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I december 2019 startade förberedelserna för en ny 
byggnad för Handelshögskolan. Inne på arbetsområdet 
vid korsningen Vasagatan – Haga Kyrkogata fortskrider 
markarbetena som planerat. Ett digitalt spadtag den 
16 mars markerade också den officiella byggstarten för 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I detta 
brev informerar vi om vad som händer i projektet fram 
till hösten 2021.

På platsen kommer man att gräva sig cirka 20 meter 
ned i marken och berggrunden för att skapa en av de 
tre uppgångarna till Västlänkens station Haga. Under 
sommaren och hösten 2021 tar vi på Akademiska hus 
nu nästa steg för att komma vidare med det djupare 
schaktet. Det innebär arbeten som kommer både att 
synas och höras, de mest bullrande arbetena är förlagda 
kring industrisemestern i juli. 
 
Schaktet sker i etapper om cirka tre meter. För att det ska 
fungera byggs stödkonstruktioner i form av hammarband 
och stämp för att stötta spontväggen. Sponten kommer 
också att förstärkas genom dubb och förlängas med 
hjälp av glesspont. För att säkerställa grundvattennivån 
i området utförs även injekteringsarbeten och 
provpumpningar inne på arbetsområdet.

Om projektet:
Projektet uppförs i ett samverkansavtal mellan 
Akademiska hus, Trafikverket och Serneke och omfattar 
en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet och en av uppgångarna för Västlänkens 
station Haga. Läs mer om projektet:  
www.akademiskahus.se

Bygginformation juni 2021:
-   Dubbning, störningsnivå medel
-   Montage av hammarband o stämp, störningsnivå låg

Bygginformation juli 2021:
-   Installation av glesspont + förstärkning i form av         
     injektering, störningsnivå hög
-   Borrning av foderrör, störningsnivå hög
-   Montage av hammarband o stämp, störningsnivå låg

Bygginformation augusti 2021:
-   Provpumpning, störningsnivå låg
-   Schaktarbete, störningsnivå låg
-   Rivning av resterande källargrund, störningsnivå medel
-   Montage av hammarband o stämp, störningsnivå låg

Bygginformation september 2021:
-   Schaktarbete, störningsnivå låg

Bygginformation oktober 2021:
-   Schaktarbete, störningsnivå låg
-   Rivning av resterande källargrund, störningsnivå medel
-   Montage av hammarband o stämp, störningsnivå låg

Bygginformation november 2021:
-   Schaktarbete, störningsnivå låg
-   Montage av hammarband o stämp, störningsnivå låg

Generella arbetstider är vardagar mellan 07.00 – 19.00.

Har du frågor eller funderingar kring Västlänken och 
station Haga?  
Kontakta:
E-post: trafikverket@trafikverket.se  
Tel: 0771-921 921

Sommarens arbeten med byggprojektet Handelshögskolan 
med integrerad entré till Västlänkens Station Haga


