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Markarbeten på Vegagatan från mitten av april till hösten 2021 

Vi säkrar din värme 
Under marken där du går breder vårt gemensamma fjärrvärmenät ut sig för att vi ska kunna 
förse dig med värme och varmvatten. Vi värmer dig med återvunnen värme och förnybara 
bränslen – förra året var din värme 99,7 % förnybar. 

Nu förbättrar vi fjärrvärmenätet i ditt område 
Fjärrvärmeledningen på Vegagatan är mer än 50 år gammal och skicket är inte längre det 
bästa. För att undvika läckor och säkra att du har det varmt hemma och skönt varmvatten i din 
dusch, behöver vi ersätta den gamla ledningen med en helt ny.   

Arbetet pågår från mitten av april fram till hösten. Sträckan är 400 meter lång och vi delar in 
jobbet i två etapper. Vi börjar med etapp 1 som startar från mitten och går mot Fredsgatan. 
Därefter görs etapp 2 mot Esplanaden, se bild nedan.   

Vad innebär det för dig?  
För att kunna utföra arbetet behöver 
vi använda en del av körbanan och 
smalna av den ena gångbanan. 
Trafiken på Vegagatan fungerar som 
vanligt även om vägen blir smalare 
på vissa ställen. En del parkerings-
platser behöver temporärt användas 
för byggbod och materialupplag.  

Det kommer att finnas tydliga 
hänvisningsskyltar till temporärt 
övergångsställe och till flyttade 
busshållplatser.  

 

Kontakt  
Vi förstår att arbetet påverkar dig som bor och vistas i området, inte minst med tanke på att så 
många andra projekt pågår i området. Vi gör allt vi kan för att det ska gå så snabbt och smidigt 
som möjligt.  

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta någon av 
oss som ansvarar för projektet på telefon eller e-post.  

Tack för din förståelse!  

Varma hälsningar   
Norrenergi                                                                                                         

Cosmin Munteanu  Daniel Antonsen 
Projektledare Byggledare 
Telefon: 070-675 04 61 Telefon: 072-239 67 07 
E-post: cosmin.munteanu@norrenergi.se E-post: daniel.antonsen@termoekonomi.se 
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