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Från Nordviksgatan till Bratteråsgatan
Mellan Nordviksgatan och Celsiusgatan, där en del 
av tunneln senare ska anläggas, förvarar projektet i 
dags läget betongrör. Dessa ska senare användas då vi 
bygger en skyfallsledning där den före detta fotbolls
planen låg. Ledningarna kommer att gå under den nya 
järnvägstunneln. 

Mellan Celsiusgatan och Bratteråsgatan schaktar, 
spontar, pålar och spränger vi. Dessa arbeten fortsät
ter under hela hösten 2020. I ett senare skede byggs 
betongtunneln här.

Bratteråsberget 
I den västra delen av Bratteråsberget, bakom Eltel, bygger 
vi en transporttunnel åt Gryaab. Under oktober börjar 
vi även bygga järnvägstunneln genom Bratteråsberget. 
Vi arbetar österifrån och planerar att spränga vid ett 
tillfälle per dag till och med våren 2021.

Mellan Bratteråsberget och Krokängsberget 
Där den tidigare fotbollsplanen låg vid Säterigatan, 
spontar, schaktar och pålar vi. Flera olika slags  

Arbeten oktober – december 2020 

Hamnbanan, Eriksberg – Pölsebo
Som ni märkt pågår utbyggnaden av Hamnbanan mellan Eriksberg och Pölsebo.  
Spontning, schaktning, pålning och sprängning pågår. Abeterna kommer att  
fortsätta och medföra störningar som varierar över tid och plats. I detta utskick  
vill vi berätta om kommande arbeten. 

anläggningsmaskiner, såsom grävmaskiner och pål
kranar används vilka kan upplevas som störande.  
Arbetena pågår till och med hösten 2021 och därefter 
börjar vi bygga betongdelen av tunneln. 
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I området har vi även lagt om mängder av ledningar. 
Dessa vilar bland annat på tillfälliga bryggor/lednings
broar. Det är dessa ni kan skymta från Säterigatan. 

Gällande Säterigatan kan projektet, genom ytterligare 
planering hålla gatan öppen i större utsträckning än  
vad vi tidigare informerat om. En helavstängning av  
allmän biltrafik på gatan blir aktuell först hösten år 
2021. 

Kortare avstängningar kan dock behöva göras tidigare 
vid tillfälliga arbeten.

Pölsebo
Sprängningsarbeten för tunnelpåslaget i Krokängs
berget har pågått under sommaren. Arbetena åter
upptas under februari 2021 och fortsätter till slutet av 
hösten 2021. Vi arbetar från väst till öst och planerar  
att spränga vid ett tillfälle per dag. Förutom buller kan  
arbetena skapa vibrationer som kan kännas av i när
området. Masstransporterna körs västerut. 

Genom Pölsebo kommer spontnings och pålningsarbe
ten att ske. Arbetena pågår periodvis från hösten 2020 
till januari 2021. 

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Vi påminner om att ändringar i tid kan ske under 
projektets gång och hoppas ni har översende  
med detta.

Bli förvarnad innan sprängning
Vi erbjuder dig som bor eller har en verksamhet 
inom 150 meter ifrån Hamnbanans byggarbete  
en tjänst där du blir förvarnad innan sprängning.  
Anmäl dig via vår hemsida:  
trafikverket.se/hamnbanan

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta oss på telefon:0771921 921  
eller trafikverket@trafikverket.se

INFORMATION FRÅN HAMNBANAN
På vår hemsida trafikverket.se/hamnbanan finns 
nyheter och här kan du anmäla dig till vårt digitala 
nyhetsbrev. 

Följ oss även på Instagram  
@hamnbanan

Detta gör vi för att minska  
störningarna från byggarbetsplatsen
  Bullerdämpande plank skyddar gående och 

cyklister.
  Spont vibreras huvudsakligen ned i jordlagren 

istället för att slås ned och pålkranens huvud  
är klädd med en bullerdämpande matta.

  En continervägg har byggts för att skydda  
boende vid Pilegårdsgatan från bullrande  
arbeten såsom vibrerad spontslagning och  
pålning. Bullermätare installerats på fastigheten 
vid Pilegårdsgatan.

  Planering pågår för en bullerskärm vid förskolan 
på Trondheimsgatan.

  För att dämpa buller för fastigheterna vid  
Londongatan, Pölsebo byggs en continervägg 
från Krokängsberget och ca 100 meter  
västerut. 

I takt med att vi gräver oss ned i marken får vi en 
naturlig avskärmning till kringliggande fastigheter.


