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Ombyggnad av E45 Lilla Bommen – Marieholm
Sedan årsskiftet har Trafikverket arbetat med
att ta fram en vägplan för ombyggnaden av
E45, delen Lilla Bommen – Marieholm. Mellan
17 september och 8 oktober genomförs ett samråd för att informera om projektet och samla in
synpunkter från allmänhet och andra grupper.
Projektet

Syftet med projektet är att anpassa E45 till nya Hisingsbron, den framtida utformningen av Marieholmsmotet
samt stadens planer på att utveckla Falutorget. Projektets
syfte är dessutom att öka trafiksäkerhet i korsningen vid
Falutorget.

Samråd

Samrådet mellan 17/9–8/10 syftar till att ge och få information. Tanken är att allmänheten såväl som myndigheter
och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om
förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Alla
synpunkter och remissvar som kommer in sammanställs
och värderas.

Tisdagen den 24 september informerar vi om projektet
i Nordstan mellan kl 10–20 samt i Älvrummet kl 18.
Synpunkter och frågor kan ställas under mötestillfällena
eller skickas in till Trafikverket Investering, se kontaktuppgifter nedan.

Ombyggnaden av E45 innebär en nedsänkning av leden
mellan Stadstjänaregatan och Falutorget, nya lokalbroar
vid Kämpegatan och Falutorget samt breddning av bron
mot E6 norrut i Gullbergsmotet. Nedsänkningen möjliggör
även en framtida överdäckning av E45, vilket bidrar till en
central stadsutveckling.

Aktuellt

Arbetet med vägplanen har pågått från årsskiftet 2012/2013.
Utställning av granskningshandling beräknas ske våren 2014
och planerad byggstart är hösten 2015.

Ytterligare information
Mer information om projektet finns på vår hemsida;
www.trafikverket.se/E45lillabommenmarieholm
Där hittar du även kontaktuppgifter till oss som arbetar
med projektet
Ytterligare information kommer att skickas ut i och med
fortskridandet av projektet.

Västsvenska paketet
– satsningar för en hållbar region
Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv,
hållbar och växande region nu och i framtiden. En viktig del
för att skapa en god livsmiljö och förutsättningar 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.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Trafikverket om du har frågor.
Projektledare:
Per Erikson
Telefon: 010-123 67 87
per.b.eriksson@trafikverket.se

Projektingenjör:
Jenny Röström
Telefon: 010-123 90 18
jenny.rostrom@trafikverket.se

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

