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Vi bygger ny väg mellan G:a Hjälmseryd
och Stockaryd. Den nya vägen får en högre
genomgående standard med även en ny anslutning ut mot väg 30. Arbetet har startat
och beräknas vara klart i november.
Under delar av byggtiden blir det sänkt hastighet så räkna med en längre restid. För att säkerställa vägarbetarnas
säkerhet, minska störningarna för trafikanterna och för
att få en så bra kvalité som möjligt på arbetet som görs på
väg 761 leder vi dessutom om trafiken under fyra månader.
Vi planerar att leda om trafiken från maj/juni till september/oktober (tiden kan komma att ändras). Trafiken
leds om på väg 30 och 763 norrut och på väg 30, 744 och
756 söderut.
Du som bor längs väg 761 kommer hela tiden att kunna
ta dig till och från din bostad.
Följ orange vägvisning och kör försiktigt under hela
byggtiden, både för din egen säkerhet och för de som arbetar på vägbygget.

Sprängning

Fler arbeten
Under våren utförs ytterligare två arbeten som påverkar
trafiken på väg 761. Det är brounderhållsarbete på väg 30
mellan Vrigstad och Lammhult vilket medför att väg 30
kommer att stängas av på delar av sträckan. Det är också
beläggningsåtgärder som utförs på väg 744 genom Rörvik. Dessa åtgärder innebär ökad trafik på väg 761.

Vi borrar och spränger berg. Vi uppmanar därför allmänheten att hörsamma varningssignaler vid sprängning och att inte beträda vägarbetsplatsen. För er egen
säkerhet!
Vissa störningar som buller, damm och vibrationer
kan förekomma under byggtiden. Vi hoppas att du har
överseende med detta.

Kontakta oss om du vill veta mer
Trafikverket
781 89 Borlänge
Röda vägen 1
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771- 921 921
www.trafikverket.se

Trafikverkets kundtjänst
Öppet dygnet runt
Telefon: 0771-921 921

Projektledare Trafikverket
Henrik Lönngren
tfn 010-123 70 60

Läs mer och följ vägbygget på:
http://www.trafikverket.se/hjalmseryd-stockaryd/

Platschef AMA
Henrik Edman
tfn 070-521 69 84

www.trafikverket.se
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Vi leder om trafiken

