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Spårbyte på Avenyn 
och Södra Vägen

Vi gör det också enklare och 
säkrare att cykla på Södra Vägen
Idag finns brister i säkerheten på Södra Vägen. Buss och 
bilkörfälten är för trånga och cykelbanan på sydvästra sidan går 
delvis in i parkeringsfickor. Det åtgärdar vi nu genom att bredda 
körfälten och bygga om körfältet närmast trottoaren till cykelbana.



Arbetsområde

Helt eller delvis indragna hållplatser

Avstängningar för fordonstrafik 

Här kan du köra under byggtid

Hållplats Valand dras in för kollektivtrafik 
till och från Korsvägen. Spårvagnarna 
mot Vasaplatsen går som vanligt.

Vid Korsvägen 
flyttas flera linjer till 
Liseberg.
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Trafiken påverkas under byggtid

Hållplats Berzeliigatan dras in.



Spåren på Avenyn och Södra Vägen, från 
Valand till Korsvägen, är slitna och behöver 
bytas ut. Spårbytet pågår under sommaren, 
från 17 juni till 18 augusti, då kollektivtrafiken 
kör färre turer. Samtidigt som spåren byts 
förskönas spårområdet med ny granit- och 
gatsten och förstärks för att klara framtidens 
busstrafik. På Södra Vägens sydvästra sida 
byggs en ny cykelbana. 

Kollektivtrafiken tar andra vägar under 
byggtid
De spårvagnar och bussar som idag trafikerar sträckan 
mellan Valand och Korsvägen tar andra vägar under 
spårbytet. Många linjer går från de närliggande hållplatserna 
Liseberg, Scandinavium och Heden.

Begränsad framkomlighet för fordonstrafik 
Under spårbytet begränsas framkomligheten för 
fordonstrafik. Avenyn hålls öppen i riktning mot Götaplatsen 
men stängs i riktning mot Kungsportsplatsen. I perioder 
kommer Berzeliigatan stängas för överfart vid Södra 
Vägen. Det innebär att du inte kan korsa Södra Vägen från 
Berzeliigatan, men att du kan svänga höger i båda riktningar. 
Södra Vägen är öppen som vanligt men arbetet gör att 
körbanan blir smalare. Transporter till verksamheter kommer 
komma fram under hela perioden på Avenyn och Södra 
Vägen. 

Gående och cyklister tar sig fram ungefär som vanligt. På 
Avenyn blir framkomligheten för cyklister något begränsad 
men gångstråk för sommarturister och andra gående 
kommer hållas öppna. På Södra Vägen är gång- och 
cykelbanorna öppna under hela byggtiden. 



Om du har frågor eller funderingar finns vi 
på följande platser och tider:
Måndag 27 maj, kl. 16–18. 
City Aveny, Kungsportsavenyn 26–28.

Tisdag 28 maj, kl. 16–18. 
Utanför Berzelius Bar & Matsal, Södra Vägen 20.

Andra arbeten pågår samtidigt i området
Från mars till augusti 2019 gräver kretslopp och vatten 
en ny vattenledning på Södra Vägen från Korsvägen till 
Engelbrektsgatan. Under spårbytet samordnas arbetet på 
Södra Vägen. På Korsvägen bygger Trafikverket station för 
Västlänken.

Information om Västlänkens arbete hittar du på 
trafikverket.se/vastlanken/korsvagen

Mer information om hur spårarbetet påverkar 
kollektivtrafiken finns på vasttrafik.se

Kontakt spårarbeten
Trafikkontorets byggledare: Christian Björkman, 
telefon 070-825 10 98 

Entreprenörens platschef: Per-Olof Kjell, 
telefon 070-394 70 70 

Göteborgs Stads kontaktcenter: 
telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se


