Byggstart för nästa etapp på Hisingsleden
Kålseredsmotet är den andra etappen som nu går in i produktionsskede. Byggnationen av
Kålseredsmotet planeras starta i augusti 2021 och färdigställs under sommaren 2023.
I etapp Kålseredsmotet breddas Hisingsleden till två körfält i vardera riktning, en ny planskild trafikplats och
lokalväg byggs (bild nedan) samt en faunapassage och en gång- och cykelpassage under Hisingsleden. I
augusti startar byggnationen av lokalvägen med sprängningsarbeten som första moment.

Ny trafikplats, Kålseredsmotet

Trafikpåverkan förbi arbetsplatsen
Trafik som passerar arbetsplatsen ska påverkas så lite
som möjligt. Bortsett från kortare avstängningar i samband
med sprängningsarbete så kommer ett körfält vara öppet i
respektive riktning på Hisingsleden under hela byggtiden.

Vad kan du göra som trafikant?
• Var ute i god tid, resan kan ta längre tid än planerat.
• Kör försiktigt, tänk på att vägen är en arbetsplats.
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Sprängningsarbeten
I augusti påbörjas sprängningsarbeten för lokalvägen samt
den nya trafikplatsen som ska byggas mitt på etappens
sträcka. Trafiken på Hisingsleden kommer att påverkas
under kortare tider vid sprängningstillfällena som planeras
utföras på vardagar kl. 10.00-14.00. Vid sprängningar
kommer trafiken på Hisingsleden av säkerhetsskäl att
stängas av i cirka 10-15 minuter i omgångar.

DET HÄR GÖR VI OCKSÅ I DITT OMRÅDE
Mer information om de olika etapperna på Hisingsleden:
https://www.trafikverket.se/hisingsleden

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Karolina Petersen, projektledare
Telefon: 010-123 71 60
karolina.petersen@trafikverket.se

Stefan Jiverö, projektledare produktion
Telefon: 073-361 95 54
stefan.jivero@trafikverket.se

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in
namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket
så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering,
begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga
hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se
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