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En sammanställning av informationen från Trafik Göteborgs pressträff 180315.

Framkomligheten i trafiken 2018
Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik arbetar tillsammans med framkomlighetsfrågor nu
när Göteborg bygger om och bygger ut för att bli en grön och nära storstad. Vi arbetar för att
alla ska kunna ta sig fram oavsett trafikslag, men det kan komma att ta längre tid för
trafikanterna att nå sina målpunkter. Genom att ge uppdaterad trafikinformation vill vi skapa
möjlighet för trafikanterna att själva välja hur de vill resa, utifrån förutsättningarna.
För att redan nu skapa en handlingsberedskap hos trafikanterna, vill vi delge den information vi
har i dagsläget. Förutsättningarna kan komma att förändras med tiden men vi kommer i så fall
löpande att informera om det. Dels igenom ytterligare pressträffar, dels direkt mot trafikanterna
i form av olika informationsaktiviteter. Vi kommer också att löpande stämma av hur trafiken,
framkomligheten och tillgängligheten fungerar för att kunna genomföra justeringar.
När vi bygger mycket i staden är det också viktigt att trafikanterna håller sig uppdaterade om
framkomligheten med hjälp av Trafik Göteborgs digitala kanaler och hjälpmedel för
trafikinformation (trafikgoteborg.se).
På ett övergripande plan vill vi förmedla:





Planera din resa – Din vanliga väg kanske inte fungerar som förr.
Ska du in till Göteborg – Om du har möjlighet att cykla eller åka kollektivt är det bra.
När du använder bilen – Tänk på att det kommer att bli extra trångt i rusningstrafiken.
Ska du köra bil till andra sidan av Göteborg – Kör runt staden, på lederna.

Trafik Göteborg, Kruthusgatan 17, 411 04 Göteborg
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Framkomlighet och tillgänglighet i Göteborg 2018
 Allra störst påverkan på framkomligheten under 2018 väntas Götatunnelns
enkelriktning få, då en stor mängd trafik med början efter midsommar måste ta andra
vägar för att nå eller passera centrala Göteborg.
 Andra stora arbeten som påverkar är byggnationen av Hisingsbron, färdigställandet
av Åkareplatsens resecentrum och nya knutpunkten vid Svingeln samt förberedelser
för Västlänken vid Centralen, Kvarnberget, Södra Hamngatan och Rosenlund.
 För att försöka läsa behovet av parkering under byggtid samarbetar Göteborgs Stad
med samtliga aktuella projekt.
 Under sommaren, när något färre passagerare reser med kollektivtrafiken, passar vi
som vanligt på att underhålla spårvagnsspåren på några ställen i staden.
Här listar vi de viktigaste händelserna som påverkar framkomligheten och tillgängligheten i
Göteborg under 2018:
GÖTEBORG STAD, TRAFIKKONTORET
Hisingsbron
Hisingsbron nyttjar Götatunnelns avstängning för att slutföra byggnationen av
Stadstjänarebrons södra del. På så vis påverkas trafiken så lite som möjligt.
Svingeln
Svingeln håller på att byggas om för att bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för
kollektivtrafiken. De nya busshållplatserna är klara och till sommaren 2018 flyttas även
spårvagnshållplatserna till det nya, östligare läget. Projektet beräknas vara färdigt våren 2019.
Vasabron
Den över 100 år gamla bron i jugendstil över Vallgraven håller på att ersättas med en ny och
starkare bro med bibehållet eller återskapat utseende. Nya Vasabron beräknas vara färdig i
februari 2019.
Åkareplatsen
Det nya resecentrum som byggs på Åkareplatsen ska tas i bruk 18 juni, då Västtrafik skiftar till
sommartidtabell. Under sommaren kommer en gång- och cykelbana att byggas längs Hotell
Posts norra sida mot Centralen, vilket påverkar buss- och biltrafiken.

3 (10)

PRESSINFORMATION
En sammanställning av informationen från Trafik Göteborgs pressträff 180315.

