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Frågor och svar – projekt Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan 
 

Arbetstider 
Fråga: Vilka tider arbetar ni? 
Svar: 07–16.30 ordinarie arbetstider.  
 
Sprängning: 
Fråga: hur går sprängning till? 
Svar:  Vi borrar hål i berget ner till det djup som vi skall schakta ut. I de borrade hålen 
placerar vi 
sedan sprängmedel som kopplas ihop med kabel. För att sprängningen ska bli effektiv och 
säker lägger vi tunga armerade däcksmattor som täcker hela salvan. Vid själva 
sprängtillfället 
placerar vi ut flaggvakter över området och ser till så att ingen obehörig finns på området. 
När området är säkert rapporterar samtliga vakter in till sprängaren som signalerar för 
sprängning. Det kan komma att ske flera sprängningar per dag. 
Strax innan sprängning ljuder en varning med korta ljudsignaler tut-tut-tut osv, 
som en väldigt stark biltuta. Några sekunder efter den sista korta signalen går sprängsalvan. 
När sprängningen är över hörs en lång sammanhängande ljudsignal som talar om att 
sprängningen 
är över. Flaggvakterna visar då att man återigen kan passera förbi arbetsområdet. 
Proceduren tar maximalt 10 minuter, vanligtvis runt 5 minuter. 
Efter att vi har sprängt lastar vi med hjälp av lastmaskiner det sprängda berget på lastbilar 
och transporterar bort det. 
 
Fråga: Hur länge kommer ni att spränga och vart/när i området?  
Svar: Efter semestern kommer vi att spränga vid korsningen Långefjällsgatan/Robertshöjd 
och ned på Robertshöjdsgatan.  
 
Fråga Sker sprängning speciella tider? 
Svar: Sprängning sker under normala arbetstider 7–16.30 
 
Knackning:  
Fråga: När och var sker knackning, samt varför? 
Svar: Kan eventuellt behövas, inget planerat i dagsläget, knackning utförs som 
komplement/alternativ till sprängning. 
Fråga: Vilka tider är det som gäller för knackning?’ 
Svar: 7–16 vid behov. 
 
Damm: 
Fråga: Vilka åtgärder tas för att minska dammet? 
Svar: Vi kommer salta grusad sträcka där behov finns. 
 
Lastning: 
Fråga: Bullrar lastning av berg? 
Svar: Ja, sker endast dagtid under ordinarie arbetstid, ungefär i samma period som 
sprängningsarbetet. 
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Buller: 
Fråga: Kommer det att låta mycket från bygget och under vilka tider?  
Svar: Bullret kommer att hållas på naturvårdsverkets riktlinjer i största möjliga mån men det 
kan ändå upplevas som störande för närboende. Ordinarie arbetstider gäller. 
 
Träd: 
Fråga: Kommer det att tas ner träd i samband med ombyggnad av gatan och kommer de i 
så fall att kompenseras? 
Svar: De träd som tas ned kommer inte att ersättas, då det kommer bli bebyggelse där trädet 
tagits ned. Större trädrötter som upptäcks i en schakt kommer att beskäras av arborist. De 
träd som har tagits ned är runt samfällighetens fjärrvärmeledning samt enstaka träd runt den 
kommande vändplatsen nere vid Härlandatjärns parkering (som kommer att bebyggas med 
en vändplats). Det finns inga planer på att ta ner fler träd i nuläget,  
 
Trafikpåverkan: 
Fråga: Vart och på vilket sätt kommer vi att påverka trafiken? (byggtrafik, ev. avstängningar, 
begränsningar etc.) 
Svar: Långefjällsgatan avstängd för genomfart fram till hösten. Robertshöjdsgatan kommer 
etappvis att stängas av mellan infarter, för att möjliggöra trafik till boendeparkering 
(boendeparkeringar som behövs stängas av kommer hänvisas till tillfälliga parkeringar). 
Trafikomledningen för fordonstrafik kommer att skyltas. Gångtrafik kommer att släppas fram 
hela tiden, enligt hänvisningar. 

 
Parkering: 
Fråga: Vilka områden/gator kommer att påverkas? Under hur lång tid? 
Svar: Parkeringsplatser på Långefjällsgatan kommer att påverka i etapper. Längsgående 
parkeringar utefter Robertshöjdsgatan kommer tas bort vid arbetets start på 
Robertshöjdsgatan. 
 
Fråga: Vad händer med de bilar som i dagsläget står parkerade längs Robertshöjdsgatan? 
Svar: Möjligheten att parkera på Robertshöjdsgatan försvinner permanent framöver.  
 
Barnsäkerhet: 
Fråga: Hur arbetar ni för att göra byggmiljön trygg för barnen i området?  
Svar: Säkerheten för allmänheten ska alltid garanteras och trafiken kommer att ledas om på 
ett säkert sätt.  
 
Övrigt: 
Fråga: Var hamnar nya gång och cykelbanan?  
Svar: Längs Robertshöjdsgatans östra sida (mot radhusen) samt ovanför förskolan på 
Smörlottsgatan ned mot Härlanda Tjärn på den västra sidan. 
 
Fråga: Var kan man läsa mer om projektet?  
Svar: Göteborgs stads sida för plan och byggprojekt  www.goteborg.se/robertshojdsgatan 
Bostad 2021 hemsida www.bostad2021.se 
 
Fråga: Hur ofta kommer vi att göra informationsutskick?  
Svar: Var 10-14e dag eller vid behov 
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