Väg 764, Svinöhed–Stjärnsund
Juli 2018

Asfaltering, ny belysning och brobygge
Vi har beslutat att asfaltera väg 764, delen Svinöhöd–Stjärnsund, under
juni 2019. Det innebär tyvärr att du får åka på en grusväg fram till dess.
Men vi kommer att lägga på ett finare krossmaterial och dammbinda
vägen.
Vi har nu i princip dikat färdigt sträckan
Svinöhed–Rörshyttan. Det vi kan konstatera är
att vägkroppen är i sämre skick än väntat – det
skvallrar inte minst vårens tjällossning om.
Vattnet som har varit instängt i vägkroppen har
nu möjlighet att rinna ut i våra nya diken. Det
gör att vägkroppen är mjuk och processen att få
.ut allt vatten tar tid. Vi kan inte asfaltera vägen
innan allt vatten har runnit ut och vägen har
stabiliserat sig. Dessutom måste vi även gräva
igenom vägkroppen och plocka bort all sten.

Ny belysning
Vi har också börjat byta ut belysningen genom
Rörshyttan och kommer sedan fortsätta i
Stjärnsund. Den nya belysningen är en modern
LED-belysning som kommer att ge ett jämnare
ljusflöde än i dag. Även belysningen genom
Stigsbo kommer att bytas till ny LED-belysning.
Där byter vi ut en gammal belysningsstolpe mot
en ny. Bytet av belysning i Stigsbo kan bli under
våren 2019.

Brobygge i Stjärnsund
Bron inne i Stjärnsund kommer vi att börja
bygga i oktober för att få så lite störningar som
möjligt i Stjärnsund i sommar. Den kommer att
vara öppen för trafik till jul. Vi kommer att vara
klara med asfaltering och återställning runt bron
våren 2019.
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 Genom Rörshyttan och Stjärnsund kommer
dagens asfalt att få ligga kvar.
 På sträckor som inte kräver extra
förstärkning på delen Stjärnsund–Stigsbo
får dagens asfalt ligga kvar.
 I juni 2019 kommer hela sträckan att ha ny
beläggning.

Störningar för trafikanter och närboende
Våra arbeten längs vägen innebär tyvärr
störningar för trafikanter och närboende. Under
tiden som vi förstärker vägbanan blir det
grusväg. Här gäller det för dig som bilist att
anpassa farten, ta hänsyn till vår personal och att
vara försiktig i närheten av våra maskiner. Se
även till att barnen inte är i närheten av våra
transporter och arbetsplatser.
Vårt arbete längs vägen kommer att fortsätta
även under sommaren 2019. Vi hoppas att du har
förståelse för detta – vi gör det för att du ska få så
bra kvalitet som möjligt på den väg vi bygger.
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