TRAFIKVERKET
Götatunneln enkelriktas
Götatunneln behöver förstärkas för att kunna bära tyngden av Västlänken. I juni planeras därför
att trafiken enkelriktas i tunneln i västlig riktning, mot Järntorget. Trafiken mot öster, mot Lilla
Bommen, måste istället köra andra vägar på ytan. Enkelriktningen beräknas pågå i 21 till 25
veckor.
Hisingsbron nyttjar Götatunnelns avstängning för att slutföra byggnationen av
Stadstjänarebrons södra del. Trafikverket gör förstärkningar av tunneltaket för att kunna bära
tyngden av Västlänken samt installerar samtidigt informationssystem för trafikledning i
Götatunneln.
Kvarnberget
Den pågående ombyggnaden och omläggningen av Västra Sjöfarten beräknas vara färdig i juni
och är förberedelser inför Västlänkens deletapp Kvarnberget. Den genomgående trafiken flyttas
närmare älven.
Linnéplatsen
Planerad byggnation av servicetunnel för Västlänken.
Nedsänkning E45 och Gullbergsmotet
I slutet av juni, samtidigt som Götatunneln enkelriktas, påbörjas arbetet i Gullbergsmotet. Ett
extra körfält byggs i varje riktning för att anpassa anslutningen till Marieholmstunneln som nu
byggs. Dagens bro på E45 rivs och en bredare byggs på samma plats. Trafiken påverkas genom
att dagens avfartsramp från E45 i östgående riktning ner mot Tingstadstunneln/E6 norrut tas
bort. Denna trafik leds istället på en ny avfartsramp söder om motet. Samtidigt stängs dagens
avfartsramp från E6 i södergående riktning upp mot E45 östgående riktning av under
byggtiden. Denna trafik leds om via andra vägar. Arbetet i Gullbergsmotet planeras vara klart
sommaren 2019.
Under sommaren 2018 ska också en tillfällig gång- och cykelbro över E45, mellan
Centralenområdet och Gullbergs Strand, tas i bruk. Bron förbättrar framkomligheten för gång
och cykel i området, jämfört med hur det ser ut idag.
Olskrokens planskildhet
Det ska byggas nya på- och avfarter på E20 mellan Ånäs- och Munkebäcksmötet som påverkar
bil- och busstrafikens framkomlighet. Arbete vid järnvägs- och spårvägsområdet kommer att
utföras som påverkar järnvägs- och spårvägstrafiken under kortare perioder. Framkomligheten
på Ånäsvägen kommer att vara något begränsad mellan april 2018 och december 2019 när
Trafikverket anlägger ny dubbelspårsbro för järnväg.
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Rosenlund
I området Rosenlundsgatan-Hvitfeldtsplatsen-Sahlgrensgatan pågår omläggningar av ledningar
inför Västlänkens deletapp Haga. Arbetet pågår till och med april. Alla trafikslag kan passera
området men framkomligheten är begränsad. Vissa tider kan gator komma att stängas av.
Södra Hamngatan
Från 18 juni till 1 oktober stängs spårvagnstrafiken via Stenpiren av på grund av
förstärkningsarbeten i Södra Hamngatan inför bygget av Västlänken. Linje 1 och 9 går då
istället via Hagakyrkan-Grönsakstorget-Domkyrkan. Busstrafiken går istället på Norra
Hamngatan.
Södra Vägen
Planerad byggnation av servicetunnlar för Västlänken.
Västlänken Centralen
Under våren 2018 ska ledningar i marken flyttas i området Södra Sjöfarten-Nils EricsonsgatanBergslagsgatan. Detta är förberedelser inför Västlänkens deletapp Centralen.

SPÅRARBETEN
Depå Ringön - byggnation ny spårvagnsdepå
Bygget av servicehall och spår pågår nu. Bil och spårtrafik påverkas sedan en tid tillbaka.
Under höstlovet 2018 (27 okt-5 nov) sker en spåravstängning. Under perioden enkelriktas
Hjalmar Brantingsgatan och Ringögatan.
Kapellplatsen-Aschebergsgatan
Arbete med spårvagnsspåren pågår 18 juni-16 juli. Under tiden leds spårvagnstrafiken om från
Chalmerstunneln via Korsvägen till Valand.
Norra Hamngatan (förbi Östra Nordstan)
Arbete med spårvagnsspåren pågår 2 juli-13 augusti. Under tiden går kollektivtrafiken istället
på Södra Hamngatan förbi Brunnsparken.
Snabbspåret
Arbetet med snabbspåret Centralen-Gamlestadstorget pågår i olika etapper under sommaren
2018: 18 juni-19 augusti är delsträckan från förbindelselänken vid Svingeln till
Gamlestadstorget avstängd. 30 juli-19 augusti är hela snabbspåret avstängt.
25 juni-30 juli är spåren på Stampgatan vid hållplats Svingeln avstängda.

5 (10)

PRESSINFORMATION
En sammanställning av informationen från Trafik Göteborgs pressträff 180315.

