Västlänken

Information till boende och verksamheter, april 2018
Vi förbereder inför bygget av Västlänken
Vi på Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereda för bygget av Västlänken, en tunnel för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Inför byggstart 2018 behöver vi göra vissa förberedande arbeten i staden.
Markundersökningar vid Korsvägen under vecka 16 och 17 påverkar bilfil och cykelväg.
Flytt av parkeringsplatserna norr om Universeum.
Ny växtbädd för träd ger omledning av biltrafik.

Markundersökningar i april

Vi kommer under vecka 16 och 17 att göra kompletterande markundersökningar och installationer av
grundvattenrör på ytan norr om Universeum samt gång- och cykelbanan. Vi kommer att använda en
borrvagn och geoteknikrigg, och det buller som uppstår låter normalt mindre än den omgivande trafiken.
Arbetet utförs mellan klockan 07-19.
Vi stänger av höger körfält på Södra vägen tis-fre vecka 16 kl.09-15, samt mån-fre vecka 17 kl.09-15. Cykelvägen som passerar längs med Södra Vägen kommer att stängas av och ledas om under cirka en vecka,
under tiden undersökningar utförs längs med cykelvägen. Följ skyltning på plats. En borrpunkt kommer
utföras så att borrvagnen skymmer sikten vid ett övergångsställe. Vi kommer då att ha en flaggvakt när
människor passerar övergångsstället.

Parkeringar som berörs

Det östra schaktet vid Korsvägen kommer att vara norr om Universeum, där parkeringarna finns idag. Vi
flyttar de flesta av parkeringsplatserna till en ny plats mellan Universeum och Världskulturmuseet, även
bussficka för på- och avstigning kommer att finnas här. Arbetet startar i april/maj och tar cirka en månad.

Ny växtbädd för träd

Som förberedelse har vi flyttat och tagit ner träd. De fyra träd vi tidigare denna vecka flyttat från allén vid
parkeringen vid Världskulturmuseet till framför Världskulturmuseet behöver en ny växtbädd. I början av
vecka 16 kommer vi att gräva bort den gamla jorden för att fylla på med nytt material. Vi kommer att leda
om biltrafiken ut i spårvagnspåren utanför Världskulturmuseet mellan klockan 9-15, arbetet beräknas ta
någon-några dagar. Spårvagnstrafiken påverkas inte utan kommer att gå som vanligt.

Har du frågor?

Kontakta:
trafikverket@trafikverket.se
0771-921 921

En del av Västsvenska paketet
Läs gärna mer på vår webbsida:
www.trafikverket.se/vastlanken/korsvagen

