Väg 671, Tätortsåtgärder Älvsbyn
Nu startar vi ombyggnationen av väg 671 (del av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan) i
Älvsbyn. Arbetet ska vara avslutat hösten 2022.

Tidplan
För att Älvsbyns kommun ska vara attraktiv som
bostadsort krävs att miljön är trygg och inbjudande samt
att det finns utbud av service och attraktiva bostäder. För
att uppnå detta krävs en förbättring av infrastrukturen, dels
för att öka tätortens attraktionskraft men även för att klara
av att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten för
invånarna. Se karta på baksidan.

uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn. Tänk också på
säkerheten för de som arbetar vid vägen.

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

Arbetet startar i april 2021 och avslutas hösten 2022.

Det här ska vi göra:

Aktuell information på projektets webbsida



2021: Trafikverket inleder ombyggnation av
Nyvägen (t ex ny belysning, gång- och cykelväg,
passager och busshållplats) samt åtgärdar
skador på bron över Korsträskbäcken. Älvsbyns
Energi genomför åtgärder på VA-anläggningen
längs Storgatan.



2022: Ombyggnation av Storgatan samt
Stationsgatan (t ex ny belysning, gång- och
cykelväg, längsgående parkeringar och torgyta).

På projektets webbsida:
trafikverket.se/alvsbyntatort kan du följa senaste
nytt om projektet.

Trafikstörningar
Framkomligheten kommer vara begränsad under hela
produktionstiden och väg 671 kommer i perioder att vara
helt avstängd för genomfartstrafik. Men det ska hela tiden
gå att ta sig till fastigheter och verksamheter. Vi ber om
överseende med de störningar som arbetet orsakar och

Kontaktuppgifter
Rolf Karlsson, platschef
Telefon: 073-337 16 09
rolf.1.karlsson@peab.se

Madeleine Älgamo, projektledare
Telefon: 010-124 42 79
madeleine.algamo@trafikverket.se

Carl-Martin Johansson, projektingenjör
Telefon: 010-123 23 46
carl-martin.johansson@trafikverket.se

Besöksadress: Sundsbacken 2-4, Luleå
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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Här ska vi bygga om längs väg 671 (del av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan), se grön markering.
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