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Den 31 mars 2017 stänger Kommunen och Spårvägsprojektet 
Sölvegatan genom LTH-parken för gott för biltrafik. Detta 
innebär att från och med 1 april kommer all trafik som ska till 
Kårhusets västra lastintag, Navets parkering, Biologis norra 
lastintag, Ekologis huvudentré komma via LTH-vägen från Ole 
Römers väg öster om LTH-området.  

Dock kommer Sölvegatans sträckning mellan LTH-vägen och 
Kårhusets lastintag i väster delvis vara öppen fram till 19 maj 
2017 för att klara transporterna till Kårhuset. Därefter kommer 
bilar från Kårhusets lastintag köra söderut på ny väg med utfart 
på John Erikssons väg. Tillträde till Kårhusets lastintag har 
redan varit stängt för markarbete och det kan komma fler 
tillfälle med korta stopp där Skanska måste leda om trafiken 
pga av markarbeten. 

Överfarten över Sölvegatan till Biologis norra lastintag och 
Ekologis huvudentré kommer att växla mellan att vara placerad 
vid Ekologihuset respektive Biologihuset under byggtiden. Vid 
färdigställd spårväg kommer överfarten att vara vid Ekologi. 

Biologi: 
Samtliga parkeringsplatser söder om Biologi upphör direkt efter 
påsk 2017 pga av fjärrvärmeledningsflytt. Dessa 

parkeringsplatser kommer inte att återställas utan aktuell yta 
kommer att få annan användning i samband med den nya 
hållplatsen för spårvägen som blir placerad i detta läge. 

Infart till Biologis norra sida från Sölvegatan ersätts i framtiden 
med en cykelinfart. 

Infart sydost till Biologis södra sida ersätts i framtiden med 
lämplig anslutning till kommande spårvägsområde. 

IKDC och Arkitektur: 

Tillträde till IKDC och Arkitekturs östra sida med motorfordon 
till parkeringar mm kommer att vara möjligt fram till början på 
hösten 2017 både från norr (Sölvegatan) och söder (Ole Römers 
väg). När spårvägsprojektet stänger Sölvegatans förlängning in 
på Ideonområdet är det inte möjligt att köra in norrifrån längre 
utan då måste all trafik ske söderifrån från Ole Römers väg. 

Kemicentrum: 

Tillträde för mindre budbilar, taxi och för de som har behov att 
komma nära entré A, B, C gäller att entré A och B blir 
tillgänglig från väster medan ingång C nås från öster.


