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Ledningsomläggningar
på Östra Hamngatan och Nils Ericsonsgatan
Med start under vecka 32 kommer
vi att påbörja arbete med ledningsomläggningar på Östra Hamngatan
och Nils Ericsonsgatan. Arbetet
beräknas att pågå i cirka två veckor.
Framkomligheten kommer att
påverkas när vi arbetar i området.
Störande ljud kan förekomma.
Östra Hamngatan
Vi kommer företrädesvis att arbeta dagtid
på Östra Hamngatan, men även nattarbeten
kan förekomma. När vi lägger om ledningarna
kommer framkomligheten för gående,
cyklister och biltrafiken samt kollektivtrafiken att påverkas. Vändslingan på Östra
Hamngatan kommer inte att vara tillgänglig
under arbetet. Gående och cyklister leds
förbi arbetsområdet. På bilden kan du se
vårt ungefärliga arbetsområde.

Nils Ericsonsgatan
Ledningsomläggningar på Nils Ericsonsgatan beräknas att inledas under vecka 32
och pågår i en vecka. Arbetet kommer
att ske på dag- och nattetid för att minimera
påverkan på framkomligheten. Vi behöver
ta två söder-gående körfält på Nils Ericsonsgatan i anspråk under arbetet, vilket
påverkar framkomligheten för gående,
cyklister, biltrafikanter samt kollektivtrafiken. Nils Ericsonsgatan är dock öppen
för genomfartstrafik. Tillgängligheten
till och från Nordstans lastgata samt
parkeringshus påverkas inte.

SENASTE NYTT
om deletapp Centralen hittar du på
www.trafikverket.se/vastlanken/centralen
Om Västlänken hittar du på på
www.trafikverket.se/vastlanken.
Följ oss gärna

@vastlanken
@vastlanken

Har du frågor?
Kontakta oss på 0771-921 921
eller trafikverket@trafikverket.se

NYHETSBREV
via mejl
Få senaste nytt om
hela projekt Västlänken
direkt till din mejl.
Anmäl dig till det
digitala nyhetsbrevet
genom att gå in på
www.trafikverket.se/
vastlanken och klicka
dig vidare under
”Västlänkens
nyhetsbrev”.
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Insamling av personuppgift
För att kunna skicka ut information om ett projekt som kan
påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till
boende i projektets närområde. Ändamålet med insamlingen
av dessa personuppgifter är att skicka ut information från
Trafikverket. Den rättsliga grunden för insamlingen är allmänintresse. Namn- och adressuppgifter har hämtats från
Bisnode AB. Uppgifterna lagras hos Trafikverket under den

tid som byggprojektet pågår. Därefter raderas uppgifterna
hos Trafikverket. Uppgifterna skyddas enlig TRV informationssäkerhetsregler.
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297. Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge.
www.trafikverket.se Dataskyddsombudet kan nås
på samma adress.

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se

Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering,
begränsning av behandlingen. Du har även rätt att invända mot
behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att klaga
till tillsynsmyndigheten för dataskyddsförordningen, GDPR.
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen, Box 8114,
104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

