Västlänken

Information till boende och verksamheter, november 2017
Flytt av träd längs med Kvarnberget
Vi på Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereda för bygget av Västlänken, en tunnel för pendel- och
regiontåg under centrala Göteborg. För att underlätta för byggstart 2018 flyttar vi träd i höst längs med Västlänkens sträckning som berörs av bland annat schakter och trafikomläggningar.

Inför bygget av Västlänkens deletapp Kvarnberget behöver vi flytta drygt 90 träd. Vi påbörjar flytt av
träd längs med Kvarnberget den 13 november och arbetet bedöms pågå i cirka fyra veckor.
I oktober förberedde vi både mark och träd för att underlätta trädflytten. Vi har tagit bort kantsten närmast träden, arborister har beskurit och bundit upp grenar; ett normalt förfarande som syftar till att skydda träden vid transport.
Träden kommer att pryda nya ställen i staden
De träd vi flyttar nu påverkas av byggnationen av Västlänkens deletapp Kvarnberget. De flesta flyttas, tillfälligt eller permanent, för att bevara grönskan i staden.
Hit flyttas träden
• 51 skogsekar -> de flesta flyttas tillfälligt till plantskola och några inom området.
• 10 lindar -> flyttas tillfälligt till plantskola.
• 5 prydnadsaplar -> flyttas inom området och tillfälligt till plantskola.
• 28 oxlar -> de flesta flyttas till Jubileumsparken och några tillfälligt till plantskola.
Att förbereda och flytta träd ingår i våra förberedande arbeten och vi har de tillstånd som behövs. Med en lagakraftvunnen
järnvägsplan har vi också biotopskyddsdispens för träd i alléer. Allt arbete med träden, förberedelser som trädflytt, görs i
samarbete med Göteborgs Stad. Till flytt och eftervård av träden har vi upphandlat en entreprenör som gör detta
dagligdags.
Trafikpåverkan
För att minska påverkan på biltrafiken, gående och cyklister kommer vi inte arbeta under rusningstid, utan mellan 9-15,
eller vid behov 19-05. Under arbetet kommer vi under cirka en vecka stänga av delar av Sankt Eriksgatan. Biltrafikanter
hänvisas under tiden via Torggatan och Klädpressaregatan för att nå Östra Hamngatan. För att vi ska kunna utföra arbetet
kommer omkring 20 parkeringsplatser mellan Casino Cosmopol och Kajskjul 8, samt cirka tre-fyra parkeringar utanför
Casino Cosmopol att stängas av etappvis. Gående och cyklister kommer kunna passera våra arbetsområden. Följ skyltning
på plats.
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