Vi kartlägger berget i ett omfattade
undersökningsprogram
För att bygga Västlänken på ett säkert sätt, kartlägger vi marken i ett kompletterande undersökningsprogram. Under vecka 33 och 34 utför vi geotekniska
undersökningar på Kungsgatan.
Med geoteknisk borrning kan vi erhålla information om markförhållande ovanför Västlänken.
Samtidigt installerar vi även grundvattenrör. Både den geotekniska undersökningen och installationen av grundvattenrör sker med hjälp av borrmaskin. Arbetena utförs under vecka 33–35,
klockan 07.00–16.00.
Borrning gör vi från markytan och arbetet ska utföras utan påverkan på grundläggning av
byggnader, ledningar eller anläggningar under mark. Våra arbeten kan ge upphov till buller och
stomljud i närliggande fastigheter under vecka 33 och 34. Vecka 35 utför vi hydrogeologiska
tester. Att utföra dessa tester tar 1–2 dagar och ger inte upphov till något buller.
För att säkerställa tillträde till borrpunkterna sätter upp vi också upp avgränsningar. Vi behöver
stänga av närliggande parkeringar till Kungsgatan 9. För att minimera påverkan för närboende
samlas dock utrustningen till ett mindre område nattetid och över helger. Biltrafik, Gående och
cyklister kommer kunna passera förbi vårt arbetsområde.

PROJEKT VÄSTLÄNKEN – EN DEL AV VÄSTSVENSKA PAKETET
Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg. Den ger staden genomgående pendel- och regiontrtågrafik. Tre nya stationer, Göteborg C, Haga och Korsvägen, gör att du kan resa enklare, snabbare och
med färre byten. Kapaciteten på Göteborgs central fördubblas och tågtrafiken i Västsverige kan utveckals.
Västlänken ger dig valmöjlighet att bo, arbeta eller studera i andra delar av regionen.

HAR DU FRÅGOR?

Du når Trafikverket dygnet runt på telefon 0771–921 921
Sänd e-post till trafikverket@trafikverket.se
Mer information på projektsidan trafikverket.se/vastlanken
Ni bör i första hand kontakta oss med klagomål men kan även vända er till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen.

Insamling av personuppgift

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
trafikverket.se

För att informera om projektet har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i
närområdet. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har
rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att
invända mot behandlingen.
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Tfn: 0771-921 921. www.trafikverket.se/gdpr
Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box
8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

