Informationsbrev Högmora Etapp 2
Här kommer en uppdatering om Birkas framdrift samt hur de pågående arbetena påverkar
tillgängligheten i området!
Figur 1 visar en bild över de olika områden där arbeten utförs eller planeras utföras och
nedan följer en kort beskrivning respektive arbetsområde. Observera att markeringen för
arbetsområdet är något förstorad för att det ska synas ordentligt.
För att bedriva arbetet på ett tids- och resurseffektivt sätt arbetar Birka på flera fronter.
Medan nedan beskrivna arbeten pågår sker in- och utfart till och från det som kallas etapp
2 via Högmoravägen och Svartadalsvägen.

Figur 1: Områdesbeskrivning för Birkas pågående arbeten

Observera att samtliga nedanstående tider är uppskattningar och kan komma att förändras
beroende på väderförhållanden, förändringar i markens beskaffenhet (till exempel
förändringar i bergvolym) och dylikt.

1. Sprängningsarbetena på Myrängsvägen som påbörjades i december 2016
fortsätter längs med sträckan över våren och sommaren 2017. Allt eftersom
arbetena fortskrider kommer boende på sträckan att hänvisas ut ur området via
Snösätravägen.
2. VA-läggning längs med Högmoravägen påbörjas v.17 och förväntas pågå över
sommaren.
3. VA-läggning längs med Fyrgränd fortsätter från och med v.17.
4. Sprängningsarbeten på Södervägen pågår i skrivande stund fortsätter över
sommaren. Allt eftersom tillgängligheten hämmas hänvisas boende till tillfälliga
vägen enligt figur 1.
5. VA-läggning över det så kallade u-området har påbörjats, arbetet påverkar dock
inte tillgängligheten i området.

6. Fortsatta arbeten med kalkcement-pelare och kommande utskiftning. Genomfart
avstängd medan arbetena pågår av säkerhetsskäl. Arbetet väntas pågå över
sommaren.

Nedan på figur 2 visas den första inplanerade asfalteringsetappen med start v. 25. Första
momentet består av att hyvla gatorna för att få en jämn beläggningsyta inför själva
asfalten. När hyvlingen utförts ber vi er att köra mjukt på sträckorna för att minska risken
för ojämnheter efter asfalteringen.

Figur 2: Asfalteringsetapp 1

Vid frågor hänvisas till Huddinge kommuns byggledare Ulf Karlsson.
E-post: ulf.karlsson@rodatraden.se

Med vänliga hälsningar
Birka Markbyggnad AB

