Maj 2019
E14, Timmervägen-Blåberget

Bullermätning längs nya E14
Bullret från arbetsmaskiner och annat som har med ombyggnationen av E14 mellan Timmervägen
och Blåberget att göra får inte bli för högt. Därför ska vi mäta nivåerna manuellt på flera platser under
projekttiden.

Byggandet av E14 mellan Timmervägen och
Blåberget innebär en del oundvikliga störningar
för omgivningen, bland annat i form av buller.
Det finns riktvärden som vi måste förhålla oss
till för att se till att bullret inte blir för högt för er
som bor i närheten.

Respektera avstängning – för din säkerhet

Mätutrustningen vi använder.

Därför kommer vi under hela projekttiden att utföra manuella
mätningar på ett flertal platser. I samband med mätningarna
kommer vi att beträda vissa fastigheter. Mätningarna kommer
endast att genomföras utomhus. Vi som utför mätningarna
bär varselkläder.

Omledning av trafik

Under hösten 2019 kommer vi att behöva leda om trafiken
förbi den befintliga cirkulationsplatsen E14/väg 86 i samband
med att vi bygger en ny trafikplats på platsen. Vi kommer att
leda om trafiken via Tegelvägen. Vi kommer att återkomma
med mer information innan vi leder om trafiken.
Kontakt NCC:
Jan Persson, projektchef
Telefon: 070-640 36 09
jan.k.persson@ncc.se

För din säkerhet ber vi dig att respektera att det
är förbjudet att vistas i arbetsområdet. Det kan
vara förenat med livsfara att ignorera förbudet.
Detta gäller både dig som kör något form av
fordon och dig som promenerar.

Intresserad av hur det går med ombyggnaden av E14?
Under hösten kommer vi att erbjuda en organiserad visning
av arbetsområdet för er som är intresserade.
Vi ber om överseende med de störningar som uppstår i
samband med ombyggnationen av E14. Har du frågor är du
självklart välkommen att höra av dig.
Läs mer om projektet på webben: www.trafikverket.se/
e14-timmervagen-stode. Aktuella trafikstörningar i
Sundsvall hittar du på www.sundsvallväxer.se.

Kontakt Trafikverket:
Ulrika Sundgren, projektledare
Telefon: 010-123 88 98
ulrika.sundgren@trafikverket.se
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