
Information om samordnade vägarbeten Frideborgsgatan, 
Grönkullavägen, Kapellgatan
På grund av arbete med att modernisera och förnya delar av fjärrvärme-
nätet genomförs under våren och sommaren 2020 ett arbete i området 
kring Frideborgsgatan. I samband med detta kommer även Härnösands 
kommun genomföra vägförbättringsarbeten på sträckan.

Sedan tidigare pågår VA-arbeten i området och med anledning av samordningsvinster gör 
vi alltså ytterligare insatser i anslutning till detta. HEMABs planerade arbeten samordnas 
även med den omläggning av vägbanan på Frideborgsgatan som Härnösands kommun 
avser göra. Därför kommer asfaltering efter avslutat arbete ske först i höst i samband med 
kommunens vägarbete. 

Tidplan och entreprenör
HEMABs arbete med fjärrvärmenätet beräknas totalt pågå från den 20 april till mitten av 
september, med avbrott för semester under juli månad. Observera att detta är en prelimi-
när tidplan.

Härnösands kommuns arbete med ny vägbana planeras också återupptas den 20 april. 
Arbetena startar vid Brännavägen och slutar vid Kastellgatan där hela gatans bredd grävs 
ur cirka en halv meter och asfalteras därefter. På den norra sidan breddas gång- och 
cykelbanan till minst 3 meters bredd och gatan får också ny gatubelysning. Arbetet 
beräknas pågå fram till Allévägen innan avbrott för semester i juli. Arbetet med de västra 
delarna av gatan utförs efter semestern. Hela arbetet beräknas vara klart i oktober.

Entreprenör för arbetet är SKANSKA.

Kundpåverkan
Under tiden för arbetet kommer boende, längs den sträcka vi arbetar med, tidvis sakna 
varmvatten dagtid. Det kommer även bli stökigt i området med uppgrävda vägar. I så stor 
utsträckning som möjligt kommer arbetsfordon bereda plats för de boende i området. De 
boende kommer alltså inte begränsas att nå sina bostäder, men arbetsfordon kan behöva 
flytta på sig för att bereda framkomlighet.

Information
Berörda hushåll kommer meddelas tider för vattenavstängningar via lapp i brevlådan, samt 
lapp i trapphus i hyresfastig heter. HEMAB kommer även lägga ut planerade avbrott på: 
www.hemab.se/driftinformation. 

Kartor
På baksidan av detta brev finns kartor där vi markerat vilka gator som berörs vid olika 
tidpunkter. 

Kontaktpersoner
HEMAB: Anders Lundgren, 072-229 39 55
Härnösands kommun: Staffan Gilliusson, 0611-34 81 93
Skanska rörande frågor om framkomlighet i området: Åke Lindelöf, 070-884 54 94
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