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Nu kommer trafikanter och boende att kunna få rykande färsk information om vägarbeten på 

ett enkelt sätt. Med en ny informationstjänst baserad på Infracontrol Online kan man 

prenumerera på meddelanden som skapas av entreprenören direkt på plats. Tjänsten lanseras 

av Vägverket i samband med den pågående ombyggnaden av väg 155, Torslandavägen, på 

Hisingen i Göteborg.

Den ansvarige entreprenören på plats kommer att hantera sina meddelanden i ett enkelt webbgränssnitt 

med hjälp av fördefinierade mallar som tillhandahålls av Vägverket. Det gör det snabbt och enkelt att hålla 

informationen aktuell och uppdaterad.

- Nu tar vi fram den här informationstjänsten för ombyggnaden av väg 155, men på sikt är det förstås 

möjligt att använda den för alla vägarbeten, säger Mattias Andersson, utvecklingschef på Infracontrol. 
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Bättre information minimerar störningar vid vägarbeten

Den 8 mars togs det första spadtaget för Vägverkets ombyggnad av väg 155 – Torslandavägen - i 

Göteborg. Syftet med projektet är att höja trafiksäkerheten och kapaciteten på den hårt 

trafikerade och olycksdrabbade vägsträckan. Samtidigt kommer man att förbättra för 

kollektivtrafiken genom ett separat körfält, underlätta för cyklisterna med en ny cykelbana samt 

öka tillgängligheten för hamnen.

Eftersom vägen är hårt trafikerad vill man göra vad man kan för att minimera störningarna under 

den tre år långa ombyggnaden. Det gör man bland annat med en ny informationstjänst som 

hjälper till att ge kringboende och trafikanter uppdaterad information om vad som händer på 

vägsträckan. 

- Vi vill förstås att det här ombyggnadsarbetet innebär så lite påverkan som möjligt, säger Eva 

Kraft, Grafisk formgivare och informatör på Vägverket Support. Med den nya meddelandetjänsten 
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Kraft, Grafisk formgivare och informatör på Vägverket Support. Med den nya meddelandetjänsten 

kommer trafikanter och boende i området att ha tillgång till aktuell information om de arbeten 

som pågår. Det gör att man bättre vet vad som händer och kan undvika de störningar som uppstår.

För att få meddelanden kommer man att kunna gå in på Vägverkets hemsida, ange sitt 

mobilnummer och tala om vilken typ av information man är intresserad av. Det kan t.ex. vara 

information om trafikomläggningar eller kommande sprängningsarbeten. Därefter kommer man 

att få ett SMS varje gång det finns ny information om vägarbetet.

Kort om Infracontrol Online

Infracontrol Online är en unik webbaserad tjänst där driftlarm, felanmälningar och synpunkter 

samlas till enkla och överskådliga ärenden. Tjänsten används även för att hantera övergripande 

styrning av tekniska funktioner inom samhällets infrastruktur som t.ex. gatubelysning eller 

parkeringsinformation. Det finns även stöd för hantering av information via bl.a. SMS-utsändning.

Infracontrol Online gör nytta i vardagen genom att förenkla och kvalitetssäkra drift- och 

underhållsarbetet, minska energiförbrukningen eller helt enkelt se till att rätt personer får rätt 

information i rätt tid. Tjänsten används idag för många olika tillämpningar av bl.a. Trafikverket, 

Swedavia, Oslo Sporveier och ett antal svenska städer och kommuner. 

Adress Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal    Telefon 031 – 333 27 00

www.infracontrol.com

Swedavia, Oslo Sporveier och ett antal svenska städer och kommuner. 

Infracontrol Online kräver inga investeringar i datorutrustning eller programvaror. Det enda som 

behövs för att använda tjänsten är en vanlig webbläsare eller en mobiltelefon.

Infracontrol Online är byggd med modern teknik, Microsoft .NET 3.5, AJAX, WCF,  Web Map

Services och SQL Server, vilket ger skalbarhet och bra integrationsmöjligheter med andra system. 
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