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Ombyggnaden av E45 i centrala Göteborg närmar sig byggstart
Byggnationen av projekt E45 Lilla Bommen –
Marieholm startar som planerat under sommaren
2016 samtidigt som vår förberedande entreprenad
redan är i gång. Detta innebär att ni som är verk
samma i området från och med nu kommer att
märka av oss mer.
Förberedande ledningsomläggningar

Under våren och sommaren fortsätter de förberedande
ledningsomläggningarna i området. I ovanstående skiss
ser du vilka arbeten som är aktuella under april och maj.
Runt vecka 20 kommer Partihandelsgatan öster om
Statoil att stängas av i två veckor för biltrafik, se mar
kering 1. Under avstängningen hänvisas trafiken främst
till Kruthusgatan. Gång och cykeltrafik påverkas inte utan
det går att ta sig förbi arbetsplatsen under perioden.
I sommar berörs gatorna kring Gullbergs Strandgatan
och Kilsgatan, se markering 2. Arbetena planeras att
starta tidigast i maj och de samordnas med projekt

Hisingsbrons förberedande arbeten i området. Under
perioden leds trafiken om genom arbetsområdet eller
på närliggande gator. För aktuellt läge i trafiken hänvisas
till www.trafiken.nu.

Huvudentreprenad

Just nu planerar PEAB, som är tilldelad entreprenör för
huvudentreprenaden, tillsammans med sina projektörer
arbetet. Under maj månad påbörjas förberedande arbeten
som främst innebär att bygga en tillfällig väg intill logis
tikterminalen söder om befintlig E45, se markering 3.
Under sommaren utförs även vissa jobb på E45 utanför
Götatunnelns mynning. För att minimera störningar läggs
arbete som påverkar framkomlighet om möjligt utanför
rusningstider. Den stora omläggningen av trafiken sker
under hösten och inför denna kommer vi att informera
för att detta ska ske så smidigt som möjligt.

Samordning med andra projekt

Förutom projekt Hisingsbron kommer även Västlänken
Station Centralen att påbörja ledningsomläggningar
inom kort. Dessutom startar Västra Götalands Regionens

byggnation av Regionens hus samt Vasakronans om
byggnad av ”Sweco-huset” intill E45.
Parterna arbetar redan idag tillsammans för att sam
ordna av projekten, med mål att minska störning för
de som vistas och arbetar i området. Trots det kommer
det att bli påverkan på trafik och tillgänglighet.

Testcyklistkampanj
– för förbättrad framkomlighet

I och med alla kommande byggprojekt blir det snart
svårare att ta sig fram på stadens vägar. Därför vill
vi uppmärksamma alternativa resesätt för de som
har möjlighet till detta, som till exempel cykel.
I september startar en testcyklistskampanj i området
där tanken är att erbjuda pendlande bilister att gratis
utforska möjligheten att istället pendla med cykel till
och från arbetet. Gullbergsstrand är det första området
där detta testas och kampanjen ingår som en del i vårt
pågående Mobility Management-arbete (arbete för för
bättrad framkomlighet under byggtid).

i samarbete mellan Göteborgs Stad och Trafikverket samt
projekten E45 Lilla Bommen – Marieholm, Hisingsbron
och Västlänken.

Vill du veta mer?
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En del av Västsvenska paketet
− satsningar för en hållbar region
Läs gärna mer på vår hemsida:
www.trafikverket.se/E45lillabommenmarieholm

Under maj månad kommer mer information om test
cyklistkampanjen att skickas ut. Kampanjen utförs

www.trafikverket.se

