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Asfaltering, ny belysning och brobygge
Vinterns arbete med borttagning av sten i vägkroppen är nu färdigställt. Nu
förbereds arbetet inför sommarens asfaltering med start under juni månad.
Ny beläggning anläggs på hela sträckan under sommaren 2019.
Asfaltering under sommaren
Vinterns arbete med borttagning av sten i
vägkroppen är nu färdigställd längs sträckan
Svinöhed–Stjärnsund.
Beläggningsarbetena (asfaltering) planeras att
påbörjas den 10 juni med startpunkt från väg 270
Svinöhed. Vår ambition är att asfalteringen ska
vara klar fram till Stjärnsund i slutet av juni 2019.
Den resterande vägsträckan fram till Gävleborgs
länsgräns slutförs under augusti.
Framkomligheten på sträckan kommer under
beläggsarbetet att vara begränsad.

Befintlig belysning byts ut
Ny modern LED-belysnings kommer att ge ett
jämnare ljusflöde än vad det är idag.
Arbetet med ny belysning genom Rörshyttan
pågår och kommer fortsätta i Stjärnsund samt i
Stigsbo.

När är vägarbetet klart?
Slutbesiktningen av hela projektet beräknas ske i
slutet av september 2019.

Tänk på!

Närliggande projekt:
Trädallén i Stjärnsund byts ut

För din egen och arbetande personals säkerhet är
det viktigt att bilister att anpassar farten efter
rådande förhållanden, samt tar hänsyn till vår
personal och våra arbetsfordon. Tänk även på att
barn inte är i närheten av våra transporter och
arbeten.

Parallellt med detta projekt i Stjärnsund kommer
under våren och sommaren 2019 Trafikverket
Underhåll att byta ut träden i trädallén. Ansvarig
projektledare för denna åtgärd är Lars Nordqvist,
kontaktuppgifter finns på projektets hemsida
under "Kontakta oss".

Byggnation av bro i Stjärnsund

Vill du veta mer?

Arbete med färdigställandet av asfaltering över
bron i Stjärnsund pågår. Återställning runt bron
planeras ske under sommaren 2019. Vi
återkommer med datum när bron kan öppnas för
trafik.

För mer information besök projektets webbplats
www.trafikverket.se/svinohed-stjarnsund
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