Informationsbrev, juni 2018

Kulturrestaurering, Gammelstads kyrkstad
Trafikverket planerar åtgärder på två av de statliga genomfartsvägarna inom
världsarvet för att förbättra avvattningen och situationen för oskyddade
trafikanter.
På grund av problem med avvattning och avsaknad
av gångytor kommer vi att åtgärda väg 590, Gamla
Bodenvägen och väg 968, Rutviksvägen. Detta görs
genom att sänka nivån på vägarna, anlägga
ränndalar och gångstråk.
Åtgärder planeras även för delar av de kommunala
gatorna Framlänningsvägen och Lulevägen.

Även åtkomsten till kyrkstugorna kommer att vara
begränsad under byggtiden.
Anläggningsarbeten och byggtrafik kommer att
orsaka störningar i form av exempelvis intrång,
buller, vibrationer och damning.
Byggnation av varje väg beräknas pågå 2-5 månader.

Vägar som berörs
 Gamla Bodenvägen, sträckning inom
världsarvet.
 Rutviksvägen, sträckning inom världsarvet.
 Kommunal gata Framlänningsvägen, sträckan
väg 590 – Jordbrogränd.
 Kommunal gata Lulevägen, sträckan
Sockenvägen – Häradsvägen.

Tidplan
Sommar 2018: Granskningshandling finns tillgänglig
för allmänhetens granskning. Vi håller öppet hus den
29 juni i Petrigården kl.15-18. Syneförrättning av
berörda byggnader.
September 2018: Arkeologisk utgrävning
Sommar/höst 2019: Produktion statlig väg 1

Arkeologisk utgrävning

Sommar/höst 2020; Produktion statlig väg 2

En arkeologisk utgrävning kommer att utföras
under september 2018 för att säkerställa att inga
viktiga fornlämningar påverkas av åtgärderna.

Produktionsstart för de kommunala gatorna är i
dagsläget inte bestämd.

Under utgrävningen blir framkomligheten i
kyrkstaden begränsad. Avstängning av vägarna
kan bli aktuell på en väg i taget, sammanlagt
under två dagar.

Byggstart
Åtgärder för de statliga vägarna kommer att
påbörjas under sommaren 2019. Dessa kan
enbart genomföras under barmarkssäsong. Vi
utför anläggningsarbetena etappvis för att
påverka så lite som möjligt.
Under byggtiden kommer vägen som byggs om
att vara helt avstängd för all fordons- och
gångtrafik.

Mer information
Fredrik Olofsson, projektledare Trafikverket,
010- 123 48 49, fredrik.a.olofsson@trafikverket.se.
Fredrik Bladfors, trafikingenjör Luleå kommun,
0920-45 32 94, fredrik.bladfors@lulea.se.
Webb: www.trafikverket.se/gammelstadskyrkstad.

Förslagskarta över åtgärderna finns på baksidan. Mer
information om påverkan kommer i samband med
byggstart. Vi ber om överseende med de störningar som
arbetet orsakar.
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