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Dự án xây dựng và tái tạo bề mặt này sẽ  được sửa 

chữa và lại nổi lên khoảng 4,36 dặm của Quốc Lộ 2 

Nebraska (N-2)  được nằm trong vùng giới hạn cửa 

các doanh nghiệp tại Thành Phố Lincoln Quận 

Lancaster. Dự án sẽ bắt đầu ngay tại  hướng Nam 

của giao lộ N-2 với đường Van Dorn tại cột mốc 

(MM) 457+94, và được kéo dài về hướng Đông 

Nam đến cột mốc 462+31, khoảng 0.11 dặm về 

hướng Đông của giao lộ N-2  với đường 56th . 

 

Mục đích của dự án này nhằm bảo tồn các tài sản 

vận chuyển, nâng cao độ tin cậy của hệ thống giao 

thông và duy trì sự di chuyển của những người đi lại. 

Dưạ trên điều kiện của các tuyến đường cho nên dự 

án này thật sự rất cần thiết. 

 

Những cải tiến trên đường quốc lộ 2 (N-2) sẽ bao 

gồm việc sửa chữa bê tông, xay xát, tái tạo bề mặt 

lòng đường và trải nhựa đường cho các làn đường 

khẩn cấp. Các sàn cầu tại cột mốc 460+92 và cột 

mốc 461+91 sẽ được xay xát, sửa chữa và trải nhựa 

đường. Các đường ray bê tông sẽ được niêm phong. 

Các bờ dốc lề đường sẽ được xây dựng tại các điểm 

cần sửa chữa hoặc thay thế. Tất cả các bề mặt đường 

mới sẽ được lát viả hè vĩnh viễn. 

 

Dự án sẽ không đòi hỏi việc mua quyền sở hữu th 

êm. Trong thời gian xây dựng việc sử dụng đến các 

tài sản lân cận sẽ được bảo quản nhưng có thể được 

hạn chế do việc loại bỏ dần các yêu cầu. 

 

Công trình thi công được dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa 

xuân năm 2016 và sẽ hoàn thành vào mùa thu trong 

năm. Công trình sẽ được hoàn thành trong phân 

đoạn ngoài giờ cao 

điểm. Giờ không cao điểm sẽ là 7:00giờ tối đến 

6:00giờ sáng, tối Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy và sẽ từ 

6:00giờ sang Thứ bảy qua 6:00giờ sáng, thứ hai. Dự 

án đựơc xây dựng dưới mực độ lưu thông trong giờ 

không cao điểm suốt ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. 

Các làn đường xe chạy có kiểm soát sẽ được đóng để 

kiểm soát giao thông tạm thời đã được chấp thuận. 

Trong quá trình phân khúc công trình suốt vào 

những giờ không cao điểm trong  

thời gian từ thứ  hai đến thứ sáu mọi phương tiện 

giao thông sẽ được yêu cầu đi đường vòng N-2, 

trong suốt thời gian  đó chỉ có một phân khúc duy 

nhất sẽ đ ược đóng lại. 

Môt đường vòng chỉ định sẽ được cung cấp cho việc 

lưu thông trên đường quốc lộ N-2 đó là sử dụng các 

tuyến đường xuyên bang Interstate 80, quốc lộ U.S-6 

và đường South 84th . Giờ cao điểm sẽ là 6:00AM 

đến 7:00PM từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc đó tất cả các 

làn đường xe chạy, các làn xe dùng để quẹo, các làn 

đường khẩn cấp và các tuyến đường giao nhau chính 

sẽ  được thông xe. Các tuyến đường giao nhau chính 

bao gồm  đường 14th , đường 27th , đường 33 rd , 

đường 40th , đường 48th và đường 56th. Ngoài 

những giờ cao điểm, phòng giao thông cũng sẽ mở 

tất cả các làn đường  lưu thông ở trường đại học 

Nebraska  vào những ngày có chương trình bóng đá 

trên sân nhà và vào những ngày lễ . 

 

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến tuyến đường 

vòng, đóng đường và các hạn chế truy cập có thể 

được tìm thấy trên trang mạng NDOR tại địa chỉ. 

www.roads.nebraska.gov/projects/future-projects/ 

bằng cách nhấp vàođường liên kết  “10th St-Old 

Cheney, Lincoln”. Đối với những người không có 

truy cập mạng có thể tìm thấy thông tin thông qua 

các địa chỉ liên lạc dưới đây hoặc tại trụ sở NDOR, 

1500 Quốc lộ  2, Lincoln, Nebraska. 

NDOR hi ểu r ằng  việc xây d ựng đ ư ờng b ộ c ó th 

ể g ây ra s ự b ất ti ện v à kh ó kh ăn tạm thời. 

Nhưng chúng tôi mong đươc cống hiến để cải thiện 

hệ thống đường cao tốc của tiểu bang Nebraska. 

Với sự giúp đỡ của bạn chúng tôi có thể đạt được 

mục tiêu này. 

____________________________________ 

Bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến liên quan  đến dự án này 

phải được gởi đến: Sarah Kugler, Giám Đốc Quản 

Lý Công Cộn, Cục Đường Bộ Nebraksa, Hộp thư số 

94759, Lincoln, Nebraska 68509-4759; 

sarah.kugler@nebraska.gov; điện thoại bằng giọng 

nói (402)479-4871; fax (402)479-3989. Để biết them 

thông tin, xin vui lòng liên hệ với Thomas 

Goodbarn, Kỹ sư NDOR Quận Một.(402)471-0850, 

thomas.goodbarn@nebraska.gov. 
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