Väg 155, Sörredsmotet
Information om pågående arbete
februari 2018

Omläggning av trafiken på väg 155/Sörredsvägen
Från och med måndag den 12 februari 2018 ersätts korsning mellan
väg 155 och Sörredsvägen med en tillfällig korsning belägen cirka 100
meter väster om befintlig. Omläggningen kan innebära stor påverkan
på trafiken under helgen den 10-11 februari.
Samtliga funktioner så som busshållplatser, övergångställen, körfält, signalreglering med
mera kommer att flyttas med till den nya tillfälliga korsningen. Noggrann skyltning sätts
upp på plats för att underlätta framkomligheten. Den tillfälliga korsningen kommer att
vara kvar under resterande byggtid som beräknas pågå till sommaren 2019. En ny infart
till Monteringsvägen via cirkulationen är nu även klar.

Så kan bil-, buss- och godstrafik
påverkas:

Så kan gång- och cykeltrafikpåverkas:

Under helgarbetet v 6: Väg 155 kommer
att ledas runt bensinstationen Tanka
med ett körfält öppet i vardera riktning.
Det innebär att man får räkna med stora
störningar i trafiken under helgen så var
ute i god tid eller välj annan väg.
Från och med måndag v 7: Korsningen
kommer att ha samma utformning som
tidigare fast i annat läge. Trafikpåverkan
bedöms då vara som vanligt förbi
arbetet.

Under helgarbetet v 6: Busshållplatsen
på väg 155 i västergående riktning
kommer att få ett tillfälligt läge, följ
skyltning på plats.
Från och med måndag v 7: Gång- och
cykelvägar, övergångställen och
busshållplatser får nya sträckningar och
lägen, se bild nedan.
Gång- och cykelvägen söder om väg
155 ligger kvar som den gör idag.

På nästa blad ser du omledningarna beskrivna i en kartbild

För mer information om arbetet: www.trafikverket.se/vag155

Illustration av aktuella omledningar vid Sörredsmotet februari 2018 och
framåt

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.

Detta informationsblad går ut till dig som berörs av vägarbetet.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Trafikverket
Kundtjänst nås på
telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

För mer information om arbetet: www.trafikverket.se/vag155
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