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Frågor och svar om 
ledningsarbeten i pedagogen park  

Vad är det för arbeten som kommer göras?  

Vi bygger vatten- och avloppsledningar samt lokalgator för den nya stadsdelen 
Pedagogen park. Andra ledningsägare kommer också att arbeta i området och 
bygga till exempel el-, fjärrrvärme- och fiberledningar. 

Eftersom det byggs en helt ny stadsdel med bostäder, lokaler, kontor och butiker så 
är det många olika entreprenörer som är igång samtidigt i området. 

Varför behöver ni göra detta?  

För att samhället ska fungera måste det finnas infrastruktur – för trafik, vatten, el 
och internet till exempel. Under marken ligger stora mängder av ledningar som en 
viktig del av samhällets infrastruktur som är en förutsättning för att allt ska 
fungera. Innan ett hus kan byggas måste infrastrukturen i marken byggas. Nu ska 
en helt ny stadsdel byggas och då är det mycket nya ledningar som måste ner i 
marken. 

Kommer det att låta/bullra mycket? 

Vårt mål är att det ska bullra så lite som möjligt. När man bygger nya ledningar 
kommer det att bullra och vibrera, det går inte att undvika. Men vår entreprenör 
gör vad de kan för att minimera det och följer upp buller och vibbrationer med 
mätare. 

Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser.  

Vilka tider kommer ni arbeta?  

Arbetet kommer att pågå dagtid på vardagar mellan kl 06.30-18, om inget 
oförutsett händer. Inget bullrande arbete ska dock ske före kl 7. 
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Måste backsignalerna låta så högt inne på området på 
morgonen? Kan ni stänga av backsignalerna på fordonen? 

Backsignaler på grävmaskiner, lastbilar med flera finns av säkerhetsskäl. De tutar 
inte utan anledning. Även inne på området behöver signalerna användas för att 
skydda byggnadsarbetarna så de kan inte stängas av. 

Jag har hört att Bifrostgatan ska stängas av en tid. Hur 
leder ni om trafiken då? 

Det vet vi inte med säkerhet idag. Stadens trafikingenjörer tittar på frågan just nu 
för att komma fram med en lösning som fungerar utan allt för stora störningar. 
Troligtvis blir det via de större gatorna Frölundagatan/idrottsvägen-Toltorpsgatan 
Även Västtrafik ska få en bra omledning så att bussarna som idag trafikerar 
Bifrostgatan ska komma fram. 

Hur kommer ni informera om avstängningen av 
Bifrostgatan? 

Inför avstängningen av Bifrostgatan kommer vi att göra en stor informationsinsats 
digitalt, i social medier, i media och många som bor i Bifrost och Solängen 
kommer att få brev hem. Där kommer vi berätta mer om omledningsväg.  

Även skyltar om att gatan är avstängd och att man ska välja annan väg kommer 
sättas upp långt före så trafikanter kan ta en annan väg. 

Jag har hört att träd kommer försvinna, varför då? 

Träd som idag finns vid Bifrosgatan kommer med stor sannolikhet att tas bort. Det 
är för att de står i de områden där nya hus ska byggas. Mölndals stad kommer att ta 
bort träd som är där gator och VA-ledningar ska vara. Nya träd kommer att 
planteras när stadsdelen växer fram. 

Allén på Stubbåkersgatan kommer inte att röras. 

Det bullrade alldeles för högt när ni pålade idag. 

Staden pålar inte. Det är olika byggherrar som bygger hus som pålar för sina hus. 
Om de har stört eller påverkat din fastighet ska du vända dig till dem. Du hittar 
information hur du får kontakt med dem på www.stadsdelenpedagogenpark.se.  

http://www.stadsdelenpedagogenpark.se/
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Varför började ni påla klockan 6 på morgonen? 

Staden pålar inte. Det är olika byggherrar som bygger hus som pålar för sina hus. 
Om de har stört eller påverkat din fastighet ska du vända dig till dem. Du hittar 
information hur du får kontakt med dem på www.stadsdelenpedagogenpark.se.  
 

Hur kommer jag att påverkas av bullret/vibrationer? 

Det är i viss mån individuellt hur buller upplevs, men här kan vi säga att ljudet 
förmodligen kommer att upplevas som väldigt högt för de som befinner sig precis i 
närheten av pågående arbete.   

Hur följer ni upp bullernivån? 

Vi kommer att ha bullermätare som vi läser av och på så sätt följer vi upp 
ljudnivån regelbundet.  

Mitt hus skakar, hur har ni koll på vibrationerna? 

Vi har besiktigat de hus som ligger i farozonen enligt geotekniska undersökningar. 
Vi har vibrationsmätare på närliggande fastigheter. Märker vi i staden att vårt 
arbete påverkar fler fastigheter utökar vi mätningarna och besiktningarna. 

Mitt hus har fått skador av ert arbete, vad gör jag? 

Du anmäler det till oss via kontakt@molndal.se så kommer vi att besiktiga och 
undersöka skadorna 

En lastbil stod utanför mitt hus med motorn igång hela 
dagen. Gäller inte tomgångskörning? 

Inom Mölndal gäller 1 minuts tomgångskörning. Dock är det ett undantag för bilar 
som behöver ha motorn igång för sin primära funktion, till exempel 
renhållningsbilar och lastbilar som lastar och där motorn måste vara igång för att 
lastkranen ska fungera till exempel. 

Om den bara stod var det fel, normalt är det en fråga för polisen men meddela oss 
vilken lastbil (om du kan, ange vilken entreprenör den kom från, brukar stå på) så 
tar vi upp det med berörd entreprenör. 

 

http://www.stadsdelenpedagogenpark.se/
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