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Informationsmöte – Spårvagnshall Ringön 

Den 16 oktober bjöd Göteborgs Stad in verksamheter på Ringön till informationsmöte om 

höstens arbeten för den nya spårvagnshallen på Ringön. Nedan följer en sammanfattning av 

vad som sades på mötet. 

Bakgrund 

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).  

 

Detaljplanen, som nu vunnit laga kraft, omfattar byggrätt för en spårvagnshall med 

verkstäder och personalutrymmen på Ringön. Den omfattar också nya lokalgator och 

anslutningsspår till trafiknätet i närheten av den nuvarande hållplatsen Frihamnen. 

Spårvagnshallen byggs i två etapper 

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

behövs när Göteborgs nya spårvagnar levereras hösten 2019/våren 2020. För att hinna färdigt 

till dess startade bygget av den första etappen sommaren 2017. Etapp 1 innebär en vändplats, 

en mindre uppställningsyta och möjlighet till enklare service av vagnarna.  

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

servicehallar. Den andra etappen förväntas starta 2020. 

Ny lokalgata 

En ny lokalgata kommer att byggas. Gatan kommer att gå parallellt med Ringögatan som 

binder ihop tvärgatorna från Smidesgatan till Kolgruvegatan. 



 

 

Arbeten etapp 1 – hösten 2018 och vintern 2019  

Grundläggning för vagnhallens tak 

Under hösten gör vi grundläggningen för vagnhallens tak. Arbetet har skjutits fram en månad 

i tiden mot tidigare kommunicerat och planeras starta i oktober och hålla på fram till 

december. Arbetet medför en del buller och vibrationer. 

 

Rivning av fastigheter och spillvattenledning 

De fastigheter i närheten av den nya vagnhallen som nu står tomma rivs med planerad start i 

november. Den första etappen av rivningen pågår till början av 2019. Den andra etappen 

kommer att starta nästa vår, 2019. I samband med rivningen sanerar vi också marken inför 

byggnationen av vagnhallens andra etapp. 

 

I januari 2019 startar byggnationen av den nya spillvattenledningen på den plats där den nya 

lokalgatan kommer att ligga. 

 

Nya infartsspår från Hjalmar Brantingsgatan 

Under hösten bygger vi färdigt infartsspåren från Hjalmar Brantingsgatan till den nya 

vagnhallen. Från slutet av oktober till mitten av december begränsas trafiken på Hjalmar 

Brantingsgatan i riktning mot Backaplan. Hållplats Frihamnen dras in för 

spårvagnar under första och andra helgen i november då vi jobbar dygnet runt när växlarna 

läggs in. Ett arbete som kommer att låta en del. För mer information om spårarbetena, se 

bifogat trafiknytt. 

 

Detta har vi gjort sedan halvrondellen byggdes: 

• Skyltning enligt lag. 

• Informationsskylt som uppmanar trafikanter  

att tillämpa ”vävning” vid högtrafik. 

• Ny påkörningssträcka har byggts  

på Hjalmar Brantingsgatan, för att förbättra  

framkomlighet från Ringögatan ut på  

leden. 

Västfastigheter tar över byggnationen av depån 

Under 2019 tar Västfastigheter över och färdigställer den första etappen av den nya 

vagnhallen på Ringön. Det blir också Västfastigheter som bygger etapp 2 som innebär en 

större anläggning med uppställning, verkstäder och servicehallar för Göteborgs spårvagnar. 

Överlämningen sker efter ett politiskt beslut om ansvarsfördelningen av spårvägen, 

spårvagnar och spårvagnshallar i Göteborg som fattades i somras. Beslutet innebär bland 

annat att Västfastigheter har ansvaret för att uppföra och förvalta Göteborgs spårvagnshallar 

medan trafikkontoret ska äga och förvalta spåranläggningen. 



 

 

Frågor som kom upp på mötet: 

Är halvrondellen en permanent lösning? 

Svar: Vi väntar på en ny detaljplan för området som kommer att påverka utformningen av 

vägar och trafiklösningar. Vi vet inte idag hur in- och utfarten från Ringön till Hjalmar 

Brantingsgatan kommer att se ut i den nya detaljplanen men det kommer säkert att bli 

förändringar.   

När är spårvagnsdepån helt klar? 

Svar: Det är idag svårt att svara på eftersom Västfastigheter just nu planerar arbetena för 

etapp 2. Men en uppskattning är 2022.  

Har arbetet gått som planerat? 

Svar: Arbetet har flytit på som planerat rent byggnadsmässigt och vi håller tidplanen. Depån 

kan ta emot de första spårvagnarna som planerat nästa år 2019 om inte projektet stöter på 

några hinder. 

Kommer spårarbetet i höst påverka biltrafiken i området? 

Svar: Eftersom ett körfält på Hjalmar Brantingsgatan kommer hållas stängt, och i perioder 

kanske till och med vi blir tvungna att hålla två körfält stängda, så kan det påverka 

framkomligheten för biltrafik från Ringön ut på Hjalmar Brantingsgatan. Men alla vägar och 

gator kommer att vara öppna.  

 

Håll dig uppdaterad om projektet på: www.goteborg.se/vagnhallringon och om läget i 

trafiken på: www.trafikgoteborg.se 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

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  

Andreas Gustafsson, projektledare Västfastigheter, tfn: 0706-12 32 41 

http://www.goteborg.se/vagnhallringon
http://www.trafikgoteborg.se/

