Trafikkontoret
För en grön och nära storstad

Nu börjar trafikkontoret
sina arbeten kring
Opaltorget
Efter en lång väntan börjar nu
arbetet med att förändra och
utveckla Opaltorget. Trafikkontoret
är först på plats och börjar sina
arbeten redan i april.

I N B J U DA N
Välkommen på
informationsmöte
10 maj klockan 18.00
i Vättnedalsskolans
matsal, Smaragdgatan 28.

Opaltorget

www.goteborg.se

Ny gata och ledningsarbeten
för det nya torget
För att ge plats för det nya torget kommer de gamla
byggnaderna att rivas. Istället blir det ett nytt och
större torg. Nya, högre byggnader med butiker,
verksamheter och bostäder. Att bygga ett nytt torg
kommer att ta flera år. Vi på trafikkontoret börjar
med att dra ledningar och bygga nya gator.
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Start i april
Trafikkontorets arbeten börjar under april. Vi kommer att förlänga
Smaragdgatan längs spårvagnsspåret fram till Opaltorget. Ungefär
samtidigt börjar ledningsarbeten vid parken och runt torget. Lite
längre fram kommer vi att bygga en tillfällig busshållplats. Våra
arbeten sker i etapper och deras beräknade tider finns på kartan.
Byggtiden för alla etapper är ungefärliga och det kommer säkert
att bli förändringar i tidplanen. Alla trafikkontorets arbeten
beräknas vara klara hösten 2017.
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Det kan bli bullrigt när vi gräver
Under hela tiden vi arbetar går det att komma fram till bostäder,
verksamheter och butiker. Vårt arbete sker dagtid klockan ca
07.00–18.00 om inget oförutsett inträffar. Det kommer att ske
omfattande spontnings- och grävningsarbeten, i bland nära husen.
Det kan därför upplevas som störande. Vi gör vad vi kan för att
allt ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på er förståelse.
ÖNNERED
Informationsmöte 1o maj klockan 18.00
Den 10 maj har vi ett informationsmöte om trafikkontorets
arbeten kring Opaltorget. Det startar klockan klockan 18.00 i
Vättnedalsskolans matsal, Smaragdgatan 28. Då berättar vi lite
mer om hur arbetet kommer att gå till och hur det påverkar
området. Alla som är intresserade är välkomna! Vi finns även
på plats under Tynneredsdagen.
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Mark och ledningsarbeten
augusti–december 2016.
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Här kommer den nya gatan att gå,
arbetet startar i april och beräknas
vara klart våren 2017.
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Ledningsarbeten
april–augusti 2016.
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Ledningsarbeten från
maj–december 2016.
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Ledningsarbeten
maj–oktober 2016.
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Tillfällig busshållplats
och markarbeten oktober
2016–april 2017.
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Adresskälla Bisnode

Staden växer
Just nu byggs det mycket i Göteborg. Stadens trafik
ska anpassas till framtiden. De närmaste åren kommer
trafikkontoret och andra aktörer att bygga knutpunkter, bussfiler,
cykelbanor, broar och spår över hela staden.
Om du har frågor kring våra arbeten kontakta:
Zoran Kvocka, byggledare, telefon; 0706-12 72 27.
Leif Arvidson, byggledare, telefon; 0707-86 68 09.
Per-Olof Kjell, entreprenörens projektledare,
telefon; 0703-94 70 70.
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00,
e-post: goteborg@goteborg.se

www.goteborg.se

