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Vi lägger ny vatten-
ledning på Södra Vägen

Södra Vägen

Sten Sturegatan
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Etapp 1: Mars–maj

Etapp 2: April–maj

Etapp 3: Maj–augusti

Under etapp 2 stängs 
Södra Vägen mellan 
Berzeliigatan och 
Olof Wijksgatan 
för fordonstrafik 
i riktning mot 
Korsvägen. Bussar 
och spårvagnar går 
som vanligt.



I mars startade arbetet med att gräva en ny huvudledning 
för dricksvatten på Södra Vägen. Arbetet sker på sträckan 
mellan Engelbrektsgatan och Korsvägen och beräknas vara 
klart i augusti.

Begränsad framkomlighet för fordonstrafik
Arbetet kommer att pågå i etapper med olika påverkan på fordonstrafiken. Du 
som går och cyklar kommer fram förbi arbetsområdet. Buss och spårvagn går 
som vanligt fram till den 17 juni då trafikkontoret startar spårarbeten på Södra 
Vägen.

 » Etapp 1: Framkomligheten är begränsad på delar av Engelbrektsgatan 
och Södra Vägen.

 » Etapp 2: Södra Vägen på sträckan mellan Berzeliigatan och Olof 
Wijksgatan stängs för all fordonstrafik i riktning mot Korsvägen. 
Det innebär att du som kör från Avenyn inte kan svänga höger från 
Berzeliigatan till Södra Vägen. Övriga gator i området är öppna som 
vanligt. Genomfartstrafik från Allén mot Korsvägen kör enklast via Sten 
Sturegatan.

 » Etapp 3: Södra Vägen kommer att vara öppen för fordonstrafik igen men 
med begränsad framkomlighet på sträckan mellan Olof Wijksgatan och 
Korsvägen.

Under 2020 gräver vi klart vattenledningen på Södra Vägen från 
Engelbrektsgatan till Vasagatan.

Spårbyte startar i juni
Mellan den 17 juni och den 18 augusti byter trafikkontoret spåren på delar av 
Avenyn och Södra Vägen. Då påverkas även kollektivtrafiken. Mer information 
om spårarbetet kommer i din brevlåda i maj.

Har du frågor eller funderingar gällande Kretslopp och 
vattens arbeten, kontakta: 
Byggledare Kretslopp och vatten: 
Lars Ottosson, 031-368 70 12
Entreprenörens platschef: 
Per-Olof Kjell, 0703-947 070

Avsändare: Göteborgs Stad Trafikkontoret, Box 2403 403 16 Göteborg


