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Planera din nya väg när Götatunneln
i Göteborg enkelriktas
I sommar kommer Götatunneln att enkelriktas. Det betyder att tunnelröret som går i östlig riktning mot centralen från Järntorget stängs av
från 25 juni och sex månader framåt. Det påverkar framkomligheten
i hela Göteborg och kan göra att din resa tar längre tid än vanligt.
Därför är det viktigt att du planerar din resa innan du ger dig ut på
vägarna.
På www.trafikgoteborg.se hittar du all information som du behöver
för att planera din resa. Vi uppdaterar trafikprognosen varje dag
från och med 25 juni.
Planera din resa på www.trafikgoteborg.se
En väg in till all trafikinformation.

Följ oss på webben
På vår webbsida www.trafikverket.se/vastlanken/haga kan du följa
vårt arbete i delprojekt Haga och få den senaste informationen.

KORTA FAKTA
om Västlänken
och deletapp Haga:
Västlänken är en tågtunnel för pendeloch regiontåg under centrala Göteborg.
Kollektivtrafiken runt centralstationen
avlastas och stationens kapacitet fördubblas vilket ger tågtrafiken nya möjligheter.
Västlänkens deletapp Haga kommer
att få två plattformar med vardera två spår.
Tre uppgångar ska byggas, en mot Allén,
en mot Pustervik och en på Vasagatan.
En service- och räddningstunnel på
cirka 900 meter kommer att byggas.
Den börjar vid Haraldsgatan på Linnéplatsen och ansluts till Götatunnelns
servicetunnel som mynnar ut vid Stora
Badhusgatan.
Bygget pågår: 2018–2024
Installationsarbeten
och förstärkningsarbeten: 2024–2026
Trafikstart: 2026
Västlänken ingår i det Västsvenska paketet.

SENASTE NYTT

NYHETSBREV

om deletapp Haga hittar du på www.trafikverket.se/vastlanken/haga

via mejl

om Västlänken hittar du på på www.trafikverket.se/vastlanken
Följ oss gärna

@vastlanken
@vastlanken

Har du frågor?
Kontakta oss på 0771-921 921 eller trafikverket@trafikverket.se

Insamling av personuppgift
För att kunna skicka ut information om ett projekt som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende
i projektets närområde. Ändamålet med insamlingen av dessa
personuppgifter är att skicka ut information från Trafikverket.
Den rättsliga grunden för insamlingen är allmänintresse.
Namn- och adressuppgifter har hämtats från Bisnode AB.

Uppgifterna lagras hos Trafikverket under den tid som byggprojektet pågår. Därefter raderas uppgifterna hos Trafikverket.
Uppgifterna skyddas enlig TRV informationssäkerhetsregler.
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer
202100-6297. Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge.
www.trafikverket.se Dataskyddsombudet kan nås på samma
adress.

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se

Få senaste nytt om hela projekt
Västlänken direkt till din mejl. Anmäl dig
till det digitala nyhetsbrevet genom att gå
in på www.trafikverket.se/vastlanken
och klicka dig vidare under
”Västlänkens nyhetsbrev”.

Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering,
begränsning av behandlingen. Du har även rätt att invända mot
behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att klaga
till tillsynsmyndigheten för dataskyddsförordningen, GDPR.
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen, Box 8114,
104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

