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Giờ cao điểm là gì?
Giờ cao điểm là từ 6:00 sáng đến 7:00 tối từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Giờ không cao điểm là gì?
Giờ không cao điểm sẽ là 7:00 giờ tối đến 6:00 giờ sáng, tối Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy và từ 6:00 giờ
sáng Thứ bảy qua 6:00 giờ sáng thứ hai.

Khi nào công trình xây dựng sẽ được tiến hành?
Công trình sẽ được tiến hành trong giờ không cao điểm.

Khi nào Quốc Lộ N-2 sẽ đóng?
Quốc Lô N-2 sẽ đóng trong suốt giờ không cao điểm, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Bao nhiêu đoạn đường của Quốc Lộ N-2 sẽ bị đóng tại một thời điểm?
Có thể sự giao thông Hoặc là toàn bộ đoạn đường có thể bị đóng cho đến Quốc Lộ N-2 ở một hướng
hoặc cả hai hướng, hoặc chỉ một phần của N-2 nơi mà công trình được hoàn thành tại thời điểm đó.
Công trình hiên ện đang được lên kế hoặch sẽ hoàn thành trong bốn phân đoạn.

Đường vòng nào sẽ được sử dụng trong thời điểm đóng đường Quốc Lộ N-2?
Đường Quốc Lộ N-2 thông qua lưu lượng giao thông sẽ được đi đường vòng  đến I-80 qua đường 48th
và US-6. Dấu hiệu cho biết đi đường vòng và/hoặc bảng báo hiệu sẽ được sử dụng để định tuyến giao
thông địa phương phân khúc quanh bị đóng.

Các phòng giao thông cho thứ bảy và Chủ Nhật là gì?
Đường Quốc Lộ N-2 thông qua lưu lượng giao thông sẽ không được đi đường vòng trong suốt suốt giờ
không cao điểm vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Việc xây dựng ở bất kỳ phân đoạn nào của dựán sẽ được thực
hiên ện trong điều kiên ệ giao thông được duy trì với một làn xe được mở, ở mỗi hướng trong phân khúc
của công việc.

Đường chính giao nhau là gì?
Đường chính giao nhau bao gồm đường 14th, đường 27th, đường 33rd, đường 40th, đường 48th và
đường 56th.

Làm thế nào để truy cập vào cùng đường chính bị ảnh hưỏng trong suốt giờ không cao điểm?
Trong suốt thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu đường sẽ được đóng vào ban đêm, sự lưu thông trên các
tuyến đường giao nhau chính có thể  được duy trì thông qua các khu vực làm viêc như một làn xe theo
mỗi hướng hoặc các tuyến đường giao nhau chính có thể bị đóng thông qua vấn đề lưu thông. Nếu mô ộ
đường giao nhau chính phải đóng cửa, một hoặc nhiều ê ù dâu ấ hiệu đi đường vòng và. Dấu hiệu cho
biết  đi đường vòng và/hoặc bảng báo hiệu sẽ được sử dụng để định tuyến giao thông địa phương phân
khúc quanh bị đóng sẻ đực hiển thị trứớc khi đương đường đóng.

Làm thế nào để truy cập vào cùng đường chính bị ảnh hưỏng trong suốt giờ cao điểm?
Truy cập được các tuyến đường giao nhau chính sẽ được duy trì trong suốt thời gian cao điểm. 



Làm thế nào lưu lượng giao thông sẽ được cung cấp vào các ngày lễ?
Phòng giao thông sẽ thực hiện để có tất cả các làn đường dành cho giao thông vào các ngày lễ tưởng
niệm Memorial Day, Ngày Lễ lao động cuối tuần, bắt đầu vào lúc 3:00 giờ chiều ngày thứ Sáu trước ngày
lễ và kéo dài đến suốt thời gian của của ngày lễ vào ngày thứ Hai, công trình sẽ được tiếp tục vào tối
ngày thứ Ba sau đó lúc 7:00 giờ tối. Phòng giao thông cũng sẽ mở các làn đừong ành cho giao thông cho
ngày lễ ngày bốn tháng bảy.

Làm thế nào lưu lượng truy cập nào được bố trí vào đại học Nebraska bóng đá nhà ngày
trò chơi?
Tất cả tuyến đường sẽ vẫn mở để chứa giao thông ngày đại học Nebraska bóng đá nhà trò chơi, bao gồm
các mùa xuân trò chơi, bắt đầu lúc 3:00 ngày trước khi các trò chơi bóng đá nhà và kéo dài qua 9:00 AM
ngày sau trò chơi.

Truy cập dọc theo đường phố nhỏ bên nào bị ảnh hưởng như thế nào?
Thông báo trước nào được cung cấp cho một đường phố nhỏ bên đòi hỏi phải đóng cửa. Lựa chọn kép 
gồm tuyến sẽ không được đăng.

Làm thế nào sẽ truy cập vào các doanh nghiệp dọc theo N-2 bị ảnh hưởng trong giờ cao điểm 
phòng không?
Cho thứ bảy và chủ nhật không-đỉnh giờ thời gian, quyền truy cập vào bất kỳ kinh doanh với quyền truy 
cập trực tiếp vào N-2 sẽ được duy trì. Truy cập nào được duy trì đến bất kỳ dịch vụ doanh nhân với truy 
cập trực tiếp vào N-2 trong một-đỉnh giờ đóng cửa ban đêm nếu doanh nghiệp đó là mở trong thời gian 
đó. Nếu một doanh nghiệp cũng có quyền truy cập thông qua một tinh, truy cập trực tiếp vào N-2 có thể 
được đóng cửa trong một khoảng thời gian làm việc phân đoạn. Các doanh nghiệp sẽ được thông báo 
trong trường hợp của truy cập đóng cửa vào N-2.


