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Spårarbete på
Trozelligatan och Hörngatan

Ny information till dig som fastighetsägare och hyresgäst
Nu har vi äntligen fått klartecken att börja arbetet med att bygga om spårvägen på Trozelligatan och
Hörngatan! Arbetet kommer att starta i början september 2016. Ombyggnaden innebär att spåren
anpassas för framtida spårvagnar, spårvägsljud som sprids via stommar i fastigheter minskar och alla
hållplatser kommer att tillgänglighetsanpassas.
Under arbetet med etapp 1 (se bild) kommer trafiken vara helt avstängd i riktningen Albrektsvägen
mot Gamla Övägen och i motsatt riktning blir framkomligheten mycket begränsad. Under arbetet med
etapp 2 kommer trafiken vara helt avstängd på Hörngatan. Följ de hänvisningsskyltar som sätts upp.
Alla parkeringsplatserna utmed gatan tas bort helt under arbetet. Vi ordnar en tillfällig parkering på en
del av Getängen (grusplanen bakom Linghallen) och du som har boendeparkering Söder får under den
här perioden även parkera i parkeringsområdet Klingsberg.
Det blir störningar i kollektivtrafiken under arbetet. På Östgötatrafikens webbplats kommer du att
hitta information om ändrade färdvägar och tillfälliga hållplatser, www.ostgotatrafiken.se.
Vi hoppas på överseende för att framkomligheten kommer vara mycket begränsad under arbetets
gång och vi försöker lösa arbetet så smidigt som möjligt.
Tidsplan
Vi beräknar starta i början av september och arbetet pågår fram till början av november 2016.
Arbetet delas upp i två etapper och vi börjar med Trozelligatan.
Vem får informationen?
Det här brevet får alla näringsidkare och fastighetsägare i området. Vi vill gärna att du som
fastighetsägare informerar dina eventuella hyresgäster så snart som möjligt. Innan arbetet börjar
kommer det även att skyltas på platsen. Du hittar det här informationsbrevet för utskrift på
www.norrkoping.se/trozelli, där du även kommer att hitta uppdaterad information.
Har du några frågor?
Har du några frågor hittar du information på www.norrkoping.se/trozelli. Du kan också kontakta:
• tekniska kontorets kundservice på 011-15 29 00.
• projektledare Fredrik Melefors, Pontarius AB på 0708-44 05 46.
• projektansvarig Göran Dahlberg, Norrköpings kommun på 011-15 16 77.
• trafikingenjör Jan Ovinder, Norrköpngs kommun på 011-15 18 77.
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