Väg 155, Sörredsmotet
Information om pågående arbete
juli 2017

Omledning av trafiken påverkar framkomligheten
vid Sörredsmotet
Trafikverket ska bygga en planskild trafikplats på väg 155 vid Sörredsmotet
för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för trafikanter,
gods- och kollektivtrafik. Arbetena kan påverka framkomligheten för dig som
trafikant.
17-19 juli kommer trafiken att ledas om i två körfält
förbi arbetena. Omledningen är den första av tre
och innebär en liten trafikpåverkan. Omledningen
beräknas pågå till oktober 2017 och innebär att
trafiken leds söder om befintlig väg 155.
Omledningen görs med anledning av arbete med
hetvattenledning samt förberedande arbeten inför
den planskilda korsningen. Se illustration på nästa
sida. Under vecka 32 kommer vi genomföra
sprängningsarbeten vid sidan om vägen. Vägen
stängs då av i max tio minuter mellan kl. 10-14.

Så kan trafiken påverkas av omledning 1
Personbil och transporter: Trafikpåverkan
beräknas bli liten eftersom antalet körfält förblir två
i vardera riktningen. Hastigheten förblir 70 km/h.
Gång och cykel: Gång- och cykelbanan är öppen
förbi arbetet.

Planerad tidplan över omledningarna vid
Sörredsmotet
Omledning 1. 17-19 juli 2017 till oktober 2017
Omledning 2. oktober 2017 till och med juli 2019
Omledning 3. augusti 2018 – till bygget är klart 2019
Omledning 2 omfattar stängning av den befintliga
Sörredskorsningen. Korsningen flyttas västerut och
hamnar cirka 100 meter från den ursprungliga korsningen.
Omledning 3 innebär att trafiken leds in på ny körsträcka
på nya väg 155. Denna omledning planeras ske i augusti
2018.
Vi uppdaterar framöver med mer information om
trafikpåverkan inför omledning 2 och 3.

Kontakta gärna projektchef Magnus Bengtsson på
Veidekke som finns på plats. Magnus nås dagtid på
Tel: 0709-70 19 74.

Detta informationsblad går ut till dig som berörs av vägarbetet.
För mer information om arbetet: www.trafikverket.se/vag155. På sidan
kan du även anmäla dig till vår SMS-tjänst för att få ett sms innan vi spränger.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Trafikverket
Kundtjänst nås på
telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Byggplatsuppföljning: Pontus Jacobsson, 0723-96 89 64, pontus.jacobsson@pontarius.com
Projektledare Produktion: Thomas Munter, 070-685 79 97, thomas.munter@trafikverket.se

Illustration av omledning 1

Vad kan du göra som trafikant?
• För att ta dig fram smidigast under byggtiden, välj
gärna buss eller samåk
• Kör gärna på annan tid än rusningstid
• Var ute i god tid; resan kan ta längre tid än vanligt
• Cykla! Gång- och cykelbana går utmed hela väg 155
och över Älvsborgsbron
• Arbeta gärna hemma om du kan
• Kör försiktigt; tänk på att vägen är en arbetsplats.

HJÄLP GÖTEBORG
PÅ VÄGEN
– Åk tillsammans i
byggtider!

På www.trafiken.nu kan du prenumerera på Veckans
Trafik, få information om störningar och cykelvägar.
Västtrafiks reseplanerare kan laddas hem i mobil och
dator och deras kundtjänst nås på 0771-41 43 00.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Trafikverket
Kundtjänst nås på
telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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