Nu fortsätter vi att bygga om Centralgatan
Byggsäsongen 2020 närmar sig med stormsteg, och vi vill informera om det intensiva
arbete som vi kommer att utföra på Centralgatan i Hammarstrand i år.
Förra året började vi bygga om Centralgatan. Hittills har
det mest handlat om att byta av vatten-, avlopps- och
dagvattenledningar. Vägen har periodvis varit stängd för
genomfartstrafik och vi har då lett om trafiken, bland annat
via Kullstavägen.

Korta fakta
Vad: Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 323 genom
Hammarstrand.
Varför: Skapa en tryggare trafikmiljö och ett
sammanhängande gång- och cykelstråk.

Detta händer i år

Nuläge: Bygge pågår.

Under 2020 kommer vi att fortsätta arbetet. Det gäller
• gång- och cykelväg från bron fram till Anders-Olofskolan
• väg 323 från Kullstavägen till Anders-Olof-skolan
• kommunala sidoytor, exempelvis parkeringen utanför
kommunhuset, parken bredvid Vildhussgrillen och
grönytan bredvid Företagens Hus.

Klart: Hösten 2020.
Läs mer på trafikverket.se/vag323-hammarstrand

Arbetet kommer att innebära både en hel del byggtrafik
och en hel del ”stök och bök” . Tillfälliga omledningar
kommer även att ske till och från hela detta år.

I mitten eller slutet av april, beroende på väderlek, river
vi upp beläggningen på Centralgatan. Sedan schaktar vi,
sätter kantsten, dränerar och monterar fundament för
belysning. Ambitionen är att lägga på det understa lagret
asfalt i mitten eller slutet av juni.
Mellan juni-september gör vi markarbeten på kommunala
sidoytor (kommunparkeringen, parken bl.a).
I juli är det semestertid med väldigt lite aktivitet på bygget.

Tidsplan
Du kan ladda hem en tidsplan från Trafikverkets
webbplats (se under Korta fakta). Här är en grov
beskrivning:

I augusti återupptar vi arbetet och sätter kantsten,
planterar växter och träd, installerar belysning och
monterar det aktiva farthindret vid Anders-Olof-skolan.
I slutet av oktober planerar vi att vara i princip klara. Vi
väntar dock med det sista lagret asfalt till 2021. Det gör vi
för att det finns risk för sättningar i marken på grund av att
vi grävt så mycket för att lägga ner ledningar.

Följ arbetet via projektsidan
Det kommer att bli en intensiv vår, sommar och höst, men
vi hoppas att du har överseende med det. Du kan följa
bygget på Trafikverkets webbplats (se ovan). Där kan du
även se fler bilder från bygget och hur slutresultatet är
tänkt att bli. Tack för att du visar hänsyn.
Aktuell trafikinformation hittar du på
trafikverket.se/trafikinformation/vag
Så här är det tänkt att Centralgatan ska se ut. Illustration:Sweco

Besöksadress: Trafikverket, Nattviksgatan 8, Härnösand
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Information finns även på ragunda.se

Annica Boström, projektledare Trafikverket
Telefon: 010-123 08 32
annica.bostrom@trafikverket.se

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in
namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket
så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering,
begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga
hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se
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