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8 mil pålar i marken och gjutning på gång
Det pågår ett intensivt arbete inom projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm. Pålningsarbetet fortsätter med rasande fart och nu har mer än 8 mil pålar slagits ner i marken, av de totalt 20 mil pålar
som ska ner.
Vi har också börjat gjuta det som formar den första delen av
nya Gullbergstunneln. Gjutningsarbetet börjar på den södra
delen av tunneln. Totalt är det cirka 50 000 kubikmeter betong som skall gjutas i tunneln och stödmurarna.

Justeringar i trafiken i maj och november 2017

I mitten av maj läggs trafiken på E45 i östergående riktning
upp på ytan parallellt med den befintliga lokalvägen söder
om E45, Partihandelsgatan. Omledningen av E45an kommer att bestå av två östergående körfält och ingen ändring
görs på lokalvägen. Detta innebär inte någon egentlig påverkan på trafiken då du som åker på E45an österut, riktning
Falutorget, bara behöver fortsätta att följa omledningsvägen för att nå din destination.
Under senhösten 2017 flyttas västergående trafik på E45
också upp på ytan bredvid logistikterminalen. Det innebär
att två körfält i vardera riktningen på E45 samt den befintliga lokalvägen kommer att trafikera denna yta. Trafikläget
kommer att kvarstå tills sommaren 2019 då norra tunnelröret är klart och trafiken flyttas dit. Hela Gullbergstunneln
och nya Stationsmotet beräknas vara klara sommaren 2020.

Vi kommer att uppdatera vår webb, så håll gärna koll på den.

Stor aktivitet vid Centralenområdet

Vid området runt Centralen arbetar vi tillsammans med
planering av våra arbeten och information till allmänheten.
Men eftersom flera byggprojekt pågår kommer det att bli
lite stökigare än vanligt och vi behöver er hjälp och förståelse för att området och vägarna påverkas. Just nu pågår
arbeten för både E45 Lilla Bommen–Marieholm, Hisingsbron och Västlänken.
VILL DU VETA MER?
Mer information om projekt E45 Lilla Bommen–Marieholm
hittar du på vår hemsida
www.trafikverket.se/e45lillabommenmarieholm.
Mer information om övriga projekt i Centralenområdet finns på:
www.trafikverket.se/vastlanken, www.goteborg.se/hisingsbron
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