Väg 155 Hjuvik–Hällsvik
Augusti 2019

Tryggare för oskyddade trafikanter på väg 155
Vi planerar att genomföra hastighetsdämpande åtgärder på väg 155 mellan Hjuvik och
Hällsvik. Det gör vi för att öka tryggheten för gående och cyklister.
Väg 155 mellan Hjuviks bryggväg och Hällsviksvägen
går genom villaområden där husen ligger nära vägen
på stora delar av sträckan. Vägen klassas som en
storstadsväg och ingår i det prioriterade vägnätet för
kollektivtrafik. Den är också ett viktigt transportstråk
och en primärväg för farligt gods. Dessutom är vägen
hårt belastad av arbetspendling.

Vi vill höja trafiksäkerheten
För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
och tillgängligheten till kollektivtrafik planerar vi att
- bygga två förhöjda överfarter för gång- och
cykeltrafikanter
- komplettera räcken mellan Torslanda Hästeviks
väg och Hällsviksvägen
- bygga ett nytt trafikljus vid en gång- och
cykelöverfart.
Vi förväntar oss att detta även ska minska vägens
barriäreffekt för de boende längs vägen och ge bättre
förutsättningar för hållbart resande.

Korta fakta
Vad: Vi bygger förhöjda överfarter och ett signalreglerat
övergångsställe samt kompletterar räcken.
Varför: För att förbättra trafiksäkerheten för gående och
cyklister längs väg 155.
Byggstart: 2 september 2019
Klart: Mitten av oktober 2019
Läs mer på www.trafikverket.se/hjuvik-hallsvik

Det här gör vi också i ditt område
I augusti börjar vi att bygga Halvors länk, en tvärförbindelse mellan väg 155 och Hisingsleden. Vi gör det
för att förbättra framkomligheten på Hisingsleden, men
under byggtiden blir framkomligheten sämre.
Läs mer på www.trafikverket.se/hisingsleden

Så påverkas du
Under byggtiden stänger vi av ett
körfält och gör en del
hastighetsdämpande åtgärder.
För att störningarna ska bli så
små som möjligt, kommer vi inte
att arbeta under rusningstid,
klockan 6–9 och klockan 15–18.
Vi kommer heller inte att göra
några bullrande arbeten mellan
klockan 22 och 6.

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.
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