
Trafikpåverkan under byggtid 
• E6 stängs tillfälligt av mellan 22-25 april år 2022  
   mellan Olskroksmotet och Ringömotet. Västlänken  
   gör arbeten i området.

• Ett tunnelrör stängs under byggtid och det blir dubbel- 
   riktad trafik genom det andra, öppna röret. 

• Trafiken längs med E6 leds genom Tingstadstunneln. 

• Trafik till och från Lundbyleden leds genom Marie 
   holmstunneln. 

• Trafik på Götaleden som ska till Hisingen leds genom     
   Marieholmstunneln.

• Vägskyltning omfördelar trafik till andra vägar och  
   statliga älvförbindelser såsom Älvsborgsbron via  
   Söder/Västerleden och Oskarsleden.

Förberedande arbeten 
För att säkra framkomligheten och undvika timslånga 
köer längs E6, Lundbyleden, E45 och det kommunala 
vägnätet, gör vi förberedande vägarbeten. Åtgärderna 
görs för att avlasta trafiken genom Tingstadstunneln 
med ca 1000 fordon/ timma under högtrafik. Trots 
det behöver trafiken minska med ytterligare 500–600 
fordon/timma för att undvika köbildning.

• E6 N mot Tingstadstunneln utökas med ett extra   
   körfält förbi Olskroken. Det skapar en enkel vägvisning  
   och minimerar omfattande köer. 

• Waterloogatans påfart stängs. Ny tillfällig påfart byggs   
   från Marieholmsgatan och vidare till Marieholms- 
   tunneln. Åtgärden görs för att minska köbildning i  
   området. 

Efter 52 år måste Tingstadstunneln totalrenoveras för att förlänga dess livslängd. 
Tunneln trafikeras av cirka 125 000 bilar/dygn och trafikstörningarna kommer blir stora under renove-
ringen. Arbetena är noga planerade och kan genomföras tack vare att den nya Marieholmstunneln finns 
på plats. En stor del av trafiken kommer ledas om hit under byggtid.

Tingstadstunneln behöver renoveras
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Besöksadress: Kilsgatan 9, 411 09 Göteborg
Kontakt: Trafikverkets Kundtjäns på telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

En av Västsveriges viktigaste älvförbindelser behöver totalrenoveras. Räkna med stora trafikstörningar under byggtiden.   

• Ett extra körfält byggs på Lundbyleden i östlig  
   riktning vid Leråkersmotet. Åtgärden görs för att  
   minska köbildningen mellan Lundbyleden och  
   Marieholmstunneln. 

Vad kan ni göra för att underlätta  
i trafiken?
För minskade godstransporter 
Om möjligt, undvik att transportera eller ta emot gods 
under rusningstid, cirka kl. 6:30-8:30 och 15-17.30 
och undvik helst godstrafik i området kring Tingstad/
Marieholm dessa tider.  

För minskade persontransporter
Förändrade öppettider?
Erbjuda distansarbete, eller flextid? 
Göra insatser som främjar cykelpendling och  
kollektivt resande?

TINGSTADSTUNNELN
Öppnades för trafik 1968 
Är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv
Förbinder Hisingen med Göteborgs fastland 
Måste renoveras för att förlänga dess livstid.

VAD SKA GÖRAS MED TUNNELN?
Konstruktionsdelarna renoveras
Tunnelns ska få bättre ventilation.
Miljöförbättrande åtgärder görs som omhänder- 
tagande av vägdagvatten och tvättvatten. 
Säkerhetshöjande åtgärder: färre vävningar och  
påkörningsskydd.

MER INFORMATION OCH KONTAKT:
Om projektet: trafikverket.se/tingstadstunneln
Om framkomlighet och trafik: www.trafikgoteborg.se

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


