
Hej!
Nu bygger vi nya gator och ledningar för 
etapp 2 i stadsdelen Pedagogen Park.
En ny stadsdel håller på att byggas väster om Bifrostgatan. Detaljplanen antogs 2020. Att bygga en ny 
stadsdel kommer att ta flera år och sker i olika etapper av flera olika byggherrar. Söder och öster om 
nyvarande byggnad Pedagogen har lednings- och gatuarbeten redan skett och byggherrarna har där börjat 
bygga husen.

Nu fortsätter arbetet norr om byggnaden Pedagogen. Där kommer vi på tekniska förvaltningen att bygga 
gator samt vatten- och avloppsledningar mellan september 2021 till december 2022. Vi kommer också 
bygga en cirkulation i korsningen Bifrostgatan-Lantbruksgatan. Andra ledningsägare kommer samtidigt att 
bygga till exempel el-, fiber- och fjärrvärmeledningar. 

Då sker arbetet 
Vår entreprenör arbetar normalt vardagar klockan 7-19.
Byggherrarnas byggbolag kan ha andra arbetstider och ska själva informera om eventuella störningar.

Tillfälliga vägar 
Alla fastigheter ska nås med bil under arbetet. Dock kommer vi att behöva göra provisoriska vägar för 
trafik på Stubbåkersgatan och Prästgårdsgatan under vissa tider. Dels en mellan Prästgårdsgatan och 
Stubbåkersgatan, samt en bredvid Stubbåkersgatan. Följ hänvisningsskyltarna när detta sker.

Det kan bli bullrigt när vi gräver
När man gräver i marken för att bygga stora vatten- och avloppsledningar skapar det buller och vibrationer. 
Det är tyvärr oundvikligt men vi gör vad vi kan för att det ska bli så litet som möjligt. 

Fastighetsägare som bedöms påverkas av vibrationer och höga ljud har blivit kontaktade för besiktning av 
fastigheterna och uppsättning av vibrations- och/eller ljudmätare.

Bifrostgatan stängs av våren 2022
På grund av arbetet med nya ledningar kommer vi behöva stänga av Bifrostgatan mellan Frejagatan och 
byggnaden Pedagogen under ca 3 månader våren 2022. Du får ny information om alternativa vägar med 
mera inför att det sker.
 
Kom och prata med oss på plats
Kom förbi och ställ dina frågor om våra kommande gatu- och VA-arbeten i området.  Vi finns på plats i ett 
tält vid arbetsområdet nära korsningen Stubbåkersgatan-Rågkornsgatan, se karta på nästa sida.  

Du träffar oss där under dessa dagar:
• Måndag 6/9 klockan 16 - 19
• Tisdag 14/9 klockan 16 - 19
• Onsdag 22/9 klockan 16 - 19

molndal.se/vagarbeten



Mölndal växer
För frågor om de infrastrukturarbeten som staden gör i Pedagogen park 
hittar du informationen på molndal.se/vagarbeten eller scanna QR-koden. 
Du kan där anmäla dig till en e-postlista om du vill ha löpande 
information om arbetet.

Du kan också höra av dig till
Kontaktcenter Mölndal

031-315 10 00
kontakt@molndal.se

För frågor om husbyggnationer, pålningar och buller i samband med det, intresseanmälan 
till bostäder med mera hänvisar vi till byggherrarna via stadsdelenpedagogenpark.se.

Arbete med  
VA-ledningar

september - december 2021.

Arbete med  
VA-ledningar

oktober/november 2021 - 
maj 2022.

Här har en byggherre  
börjat bygga hus.

Arbetsområde för gator och 
VA-ledningar, september-

december 2021

Arbetsområde 
för gator & VA-

ledningar, hösten 
2021 - hösten 2022

Träffa oss här klockan 16-19 
den 6/9, 14/9 eller 22/9.

Korsningen 
ersätts med 

en cirkulation.