TILLGÄNGLIGHET
Parkering i Göteborg
Göteborgs Stad samarbetar med samtliga projekt med att försöka lösa behovet av parkering
under byggtid. Dels genom att projekten planerar sitt genomförande på ett sådant sätt att det
minimerar påverkan på parkering, dels genom att hitta tillfälliga ersättningsplatser. Dessa
byggs i samband med att projekten påbörjar sina arbeten och att andra platser tas bort.
På Göteborgs Stads hemsida, www.goteborg.se finns det en utförlig beskrivning av tillgängliga
parkeringsplatser. Dessa ligger under ”Parkeringstillstånd och parkeringsplatser” i
undergruppen ”Parkera”. Här går det också att läsa om kommande förändringar under fliken
”Parkering under byggtid”. Ytterligare ett verktyg är också appen ”Parkering Göteborg” som
ger läge och färdbeskrivning för de parkeringar som Göteborgs Stad förvaltar.
Länkar till alla tillgängliga parkeringsplatser:
Parkeringskartan (på goteborg.se)
Parkering under byggtid (på goteborg.se)
Appen ”Parkering Göteborg”

Kontaktperson för frågor om framkomlighet och tillgänglighet i Göteborg under 2018:
Helena Lans, Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Telefon: 031-368 24 39
E-post: helena.lans@trafikkontoret.goteborg.se
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Framkomlighet i pendelstråken 2018
Flera stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt behöver få utrymme för förstärkningsarbeten i
och på Götatunneln. Arbetena kan komma att påverka framkomligheten i trafiken.
Vad: Götatunneln behöver enkelriktas i östlig riktning under cirka 21 - 25 veckor för
förstärkningsarbeten. Enkelriktning som alternativ har valts av säkerhetsskäl.
Arbetena som görs under enkelriktningen är:
 Förstärkningar av tunneltaket för att kunna bära tyngden av Västlänken.
Utförs av, Trafikverket för Västlänken
 Byggande av ny bro över E45 vid Stadstjänaregatan
Utförs av Göteborgs Stad för nya Hisingsbron
 Installationer av informationssystem för trafikledning i Götatunneln
Utförs av Trafikverket, Underhåll
När: Tidplanen vi arbetar för är i slutet av juni.
Förstärkningsarbetena innebär:
Götatunneln stängs i östlig riktning
Avfart från Götatunneln i västlig riktning vid Järntorgsmotet stängs
Påfart ner i Götatunneln i östlig riktning vid Järntorgsmotet stängs
Påfart till Oscarsleden i östlig riktning i Fiskhamnsmotet stängs
Nuläge: Förberedande arbeten med trafikomläggningar inför enkelriktning av Götatunneln
pågår.
Kartbilder och siffror som bifogas:
Kartbild Götatunnelns enkelriktning:
Se bild: ”Götatunnelns enkelriktning”

Kontaktperson för frågor om framkomlighet i pendelstråken 2018:
Bertil Hallman, Trafikplanerare, Trafikverket
Telefon: 070-337 19 69
E-post: bertil.hallman@trafikverket.se
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Så påverkas kollektivtrafiken av sommarens stora
infrastrukturprojekt
Det blir flera förändringar i kollektivtrafiken i sommar, när flera stora stadsutvecklingsoch infrastrukturprojekt drar igång i Göteborg. Västtrafik gör flera förändringar för att
underlätta för resenärerna i kollektivtrafiken, bland annat en tillfällig förstärkning i
form av en avgiftsfri färjelinje mellan Rosenlund och Lindholmen.
I sommar startar flera stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som kommer att påverka
kollektivtrafiken i Göteborg. För att göra det enklare för resenärerna i kollektivtrafiken gör
Västtrafik flera förändringar och förstärkningsåtgärder under sommaren och hösten.
Gratis färjelinje och nytt resecentrum
En tillfällig färjelinje sätts in mellan Rosenlund och Lindholmen. Färjelinjen ska underlätta för
de resenärer som brukar resa mellan Stenpiren och Lindholmen, under tiden arbeten pågår på
Södra Hamngatan och spårvagnstrafiken inte kan passera Stenpiren. Färjan är avgiftsfri för
resenärerna.
Västtrafiks nya resecentrum vid Åkareplatsen, dit en del av trafiken som idag trafikerar Nils
Ericson Terminalen kommer att flyttas, kommer att innebära mindre busstrafik utanför
Centralstationen och Nordstan, ett område som behöver avlastas.
En satsning på dygnet runt-öppen störningsinformation för att ge resenärerna
störningsinformation dygnet runt och en pool med extrabussar att snabbt sätta in via akuta
störningar finns också med i planerna.
Förändringar i trafiken görs 18 juni
De flesta förändringar i kollektivtrafiken görs den 18 juni, i samband med att Västtrafik går
över till sommartidtabell.
Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade genom att söka sin resa i Reseplaneraren.
Detaljerad information om vilka linjer och hållplatser som påverkas kommer att finnas på
Västtrafiks hemsida och i Reseplaneraren från och med den 3 maj.

