Vi stänger av väg 13 och väg 1323
Den nya cirkulationsplatsen mellan väg 13, väg 1323 och Kvarnbäcksvägen håller på att
ta form. I samband med det ska vi lägga om ledningar, och därför kommer väg 13 att vara
avstängd vid Kvarnbäck mellan 28 september och 2 oktober. Detsamma gäller väg 1323.
Arbetet med att bygga om korsningen mellan väg 13 och
väg 1323 fortsätter. Vi har byggt fördröjningsmagasin, som
gör att det tar längre tid för dagvattnet från cirkulationsplatsen att rinna vidare ut i marken längs Höörsån. Vi har
även isolerat om bron över Höörsån, och därmed förlängt
brons livslängd. Nu ska vi lägga om ledningar och behöver
därför gräva genom väg 13 strax norr om anslutningen till
Kvarnbäcksvägen och vägen mot Jularp. Vi ska också
asfaltera i cirkulationsplatsen.

Så påverkas du
Väg 13 kommer att vara avstängd för motortrafik vid
Kvarnbäck från 28 september till 2 oktober. Detsamma
gäller väg 1323. Anslutningen till Kvarnbäcksvägen
kommer däremot att vara öppen. Se karta till höger för
omledningsvägar och plats för avstängning.
Avstängningen gäller inte cyklister och gående.

Fakta
Vad: Vi bygger om korsningen mot Skånes djurpark till
en cirkulationsplats.
Varför: För att förbättra trafiksäkerheten och
framkomligheten i samband med att bostadsområdet
Kvarnbäck byggs ut.
Aktuellt: Vi stänger av väg 13 och väg 1323 mellan
28 september och 2 oktober.
Läs mer på
trafikverket.se/vag13-nycirkulationsplats
Genomfartstrafiken leds om via Maglasätevägen och
Bangårdsgatan, och trafiken till Holma leds om över Långstorp.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Gibraltargatan 7
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Serdar Mustafa, Projektledare
Telefon: 010-124 44 54
serdar.mustafa@trafikverket.se

Reed Shi, Projektingenjör
Telefon: 010-123 54 41
reed.shi@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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