Väg 1136 är öppen för trafik
Vi har öppnat för möjlighet att passera över järnvägen vid Fiskartorp, väg 1136, vägen
öppnades för trafik den 4 maj. Vår entreprenör kommer fortfarande utföra arbeten vid bron
och vi ber alla trafikanter att fortsatt visa hänsyn för pågående arbeten.
Den gamla bron över järnvägen behövde rivas hastigt
under senhösten/vintern 2018. Vi ersatte sedan bron med
en beredskapsbro som har placerats i olika lägen under
projektets genomförande. Beredskapsbron togs bort vid
mitten av mars för att vi skulle kunna påbörja återställningen
av naturmarken. Väg 1136 i anslutning till den nya bron var
avstängd för att kunna slutföra arbetena med den nya
permanenta bron.

Projektets webbsida
Vi kommer att publicera aktuell information på
projektets webbsida.

Tidigare trafikavstängning
Väg 1136 är åter öppen för trafik och det är möjligt att
passera över järnvägen vid Fiskartorp. Vår entreprenör
kommer fortfarande utföra arbeten vid bron. Vi ber alla
trafikanter att fortsatt visa hänsyn för pågående
arbeten och följa eventuella instruktioner på plats.
För att kunna slutföra arbetena behövde vi stänga av
möjligheten att passera över Södra Stambanan vid
Fiskartorp under perioden 9 mars – 4 maj.
Om du har några frågor, vänligen kontakta
Trafikverkets projektledare Andreas Karlsson,
010-123 50 45.

Läs mer på trafikverket.se/vag1136-fiskartorp

Karta över området kring öppnad överfart. Överfarten är markerad med rött. Bildkälla: Trafikverkets system FAVY

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Brigadgatan 10-12
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Andreas Karlsson, Projektledare
Telefon: 010-123 50 45
andreas.d.karlsson@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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