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Arbetet vid Robertshöjdsgatan fortsätter 
I maj fortsätter arbetet vid Robertshöjdsgatan med besiktning och förberedelser inför spräng-
ning och ledningsarbeten i Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan. 
 
Det kan förekomma störningar för dig som bor i, vistas på eller besöker området runt byggar-
betsplatsen. Eventuellt arbete på kvällar och lördagar planeras så att bullrande arbetsmoment 
undviks i största möjliga mån. 

 
 
Besiktningar i samband med sprängningsarbeten 
I de olika byggprojekten kommer sprängningsarbeten och pålning att utföras etappvis. Därför 
genomförs besiktningar av företaget Bergsäker på fastigheterna som ligger i anslutning till 
byggarbetsplatserna. I och med att byggnation av ledningsarbeten, skola och bostäder sker 
under olika tidsperioder kommer några fastigheter få besök av Bergsäker flera gånger de 
kommande åren. Detta för att säkerställa och dokumentera skicket på fastigheterna under 
arbetenas gång, så att eventuell påverkan upptäcks. 

Trafikkontoret påbörjar ledningsarbeten 
I mitten av maj 2020 påbörjar Trafikkontoret ledningsarbeten i Robertshöjdsgatan och Smör-
slottsgatan. Trafikkontoret kommer att schakta och ha anläggningsmaskiner på plats vilket 
innebär begränsad framkomlighet för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet. Led-
ningsarbetet kommer att utföras etappvis och beräknas vara klart september 2021.  
Se karta på nästa sida

Innan arbetet påbörjas utförs besiktning av husen i området av företaget Bergsäker. Bergsäker 
skickar ut separat information om bolagets åtgärdsplan och hur man agerar utifrån nuvarande 
läge med corona (covid-19) vid besiktningar.

Byggnation av Härlandatjärnskolan 
Under vecka 20 startar byggnationen av Härlandatjärnskolan (tidigare Robertshöjdskolan) 
och förberedande markarbeten för bodetablering och pålning sker. Pålning för den nya skolan 
kommer att pågå i cirka fyra veckor med start under vecka 21. 

Tm2 bygger för Egnahemsbolaget 
Tm2 har upphandlats av Egnahemsbolaget för byggandet av 34 bostadsrättslägenheter 
fördelade på sex loftgångshus i trä. Byggstart planeras preliminärt i september 2020 med 
markarbeten, sprängning, schaktning och grundläggning. Husen kommer preliminärt att vara 
färdigställda hösten 2021. Du kan läsa mer om projektet på Egnahemsbolagets webbplats.
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Trafikkontoret utför 
ledningsarbeten med 
start i maj 2020.

Karta: Trafi kkontorets ledningsarbeten

Kontaktperson

Magnus Bergström, projektledare Fastighetskontoret
magnus.bergstrom@fastighet.goteborg.se 
031 – 368 10 24

Bakgrund

I området vid Roberthöjdsgatan och Smörslottsgatan ska 260 bostäder och Härlanda tjärn-
skolan byggas. Planen ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad 
och byggaktörer.

I detta projekt samverkar Fastighetskontoret, Trafi kkontoret, Lokalförvaltningen, 
Framtiden Byggutveckling, Bostadsbolaget och Egnahemsbolaget.


