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1

Kortfattad beskrivning av trafikförslaget.

Trafikförslaget har tagits fram i samband med att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg tar fram en
ny detaljplan för området kring Opaltorget i Tynnered. Trafikförslaget omfattar dels området
kring Opaltorget, dels Smaragdgatan och Briljantgatan samt dess anslutning till
Skattegårdsvägen. I trafikförslaget ingår även Rubingatan som kommer att påverkas av den nya
bebyggelsen.
Trafikförslag tas fram för att utreda möjliga trafiklösningar.

2

Föreslagen utformning

2.1

Ritning 0201


I norr byggs den befintliga korsningen mellan Briljantgatan och Skattegårdsvägen om till
en cirkulationsplats. Detta görs för att öka trafiksäkerheten, samt tillgodose det ökade
kapacitetsbehovet som krävs när ett antal nya målpunkter såsom till exempel förskola
och bostäder byggs i området. (Utformningen av cirkulationen är ännu inte fastställd).



Korsningen mellan Briljantgatan och Turkosgatan/Diamantgatan byggs om och stramas
upp. De stora asfaltsytor som idag finns i korsningen minskas ner vilket ökar
trafiksäkerheten och gör karaktären på korsningen mer stadsmässig. Över Briljantgatan
byggs en ny gång- och cykelpassage i plan. Detta för att öka tryggheten i området.
(Utformningen av korsningen är ännu inte fastställd).



På Briljantgatan mellan Turkosgatan/Diamantgatan och Smaragdgatan kommer
gatusektionen att justeras. Dagens gata kommer att delas upp i ett separat körfält i
vardera riktningen åtskilda av en låg skiljeremsa av till exempel smågatsten. Detta ger
ett trängre intryck vilket medför sänkta hastigheter och ökad trafiksäkerhet. Längs gatan
anläggs en ny separerad gång- och cykelbana.



Korsningen mellan Briljantgatan och Smaragdgatan byggs om så att den naturliga
fortsättningen på Briljantgatan blir söderut mot Opaltorget istället för österut under
spårvägsviadukten. Korsningen stramas upp för ökad trafiksäkerhet och en gång- och
cykelpassage byggs. Eventuellt kommer den fria höjden under viadukten att ökas,
utredning om detta pågår. (Utformningen av korsningen är ännu inte fastställd).

2.2

Ritning 0202


För att öka tillgängligheten till Centrumkvarteret förlängs Smaragdgatan längs
spårområdet och ansluter till det nya kvarteret som byggs vid Opaltorget. Sektionen blir
densamma som längs Briljantgatan med ett separat körfält i vardera riktningen åtskilda
av en låg skiljeremsa av till exempel smågatsten. Detta ger ett trängre intryck vilket
medför sänkta hastigheter och ökad trafiksäkerhet. Längs gatan anläggs en ny
separerad gång- och cykelbana.
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För att kunna angöra den nya förskolan och bostäderna i det så kallade Parkhuset
byggs en ny gata norr om detta. Den byggs i läget för den befintliga gång- och
cykelbanan och kommer bli av lågfartskaraktär. Gatan ansluter till den befintliga infarten
till parkeringen. Även angöring av leveranstrafik till den befintliga skolan ses över.



Spårvagnshållplatsen Smaragdgatan byggs om. Saxade hållplatslägen och
gångpassage i plan minskar sannolikt de olyckor som sker när personer smiter över
spåren. Stängning av gångtunneln ökar tryggheten i området. Från hållplatsen byggs en
ny anslutning till Rubingatan och två nya passager över Smaragdgatan och över
Rubingatan.



Hållplatsen vid Opaltorget byggs om. Vändslingan kommer i princip att ligga kvar i sitt
befintliga läge men delen med dubbelspår förlängs. Det gör att både av- och
påstigningshållplatser ryms och dagens påstigningshållplats på den östra sidan av
vändslingan tas bort. Hållplatsen ska gestaltas som en attraktiv knutpunkt. Hur denna
gestaltning kommer att se ut är i dagsläget inte fastställt. I anslutning till hållplatsen
kommer även cykelparkering att byggas.



Runt det nya kvarteret, Centrumkvarteret, kommer en ny gata att byggas.
Gatusektionen kommer att variera då den i söder och öster kommer att vara enkelriktad
(motsols) och i väster och norr dubbelriktad. Längs gatan i öster kommer bussar att
angöra och busshållplatser att byggas.



De befintliga upp- och nedfarterna till garaget under Opaltorget kommer att bibehållas.



Cykelbanorna norrifrån, längs den nya Smaragdgatan och Kastanjeallén, kommer att
ledas väster om det nya kvarteret på en separerad gång- och cykelbana. De kopplas
samman med befintligt cykelbanenät som löper mot Grevegårdsvägen. Det ges även
möjlighet att cykla på den östra sidan av kvarteret, men här på en gemensam gång- och
cykelbana.



Det är möjligt att gå runt byggnaderna i väster, norr och öster.



I den södra fasaden kommer ett lastintag till butiken i huset att ligga. Detta kommer att
bli en yta helt fri från oskyddade trafikanter. Gående hänvisas till gångbanan på den
västra sidan av huset eller till gång- och cykelbanan på den södra sidan av gatan.



Trafik på Opaltorget kommer att tillåtas i begränsad omfattning då där bland annat
kommer att finnas vissa parkeringsmöjligheter.



I söder ansluter gatorna i en fyrvägskorsning till Opalgatan. Denna korsning får en ny
utformning med förhöjda gång- och cykelpassager. Den befintliga gångtunneln under
Opalgatan stängs för ökad trygghet.



Gatusektionen på Rubingatan smalnas av för ökad trafiksäkerhet och den befintliga
gångbanan breddas och rustas upp. Kantstensparkering anordnas på kvartersmark.
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