E45 delen Lilla Bommen−Marieholm
Arbeten igång juni−september
1.
3

1

4

Viss påverkan på gångoch cykelväg.

2. Ingen trafikpåverkan.
3. Påverkan på bil-, gångoch cykelväg.
4. Viss påverkan på gångoch cykelväg.
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Ledningsomläggningar startar i början av juni
I början av juni startar förberedande ledningsarbeten inför ombyggnaden av E45an mellan
Lilla Bommen och Marieholm. Under perioden juni t.o.m början av september är det framför
allt de områden som är markerade på kartan ovan som berörs.
Information under förberedande entreprenad
Vi kommer kontinuerligt att skicka ut informationsbrev
till de närliggande fastigheterna i samband med att vi
utför arbeten i området. Merparten av arbetena utförs på
lokalgator i Gullbergsstrand och Gullbergsvass. Arbetet
pågår mellan juni 2015 och juli 2016. Därefter följer
huvudentreprenaden med en byggtid på drygt 4 år.
Vi informerar om vad som händer i projektet både via
nyhetsbrev, webb och personlig kontakt med de som är
särskilt berörda. Det finns också möjlighet till företagsrådgivning, med fokus på åtgärder för förbättrad framkomlighet under byggtiden.

Påverkan och framkomlighet
Vi gör vårt bästa för att minimera störningar, men
byggnationen blir ändå märkbar på olika sätt. Bland
annat kan det förekomma buller och vibrationer i
samband med ledningsarbetet. Dessutom påverkas
framkomligheten på lokalgatorna. Gång- och cykel-

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

samt kollektivtrafik är prioriterat och kommer alltid att
ledas genom på ett tryggt och effektivt sätt. Biltrafiken
behöver under vissa perioder ledas om kortare sträckor.
Funktionen för de verksamheter som finns i området
idag kommer alltid att kunna upprätthållas.
Mer trafikinformation inom Göteborgsområdet finns på
www.trafiken.nu.

Västsvenska paketet
− satsningar för en hållbar region
Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en
attraktiv, hållbar och växande r egion nu och i framtiden.
En viktig del för att skapa en god livsmiljö och förutsätt
ningar för tillväxt är att utveckla vägar, järnvägar och
kollektivtrafiken. Med start nu och fram till 2027 planeras en rad infrastruktursatsningar. Dessa satsningar
kallas för Västsvenska paketet.

Läs gärna mer på vår hemsida:
www.trafikverket.se/E45lillabommenmarieholm

