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Vi bygger om i Mölndalsån vid Stensjön 
 
För att minska risken för kraftiga och samhällsstörande översvämningar i Mölndal, Mölnlycke 
och Göteborg genomför vi åtgärder för att mer effektivt kunna reglera och hantera vattenflödena 
i Mölndalsån.  
 
Under perioden 2020 - 2021 byggs en stor vattenledning mellan Stensjö dämme och 
Grevedämmet för att öka möjligheterna att tappa vatten från Stensjön och Rådasjön när 
nederbördsprognoser varnar för mycket regn och höga vattenflöden. För att öka 
vattenframkomligheten gör vi även vissa arbeten med muddring och rensning av åfårorna 
nedströms Stensjön. 
 
Störande ljud kan särskilt uppkomma i samband med att vi arbetar med spontning intill Stensjö 
dämme och Grevedämmet. Arbetet är till för att hindra att vatten kommer in i arbetsplatsen och 
har pågått under oktober - november och ska avslutas under december år 2020. 

Kommande bullrande arbete nattetid 
Under det avslutande spontningsarbetet måste tyvärr vissa arbeten vid Grevedämmet utföras 
under nattetid. Anledningen till att arbetena måste utföras under natten är att arbetet sker så nära 
järnvägen att tågtrafiken av säkerhetsskäl måste vara avstängd. Trafikverket har endast godkänt 
att vi arbetar natt, vanligtvis mellan kl. 00.00 – kl. 05.00.  
 
Vi har undersökt flera olika möjligheter för att undvika spontning nära järnvägen och vi har 
arbetat för att minska mängden arbete som måste utföras under natt så mycket som möjligt. 
Dock är vi nu tvungna att arbeta natt.  
 
Mölndals stad och Veidekke Entreprenad AB har ansökt om tillstånd hos Polismyndigheten för 
att utföra planerade spontarbeten nattetid under följande tider: 
 
Vecka 49 (30/11 – 4/12), 5 nätter 
Natt mot måndag – natt mot fredag              kl. 00.00 – 05.00 
 
Vecka 50 (7/12 – 13/12), 5 nätter 
Natt mot måndag- natt mot onsdag              kl. 00.00 – 05.00 
Natt mot lördag                                            kl. 00.00 – 06.00 
Natt mot söndag                                           kl. 23.20 – 08.40 
 
Vecka 51 (14/12 – 18/12), 5 nätter 
Natt mot måndag – natt mot fredag             kl. 00.00 – 05.00 
 
Vi gör som sagt allt vi kan för att minska störande ljud men ber om ert överseende med de 
eventuella störningar som förekommer. 
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Under dagtid kommer arbetet med spontning att utföras kl 07.00 – 19.00 måndag till och med 
torsdag. 
 
För att minska bullerpåverkan under nattarbetet kommer bullerdämpande skydd att monteras 
kring arbetsplatsen.  Det tar inte bort allt ljud men vi gör vad vi kan så det även passar med 
arbetsmiljöregler och det utrymme som finns på platsen.  
 

Entreprenör 

Veidekke Entreprenad AB utför arbetena åt Mölndals stad. 
 
 
Kontakt 
 
031-315 10 00 kontaktcenter,  
kontakt@molndal.se   
 
Se även Mölndals stads hemsida för ytterligare information: www.molndal.se/vainfo 

 

Karta över arbeten vid Stensjö dämme och Grevedämmet 

 
Stensjö dämme 

Grevedämmet 

mailto:kontakt@molndal.se
http://www.molndal.se/vainfo

	Kommande bullrande arbete nattetid
	Entreprenör
	Kontakt
	031-315 10 00 kontaktcenter,
	kontakt@molndal.se
	Karta över arbeten vid Stensjö dämme och Grevedämmet

