Nu börjar vi bygga trafiksäkerhetsåtgärder genom
Porjus
Vi planerar att bygga för att skapa en bättre trafikmiljö med ökad trafiksäkerhet längs E45
genom Porjus.
Det här ska vi göra:

• Gångbanan breddas från 1,5 till 2 meter och görs
samtidigt om till en gång- och cykelbana.
• Körbanan smalnas av från 7 till 6,5 meter och
kantstenen höjs för att gaturummet ska bli tydligare.
• Ett antal ordnade passager byggs längs sträckan för att
behålla tillgängligheten efter att kantstenen höjts.
• Ett antal punktåtgärder utförs på sträckan, bland annat
en busshållplats på östra sidan av väg E45 i södra
delen av Porjus och en hastighetsdämpande refug i
norra delen av Porjus.

Störningar för närboende

Trafikstörningar

E45 ska vara öppen under hela byggtiden. Däremot
kommer framkomligheten periodvis att vara begränsad på
grund av avstängt körfält och nedsatt hastighet.
Vi ber om överseende med de störningar som arbetet
orsakar och uppmanar alla trafikanter att vara försiktiga.
Tänk också på säkerheten för de som arbetar vid vägen.

Mer information

Bullrande och vibrerande arbeten i närheten av befintliga
bostäder kan förekomma. Information till berörda kommer
att ske löpande under hela byggtiden.

Läs mer på projektets webbplats:
https://www.trafikverket.se/e45porjus

Sträcka genom Porjus.

Kontaktuppgifter
Trafikverket (utanför kontorstid)
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Insamling av personuppgift

Anna-Karin Eliasson, projektledare
Telefon: 010-123 62 32
anna-karin.eliasson@trafikverket.se

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.

Svante Lindqvist, mark- och skadeärenden
Telefon: 010-123 74 09
svante.lindqvist@trafikverket.se

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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