För mer information:
Gustav Corin, Västtrafik, presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se
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Fakta: Projekt med stor påverkan på kollektivtrafiken i sommar


Ett schakt som ska grävas i Södra Hamngatan, det gör att spårvagnstrafiken inte
kommer att trafikera Stenpiren under femton veckor i sommar (18 juni-30 september).
Spårvagnstrafiken leds om via Domkyrkan.



Götatunneln blir enkelriktad, vilket innebär en ökad belastning för vägtrafiken.
Busslinjerna 90 och 91 kommer att ledas om och vända vid en ny busshållplats vid
Järntorget, för att avlasta trafiken i stadskärnan.



Även de arbeten som görs kring centralen (Västlänken centralen, Hisingsbron och
nedsänkning av E45) innebär ökad belastning för vägtrafiken. Busslinjer kommer att
flyttas till nya Åkareplatsen Resecentrum, för att avlasta trafiken vid Centralen och
Nordstan.



Arbeten med tågspåren vid Olskroken (Olskrokens planskildhet) innebär flera planerade
avstängningar av tågtrafiken och omläggningar av spårvagnstrafiken.



Ombyggnation av spårvagnshållplatsen Svingeln för att skapa en bättre och säkrare
hållplats, kommer att innebära tillfälliga planerade avstängningar av spårvagnstrafiken.

För mer information:
Gustav Corin, projektledare Västtrafik, 0700-89 98 38
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se
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Trafik Göteborg – en väg till all trafikinformation
Trafik Göteborg sätter alltid trafikanterna främst. Med hjälp av lättillgänglig
trafikinformation ska de kunna planera sin resa till jobbet på bästa sätt.
– Vi är unika på så vis att vi samlar trafikinformation på ett ställe, säger Malin
Gustafsson, verksamhetschef på Trafik Göteborg.
Trafik Göteborg finansieras av Västtrafik, Trafikverket och Göteborgs Stad, men verkar som en
egen organisation.
”Vi riktar oss till alla”
– Vi tänker hela tiden på vad som är bäst för trafikanterna och vi riktar oss till alla trafikslag
inom Storgöteborg, säger Malin Gustafsson, verksamhetschef på Trafik Göteborg.
Trafik Göteborg är unik då all trafikinformation är samlad på ett ställe och verkar som en
gemensam avsändare för de tre parterna.
– Vi är en verksamhet som ser den gemensamma kunden. Trafikanterna behöver bara komma
ihåg Trafik Göteborg, för hos oss hittar man allt om trafik och framkomlighet, säger Malin
Gustafsson.
Ny webbplats
Den nya webbplatsen trafikgoteborg.se samlar våra parters och vår egen information på ett och
samma ställe. Som trafikant ska man inte behöva fundera över var man ska leta reda på
information för att fatta beslut om sitt resande.
Förutom ett antal digitala verktyg, ansvarar Trafik Göteborg också för att paketera våra parters
information i särskilda kommunikationsinsatser inför större framkomlighetspåverkande
händelser. När det byggs så mycket som det gör just nu i Göteborgs infrastruktur, på en relativt
liten yta, så påverkas samma trafikanter av olika projekt som har olika huvudmän. Därför tar
Trafik Göteborg ett helhetsgrepp om kommunikationen för att förenkla resenärens/trafikantens
och transportörens vardag.
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trafikgoteborg.se
Webbplats med trafiknyheter och länkar till all övrig trafikinformation. Tanken är att
detta är den enda adress man behöver känna till för att hitta det man söker. Även de
verktyg vi beskriver här nedan.
Trafiken.nu

Webbplats med information om trafikläget just nu (på karta). Även
trafiknyheter, trafikkameror, vägarbeten mm.

Trafiken.nu app

Lättillgänglig information i din smartphone om det aktuella
trafikläget. Möjlighet att få pushmeddelanden om störningar i
område man väljer själv. I övrigt samma information som på
webbplatsen.

Framkomlighetskartan

Beskriver hur framkomligheten blir i samband med de stora
byggprojekten utifrån hur planerna ser ut idag. Man ställer in ett
tidsintervall, ser vilka projekt som är aktuella i intervallet man valt
och hur de påverkar framkomligheten.

Veckans Trafik

Prenumererar man på nyhetsbrevet Veckans Trafik så får man varje
fredag information i sin mailbox om nästkommande veckas
planerade trafikstörningar och händelser som kan påverka
framkomligheten. Det enklaste sättet att hålla sig uppdaterad och
vara förberedd för att kunna planera sitt resande.

Kontaktpersoner för frågor om Trafik Göteborg:
Magnus Vennersten, Kommunikationsansvarig, Trafik Göteborg
Telefon: 0730 – 28 27 11
E-post: magnus.vennersten-ingemanson@trafikgoteborg.se

