Väg 764, Svinöhed–Stjärnsund–länsgränsen,
förbättrad bärighet
April 2018

Fortsatt arbete för att stärka vägen och öka
trafiksäkerheten
Det händer mycket i Stjärnsund med omnejd i sommar. Här kan du läsa om våra
åtgärder för att förbättra bärigheten på väg 764, Svinöhed–Stjärnsund–länsgränsen.
Pågående arbete


Vi utför dikesarbeten



Vi bygger en förbifartsbro i Stjärnsund



Vi byter vägtrummor.

Observera!
Tänk på att en maskinförare har dålig sikt och kontroll
runt sin maskin, så var inte i närheten av våra
arbetsmaskiner. Se även till att barnen inte är i
närheten av våra transporter och arbeten.

Kommande arbete


Vi bygger en förbifartsbro i Stjärnsund



I början av maj börjar vi att förstärka vägkroppen genom att fräsa in makadam i vägbanan. Vi börjar i
Svinöhed och går mot öster, och efter hand som vi går fram blir det grusväg.



Dagens beläggning genom Rörshyttan behålls i sommar och rivs upp under augusti. Detta gör vi för att
du som bor i Rörshyttan ska bli så lite störd som möjligt i sommar med damm och stenig vägbana.



Dagens beläggning genom Stjärnsund kommer att behållas med undantag av några sämre partier. Vi
kommer att klistra på en ny beläggning på den befintliga.



I de områden där det finns alléträd i Stjärnsund kommer de nya stolparna att vara i samma läge som de
gamla.



Vi börjar att lägga ny beläggning i mitten av september och ska vara färdiga i slutet av oktober. Det är
just nu oklart i vilken ände av vägen vi börjar, eftersom vi ännu inte vet var asfaltmassan kommer att
tillverkas.



Vi kommer att sätta upp ny belysning i Rörshyttan och Stjärnsund. I mitten av maj börjar vi med att
plocka bort befintlig belysning och i mitten av september kommer den nya belysningen att fungera.



I Rörshyttan och Stjärnsund finns det partier där vi har liten tillgång till mark för att gräva ner
belysningskabel. Därför kommer vi att kontakta dig som är markägare för att få ett godkännande att gå
fram med kabelschakter. Även för vissa belysningspunkter som står i häckar eller trädgårdar behöver vi
kontakta dig som markägare för att få ett godkännande att byta ut stolpen mot en ny.



I samband med att vi schaktar för ny belysningskabel kommer Hedemora Energi att lägga med en optokabel i vårt kabeldike.



Vi kommer också att byta ut belysningen i Stigsbo. Dagens stolpar byts ut till ny LED-belysning. Alla
belysningspunkter som finns i dag kommer att ersättas med en ny.



Vi bekostar den nya belysningen, men den kommer sedan att ägas och driftas av Hedemora Energi.



Vi kommer att börja bygga bron inne i Stjärnsund i oktober. Det gör vi för att få så lite
störningar som möjligt i Stjärnsund i sommar. Bron kommer att öppnas för trafik till jul.
Under våren 2019 kommer vi att göra klart arbetet genom att lägga asfalt och återställa runt
bron.

Det är bara att konstatera att årets sommar i Stjärnsund med omnejd inte kommer att bli en vanlig
sommar. Allteftersom vi går fram och förstärker vägbanan kommer det att bli grusväg med vassa
stenar. Naturligtvis kommer vi att täta av med finare material så gott det går och även dammbinda.
Men trots det, kommer du att uppleva vägen ännu sämre under tiden vi bygger än vad den är i dag. Vi
kommer även att störa dig som bor efter vägen med arbetsmaskiner och transporter. Ungefär 50
fullastade grusbilar kommer att köra igenom området varje dag.
Vi hoppas på din förståelse för att blir stökigt under byggtiden. Men nästa sommar får vi se framemot
en förstärkt väg med ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vill du veta mer?
För mer information om projektet se vår webbplats www.trafikverket.se/svinohed-stjarnsund

Kontakta oss om du har ytterligare frågor
Torbjörn Josefsson, platschef Peab, 070-319 32 74
Marcus Wester, projektledare Trafikverket, 072-233 53 98

Besöksadress: Röda vägen 1
Postnummer: 781 89 Borlänge
Telefon: 0771–921 921
www.trafikverket.se

