november 2015

E45 delen Lilla Bommen−Marieholm
Ledningsarbetet fortsätter
Under sensommaren och hösten 2015 har projekt E45
Lilla Bommen – Marieholm fått alla de tillstånd som behövs för att påbörja ombyggnaden av leden under nästa
år. Just nu finns förfrågningsunderlag ute för entreprenörer att lämna anbud på och vi hoppas kunna tilldela
en entreprenör under första kvartalet 2016. Under våren

och sommaren startar projektering och planering, ombyggnaden kommer att påbörjas först efter sommaren
2016.
Det som händer närmast är att vi försätter vår förberedande ledningsentreprenad. Fram till och med januari
2016 pågår följande arbeten i området.
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1 och 2: Ledningsomläggningarna på terminalområdet,
söder om E45, börjar gå mot sitt slut för denna gången
och Partihandelsgatan öppnas igen inom kort. Till våren
kommer vi tillbaka till området för att slutföra och driftsätta de nya ledningarna.
3: Norr om E45 berörs främst privata fastigheter och
dessa arbeten kommer i nuläget inte att leda till ytterligare begränsningar för allmänheten i området.
4: Arbeten vid Falutorget medför att sträckningen av
gång- och cykelvägen leds om i närheten av befintlig
väg, så att passagen förbi arbetsplatsen kan ske säkert.
Omledningen bedöms inte medföra längre restider för
de gångtrafikanter och cyklister som passerar området.

Vill du veta mer?
Kontakta:

För frågor på plats:

Marika Åkerman,
projektledare produktion Trafikverket
Telefon: 010-124 20 50

Magnus Bengtsson,
platschef Veidekke
Telefon: 0709-70 19 34
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5: Det är inte bara vårt projekt som arbetar i området.
Kretslopp och vatten har arbetat i Gullbergs Strand gata
under oktober och fortsätter nu med att lägga om ledningar
i Torsgatan. För mer information kring Kretslopp och Vattens arbete kontakta Marika Åkerman för vidare hänvisning.
Arbeten vid Gullbergs Strands gata, Kilsgatan och Kämpegatan kommer att påbörjas senare under våren, eftersom
vi har varit tvungna att planera om dessa arbeten.
Trafikläget i staden
En uppdaterad information om trafiken inom
Göteborgsområdet finns tillgänglig på www.trafiken.nu.
På trafiken.nu kan du även prenumerera på veckobrev
som ger dig en aktuell uppdatering om läget i trafiken.

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

