Trafikkontoret

Vi byter ut
Vasabron

www.goteborg.se/vasabron
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Sedan 1907 har Vasabron vid Grönsakstorget burit människor,
spårvagnar och andra fordon över kanalen. Nu har den fått
sprickor i bärande delar och behöver ersättas med en ny och
starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så
mycket som möjligt av den vackra brons utseende.
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Det är fortsatt enkelt att
ta sig fram i innerstaden
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Läs mer om arbetet med Vasabron och se filmen på
goteborg.se/vasabron
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I perioder kommer det att bli en del buller
Från slutet av juni till oktober kommer den gamla bron att rivas,
demonteras och den nya bron att grundläggas. Detta arbete
kommer att låta en del. Vi kommer att genomföra bullermätningar och göra vad vi kan för att hålla nere störningarna.
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Trafiken som idag kör över Vasabron kommer att ledas om över
Viktoriabron. Gående och cyklister kan också använda Basarbron.
Det kommer att finnas skyltar på plats som visar vad som gäller.
Spårvagn 2 och buss 19 leds om via Kungsportsplatsen och
buss 16 och 25 över Viktoriabron. Aktuell information om kollektivtrafiken hittar du på vasttrafik.se
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Rosenlundsbron

Sommaren 2017, med start den 19 juni, kommer den gamla bron
att rivas och viktiga detaljer tillvaratas. Därefter börjar arbetet
med att återskapa den med modern byggteknik så att den klarar
kollektivtrafik och varutransporter till Göteborgs innerstad
– i hundra år till. Arbetet beräknas ta ca tio månader och under
tiden måste bron stängas av helt.
I samband med att bron byts ut och kollektivtrafiken leds om
passar vi också på att genomföra nödvändiga spårarbeten i
anslutning till bron.
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Arbetet startar den 19 juni

Avsändare: Göteborgs Stad Trafikkontoret, Box 2403 403 16 Göteborg

Om du har några frågor eller funderingar kring
våra arbeten är du välkommen att kontakta:
Christian Björkman, Trafikkontorets byggledare
tel 0708-25 10 98
Nicklas Davidson, Entreprenörens projektchef
tel 0701-68 93 18
Göteborgs Stads kontaktcenter
tel 031-365 00 00, goteborg@goteborg.se

www.goteborg.se/vasabron

