisk mångfald som följd.

Trafik- och produktionsinformation

Väg 44 har en omledning på ca 1200 m från cirkulationsplats Källby mot Filsbäck. Omledningen görs för att
arbeten ska kunna utföras på ny väg 44.
Väg 44 har en kort omledning vid bro 123 planerad fram
till slutet av november 2018.
Vid bro 123 har gjutningsarbeten påbörjats. Den övre
bilden visar gjutning av bottenplatta vid bro 123.

Öredalsåns nya läge före och efter att vattnet släppts på.

MER INFORMATION
Mattias Andersson, Trafikverket, 010–123 66 47 Magnus Dahl, Trafikverket, 010–850 16 22

www.trafikverket.se

Gäller ej fordon
med tillstånd

Bro 116

Ny faunapassage

Väg 184 leds om i båda riktningarna, följ
orange vägvisning.
Tänk på att omledningsvägen innebär längre
restid, planera din resa så att du inte missar
anslutningar.

Torsdag kl 18 - Måndag kl 06

Bro 117

Gäller ej fordon
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buss i linjetrafik

Trafikomläggning vecka 37 & 38
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