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Informationsmöte – Spårvagnshall Ringön 

Den 5 december bjöd Göteborgs Stad in till informationsmöte om den nya spårvagnshallen 

på Ringön. De som bjöds in var verksamheter i närheten av spårvagnshallen som direkt 

påverkas av bygget. Nedan följer en sammanfattning av vad som togs upp på mötet. 

Bakgrund 

Detaljplanen för en ny spårvagnshall på Ringön påbörjades 2014. Planen syftar till att skapa 

byggrätt för en spårvagnshall med verkstäder och personalutrymmen på Ringön. Planen 

omfattar även nya lokalgator och anslutningsspår till trafiknätet i närheten av nuvarande 

hållplatsen Frihamnen. 

Göteborgs Stad har som mål att öka andelen kollektivtrafikresor. Behovet av ytterligare 

depåkapacitet är stort redan med dagens spårvagnsflotta och förväntas öka ytterligare i takt 

med att spårvagnstrafiken utökas och nya vagnar levereras och tas i trafik.  

Placeringen vid Kvillebangården på Ringön är fördelaktigt ur ett trafikeringsperspektiv med 

ett centralt läge i Göteborgs spårvägsnät samtidigt som placeringen på Ringön möjliggör 

trafik på befintliga och planerade spårvagnsspår på Hisingen vid eventuell störning på Göta-

Älvbron (och senare på Hisingsbron).  

Just nu pågår kompletterande samråd i detaljplaneprocessen för etapp 2 av den nya 

spårvagnshallen. 

Spårvagnshallen byggs i två etapper 

Den nya vagnhallen byggs i två etapper. Den första etappen innebär en enklare byggnad och 

spårharpa som behövs när nya spårvagnar levereras till Göteborg hösten 2019. För att hinna 

färdigt till dess startade bygget av den första etappen sommaren 2017. 

I etapp 2 kommer den större anläggningen att byggas med uppställning, verkstäder och 

servicehallar. Den andra etappen förväntas starta 2019, förutsatt att detaljplanen vinner laga 

kraft. Förberedande arbeten kan dock komma att påbörjas tidigare. Det är i dagsläget svårt att 

svara på när hela vagnhallen står färdig eftersom det återstår en del planering och politiska 

beslut. 



 

 

Ny lokalgata 

En ny gata kommer att byggas i samband med att etapp 2 vinner laga kraft. Vägen kommer 

att gå parallellt med Ringögatan som binder ihop tvärgatorna från Smidesgatan till 

Kolgruvegatan. 

Kommande arbeten i etapp 1 

I januari/februari påbörjar vi grundläggningsarbeten i form av pålning och spontning för den 

nya vagnhallen. Det kommer att föra med sig en del buller. 

Under våren 2018 börjar spårbyggnationen och till hösten bygget av den första vagnhallen. 

Byggmaterial kommer att förvaras i lokaler vid Kalkbruksgatan där eventuellt även 

svetsarbeten kommer att pågå om vädret gör det svårt att arbeta utomhus. Det för med sig en 

del byggtransporter i närområdet. 

Trafikomläggning från och med den 5 december 

Den 5 december lägger projektet om trafiken till den nya halvrondellen som byggs vid 

korsningen Ringögatan-Hjalmar Brantingsgatan. Trafikomläggningen innebär att trafik från 

Frihamnen mot Hjalmar Brantingsgatan får svänga höger efter bron mot Ringögatan och 

vidare genom halvrondellen. Samtidigt blir Ringösvängen enkelriktad.  

Information från projektet 

Projektorganisationen som bygger etapp 1 kommer att informera löpande om vad som händer 

i projektet. Informationen skickas till de som uppgav sin e-postadress vid informationsmötet 

eller som mailat till: elin.asplind@trafikkontoret.se. Samma information kommer också att 

finnas på: www.goteborg.se/vagnhallringon.  

På trafiken.nu hittar du den senaste informationen om trafikpåverkande arbeten och händelser 

i Göteborg. 

Frågor som kom upp på mötet: 

Hur påverkas vi av pålningen? 

Svar: Det kommer att låta och vibrera en del under grundläggningsarbetet, både i etapp 1 och  

2. Entreprenören har regelverk att förhålla sig till vid bullrande arbetsmoment som pålning. 

Det innebär att de inte får överskrida vissa bullernivåer och att de bara får arbeta vissa tider. 

Bullernivåerna mäts och följs upp kontinuerligt i projektet.    

 

Kommer ni att höra av er innan eventuella besiktningar av fastigheterna? 

Svar: Ja, vi kommer att höra av oss 

 

 

http://www.goteborg.se/vagnhallringon


 

 

Hur säkrar ni framkomligheten i den nya halvrondellen och ser till att trafiken från 

Frihamnen kommer fram?  

Svar: Vi är medvetna om köer och den höga belastningen på Ringögatan. Trafikkontoret 

håller ögonen på trafiken i den nya halvrondellen och kommer att titta på möjligheten att 

tillämpa ”vävning” (ett förslag som kom upp under informationsmötet) men även och andra 

typer av lösningar.  

Det är höga hastigheter idag på vägarna på Ringön vilket gör att farthinder kan behövas.  

Kommentar: Vi tar med oss det i planeringen. 

Hur kommer framkomligheten/tillgängligheten bli på Ringön framöver när Frihamnen 

startar och alla andra byggen runt omkring är igång? Kan man bygga en ny väg till Ringön? 

Svar: I början av nästa år lanseras en ny webbplats där man ska kunna få en överblick över 

alla större byggen som pågår och planeras i Göteborg och hur det påverkar framkomligheten. 

Webbsidan tas fram i samverkan mellan Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik. Vi 

återkommer med information när sidan är uppe. Frågan om åtgärder av den dignitet som att 

bygga en ny väg till Ringön kan inte projektet svara på. Däremot kan vi lyfta frågan till den 

verksamhet som arbetar med framkomlighetsfrågor i Göteborg. 

Belysning på bland annat Bleckvarugatan och Smidesgatan fungerar inte trots att ärende har 

skickats in 

Kommentar: Vi har tagit frågan vidare internt och vi kommer att lösa belysningen på 

Bleckvarugatan och Smidegatan inom det närmaste.  

 

Representanter från Göteborgs Stad på mötet: 

Lena Törnros, projektledare trafikkontoret, tfn: 031-368 26 14 

Mattias Hedeberg, projektledare fastighetskontoret, tfn: 031-368 11 90 

Elin Asplind, kommunikatör trafikkontoret, tfn: 0762-97 80 47  

 


