
Samhällsinformation, maj 2012

Nu stäNger 
vi av vägeN!
Under två veckor i juni kommer vi att stänga av riksväg 
50/70 vid Backaviadukten för att lansera in en vägport 
och göra underhålls arbete på bron.



Avstängningen av Backaviadukten
Mellan den 4 juni kl. 06.00 till 18 juni kl. 06.00 kommer Backa
viadukten att stängas av. Anledningen är att den nya väg porten 
till det nya handelsområdet Norra Backa ska lanseras in. Det 
innebär att porten skjuts in på rätt plats. Samtidigt kommer 
underhållsarbete att genomföras på Backaviadukten. Det är 
övergångskonstruktionerna i vardera änden av bron som ska 
bytas. I samband med arbetena kan störande buller förekomma, 
både dag och natt.

Vi hoppas att ni har överseende med störningarna och att ni 
kommer att bli nöjda med de förändringar som blir i området.

På kartan redovisas de omledningsvägar som vi rekommenderar 
trafikanterna, den största förändringen rör den tunga trafiken.

Kort om vägbygget på Norra Backa
I Backarondellen möts riksvägarna 50,70 och 71 som är vik
tiga huvudleder i kommunens trafiknät. Trafikintensiteten i 
Backarondellen är väldigt hög, vilket ofta leder till köbildning 
i rusningstrafik. Trafikmängden förväntas också öka i och med 
nya handelsetableringar på Norra Backa. Detta medför att en 
ombyggnad är nödvändig. Ombyggnationen kommer att för
bättra framkomligheten och trafiksäkerheten för både bilister 
och oskyddade trafikanter. Kortfattat bygger vi 

•	 nya busshållsplatser på väg 50 vid Kupolen

•	 ny påfart till väg 50 från nya handelsområdet

•	 ny gång och cykelport mellan Kupolen och nya 
handelsområdet

•	 ny avfart från väg 70 till nya handelsområdet

•	 ny gång och cykelport mellan centrum och Kupolen

•	 ytterligare körfält i Backarondellen, högersvängsfält.

Gång och cykelporten mellan centrum och Kupolen planeras 
att öppna till midsommar. De två tillfälliga förbifarterna kom
mer  troligtvis att försvinna i juni.

Arbetet startade i augusti 2011 och beräknas vara klart i  
november 2012.

Information om 
avstängningen
Under	avstängningen	kan	det	
komma	att	bli	köer	inne	i	centrala	
Borlänge	varför	vi	upp	manar	alla	
som	kan	att	undvika	åka	genom	
Borlänge.	Är	detta	inte	möjligt,	
följ	då	våra	orangefärgade	
omledningsskyltar.	Mer	informa-
tion	om	av	stängningen	och	
aktuellt	trafikläge	hittar	du	bland	
annat	på:

Vår hemsida:
www.trafikverket.se/norrabacka
Här	finns	aktuell	information	om	
projektet	och	länk	till	”Läget	på	
väg	arna”	där	våra	störnings
meddelanden	publiceras.	
För	mer	information,	se	även:
www.borlange.se
www.borlange-energi.se

ITS-lösningar  
(intelligenta trafiksystem)
Planera	din	resa	genom	att	titta	
på	de	kameror	som	bevakar	
trafikflöden	kring	Norra	Backa.	
Kamera	bild	erna	finns	på	vår	
hemsida.

Skyltar
Var	uppmärksam	och	följ	de	
an	visningar	som	finns	på	våra	
uppsatta	skyltar.	De	visar	hur	du	
ska	åka.
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Väg 664 Tunavägen

70
mot Mora

70
mot Enköping
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mot Örebro

Teckenförklaring

Omledningsväg tung trafik 
från/mot Falun, Mora och Enköping

Omledningsväg tung trafik 
från/mot Örebro

Omledningsväg övrig trafik

Avstängd väg



Trafikverket,	781	89	Borlänge,	Besöksadress:	Röda	vägen	1
Telefon	:	0771921	921,	Texttelefon:	010123	50	00	

www.trafikverket	.se
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Kontakt
Har	du	frågor,	kontakta	Kundtjänst!	Trafikverkets	
Kundtjänst	är	bemannad	dygnet	runt.	
Telefon:	077124	24	24
Epost:	kundtjanst@trafikverket.se

Trafikverket
Postadress:	Trafikverket,	781	89	Borlänge
Besöksadress:	Röda	vägen	1
Telefonväxel:	0771921	921

Projektledning
LarsErik	Håkansson,	projektledare
Telefon:	010123	68	83
Marcus	Danielsson,	biträdande	projektledare
Telefon:	010123	67	42
Björn	Raumer,	byggledare
Telefon:	0290106	20
Martina	Holm,	informatör
Telefon:	010123	91	20
Anders	Lans,	trafikingenjör
Telefon:	010123	58	08
Emma	Ohlsson,	trafikingenjör	Borlänge	kommun
Telefon:	0243730	15

Entreprenör
Det	är	NCC	som	bygger	om	vägarna	åt	
T	rafikverket.	Har	du	frågor	direkt	till	NCC	kan	
du	vända	dig	till	jonas	Björnbom,	platschef	
tel.	0243622	24.	NCC	Contruction	sverige	AB,	
	telefonväxel	0243622	00.


