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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE WYMIANY POKŁADU I 
REWALIDACJI MOSTU CASTLETON-ON-HUDSON – PROJEKTU O WARTOŚCI 

47,6 MLN USD   
  

Wieloletni projekt obejmuje wymianę pokładu mostu na zachodnich pasach ruchu 
oraz naprawę pokładu i położenie asfaltu na wschodnich pasach ruchu  

  
Most Castleton-On-Hudson to główny łącznik między hrabstwami Rensselaer i 

Albany, obsługujący ponad 6,2 mln pojazdów rocznie  
  

Kierowcy są proszeni o zachowanie ostrożności i informowani o możliwości 
wprowadzenia ruchu wahadłowego w trakcie realizacji projektu  

   
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj rozpoczęcie realizacji ważnego 
kapitalnego remontu mostu Castleton-On-Hudson na drodze New York State Thruway 
(I-90) Berkshire Spur. Ten projekt o wartości 47,6 mln USD, obejmujący wymianę i 
rewalidację pokładu mostu, będzie polegać na całkowitej wymianie pokładu na 
zachodnich pasach ruchu oraz naprawie pokładu i położeniu asfaltu na wschodnich 
pasach ruchu, a także naprawie stalowych elementów konstrukcji mostu i innych 
usprawnieniach ważnych dla bezpieczeństwa.  
   
„W ramach naszych działań na rzecz lepszej odbudowy realizujemy dynamiczny 
program infrastrukturalny, który wymaga inwestycji we wzmocnienie dróg i mostów w 
całym stanie Nowy Jork” – powiedział gubernator Cuomo. – „Modernizacje mostu 
Castleton-On-Hudson zapewnią nie tylko dalsze bezpieczeństwo i niezawodność tej 
konstrukcji dla kierowców w przyszłości, lecz także będą pomocne dla kontynuowania 
przepływu towarów w całym Capital Region”.   
   
Most Castleton-On-Hudson, częściej nazywany mostem Castleton, został otwarty dla 
ruchu w 1958 roku i ciągnie się na długość około jednej mili, łącząc odcinek Berkshire 
Spur z drogą zbiorczą Thruway. Po tym kultowym, niebieskim stalowym moście 
łączącym hrabstwa Albany i Rensselaer ponad rzeką Hudson przejeżdża około 6,2 mln 
pojazdów rocznie, a 17 000 pojazdów każdego dnia.  
   

Dyrektor Wykonawczy Thruway Authority, Matthew J. Driscoll, powiedział: 
„Urząd strategicznie inwestuje środki pozyskiwane z opłat drogowych w transformację 
i modernizację systemu Thruway, znanego jako jeden z najbardziej bezpiecznych i 
najbardziej niezawodnych systemów superautostrad w kraju. Most Castleton to jedna 



z największych przepraw w naszym systemie, a ten projekt zapewni jego sprawność 
na długie lata”.  

   

Projekt jest realizowany przez L&T Construction z Richmondville, Nowy Jork 
(hrabstwo Schoharie).  

   
Budowa będzie realizowana etapami, a ruch będzie odbywać się wahadłowo z 
ograniczeniem do jednego pasa ruchu w każdym kierunku podczas każdej fazy 
realizacji. W ramach Fazy 1 cały ruch w kierunku wschodnim (ze zjazdu 21A) zostanie 
przekierowany rozjazdem na pas zachodni, podczas gdy ekipy będą wykonywać 
naprawę pokładu i kłaść asfalt na pasach wschodnich.  
   
W ramach Fazy 2 cały ruch w kierunku zachodnim (w stronę drogi zbiorczej Thruway) 
zostanie przekierowany na nowo naprawiony pas wschodni, a ekipy wykonają 
kompletną naprawę pokładu na zachodnich pasach ruchu. Ukończenie projektu w 
zasadniczej części jest planowane na koniec 2022 roku.  
   
Projekt obejmuje również dodatkowe usprawnienia dla bezpieczeństwa, w tym nowy 
chodnik na każdym końcu mostu, nowe szyny prowadzące, nowe światła ostrzegawcze 
na moście oraz różne naprawy elementów stalowych.  
   
Przypominamy kierowcom, że w stanie Nowy Jork mandaty za przekraczanie prędkości 
w strefie robót są podwajane. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie strefy robót z 2005 
roku, dwukrotne lub częstsze przekroczenie dopuszczalnej prędkości w strefie robót 
może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy.  
   
Zachęcamy kierowców do pobrania aplikacji mobilnej, dostępnej bezpłatnie do pobrania 
na iPhone’y i urządzenia z systemem Android, umożliwiającej dostęp do aktualnych 
informacji drogowych. Aplikacja oferuje kierowcom bezpośredni dostęp do danych 
dotyczących ruchu i nawigacji w czasie rzeczywistym podczas podróży. Kierowcy mogą 
także korzystać z interaktywnej Mapy dla kierowców Thruway Authority, korzystającej z 
obrazu na żywo z kamer ruchu drogowego.  
   

Kierowcy mogą także subskrybować otrzymywanie wiadomości e-mailowych TRANSalert 
zawierających najnowsze informacje o warunkach drogowych na Thruway. Aby uzyskać 
dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, kierowcy mogą obserwować @ThruwayTraffic na 
Twitterze lub korzystać ze strony www.thruway.ny.gov z interaktywną mapą przedstawiającą 
warunki drogowe dla Thruway i innych dróg w stanie Nowy Jork.  
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