E45 delen Lilla Bommen−Marieholm
Ledningsarbetet fortsätter – avstängning under helgen vecka 40
Den förberedande entreprenaden omfattar ledningsomläggningar och påbörjades i juni i år. Innan sommaren
informerade vi om arbeten som skulle genomföras under
sommaren men osäkerheter i marken har gjort att vissa
jobb inte kunnat utföras som vi först hade beräknat.
Därför har vissa jobb förskjutits, men sluttiden för den

förberedande entreprenaden har inte påverkats.
Under de kommande månaderna, mellan v. 39 och vecka
45, planerar vi att utföra jobb inom de områden som är
markerade på skissen nedan. Skulle tidplanen behöva
förändras meddelar vi de som berörs.
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Påverkan på bil, gång och
cykel. Se mer info nedan
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Ingen trafikpåverkan
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Viss trafikpåverkan
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Ingen trafikpåverkan

Avstängning av Stadstjänaregatan helgen v.40

Omledningsvägar
Biltrafik
Gång- och cykeltrafik
Avstängd väg

Under helgen vecka 40 utförs ett arbete som innebär att
Stadstjänaregatan måste stängas av för all trafik. Avstängningen startar kl 22.00 fredagen den 2 oktober och
pågår till kl 06.00 måndagen den 5 oktober. Under
perioden omleds biltrafiken via Falutorget, enligt blå
markering på bild ovan, medan gång- och cykeltrafik
leds om enligt den gula markeringen.
Omledningen medför att restiden för trafikanter i
området blir några minuter längre denna helg. Välj

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

gärna i första hand att resa kollektivt, samåka, cykla eller
gå. Tänk också på att vare ute i god tid eftersom resan
kan ta lite längre tid än vanligt.
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

