Erbjudande om ersättningsboende, 29/6 - 5/7 2020
Den 29 juni - 5 juli kopplar vi ihop ett av de två nya spåren med befintlig järnväg i
samband med ett planerat tågstopp. Mycket ska hinnas på kort tid så arbeten kommer att pågå dygnet runt. En del arbetsmoment gör att ljudnivåerna inomhus kan
överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller. Vi erbjuder dig därför ersättningsboende under denna vecka.
Som vi informerat om i Njurundabladet under våren blir
det en intensiv arbetsvecka för att hinna med allt innan
tågen börjar trafikera igen. Spårbyggnation, schaktarbeten, rivning av järnväg och de gamla järnvägsbroarna ska
utföras under dygnets alla timmar. Flera arbetsmoment
kan upplevas bullerstörande även nattetid.
Du får detta informationsbrev för att du berörs av höga
ljudnivåer inomhus nattetid. Vi vill därför veta om du har
behov av ersättningsboende under perioden måndag
den 29 juni till söndag den 5 juli.
Hur buller upplevs är väldigt individuellt. Under 2018
utförde vi bankpålning på sträckan mellan Stångån och
Mjösundsvägen. Det arbetet hade högre bullernivåer
än vad som beräknas för rivningen av järnvägsbroarna.
Mejla ditt namn, mobilnummer, fastighetsbeteckning,
adress och behov av ett boende så snart som möjligt till
lena.sandberg@trafikverket.se dock senast 17 juni.
Blir arbetena klar tidigare meddelar vi det på hemsidan
och facebooksidan ”Njurundabommen - mer centralt än
nånsin”.

Den gamla järnvägsbron över Mjösundsvägen ska rivas, det
innebär att vägen hålls stängd för genomfart 29 juni kl 9.00 till
midnatt den 5 juli. Biltrafiken leds om. Gående och cyklister kan
passera via en provisorisk tunnel från tisdag morgon.

Trafikstörningar

Mjösundsvägen hålls stängd för genomfart vid järnvägsviadukten från måndag 29 juni kl. 09.00. Fordonstrafiken leds om via Essvik - Kvissleby alternativt via Skedlo
- Myre fram till midnatt söndag den 5 juli. Gående och
cyklister kan passera via en provisorisk tunnel från tisdag den 30 juni kl 06.00.
Busslinje 123 påverkas under denna period. Håll koll på
dintur.se där du får information om förändringar för
busslinjen. Observera att hållplatsen vid församlingsgården i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen
flyttats intill Mitthems bostadsbygge vid cirkulationsplatsen för att göra plats åt nya gång- och cykelvägar.
Delen av gamla E4, väg 562, som passerar över järnvägen vid Tunavägen är stängd 29-30/6. Trafiken hänvisas
till E4. Strandleden är avstängd under denna vecka.
Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen
längs väg 562.
Vi ber om överseende med de störningar arbetet medför. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Under denna vecka rivs även den gamla järnvägsbron över
Stångån. Broarna knackas ned med en hydraulhammare vilket kan
upplevas bullerstörande. Rivningen startar tisdag 30 juni k. 07.00
och beräknas vara klart söndag 5 juli kl. 17.00.
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Mer information
Håll koll på hur byggena påverkar dig,
www.trafikverket.se/dingersjo
och på sundsvallväxer.se

