
Single-direction 
traffic through 
Götatunneln

Götatunneln enkelriktad

From 25 June to December 2018
Från 25 juni till december 2018

Keep up to date! 
Trafiken.nu contains all the information you need 
about traffic and transport in the Gothenburg 
area. Here you will find information about 
temporary and planned disruption, as well 
as real-time traffic information via our traffic 
cameras. You can also get help with planning 
your journey by bike.

Download the Trafiken.nu app for a quick 
overview of the current traffic situation in 
Gothenburg either as a list or on a map, with 
real-time traffic jam data, traffic cameras, and 
information about disruptions such as accidents, 
obstructions, bridge openings, and roadworks.

Håll dig uppdaterad!
På Trafiken.nu finns samlad information om trafiken 
i Göteborgsområdet. Här berättar vi om tillfälliga och 
planerade störningar. Du kan också se det aktuella 
trafikläget genom våra trafikkameror och få hjälp 
med att planera din cykelresa.

Ladda ner appen Trafiken.nu så får du snabb överblick  
över trafikläget med aktuell köinformation, trafik-
kameror och eventuella störningar såsom olyckor, 
hinder, broöpping och vägarbeten i karta och lista.

Götatunneln är enkelriktad från 25 juni 
och under hela hösten. 
Tunneln är öppen som vanligt för trafik 
västerut, men stängd för trafik österut.

Kommer du från Stenafärjorna, och ska 
köra igenom Göteborg, så kommer du att 
ledas runt centrum istället. Följ orange 
skyltning. Du som ska in till Göteborgs 
centrum väljer lokalgator istället.

Det pågår flera byggprojekt i Göteborg 
under sommaren och hösten, så var 
beredd på lite längre restider än normalt.

Göteborgs centrum är öppet och redo 
att ta emot besökare från när och 
fjärran. Välkommen!
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25 June 2018-Dec. 2018

Götatunneln

From 25 June and throughout the autumn, 
Götatunneln will be open to single-direction 
traffic heading west only. The tunnel will be 
closed to traffic heading east.

If you’re arriving by ferry and will be 
driving through Gothenburg, you will be 
diverted around the city centre instead 
– just follow the orange signs. If you are 
driving into the centre of Gothenburg, 
please use alternative local routes.

Several construction projects are taking 
place in Gothenburg throughout the 
summer and autumn, so expect longer-
than-normal journey times.

Gothenburg is open as normal and is 
ready to welcome visitors from far and 
wide. See you soon!


