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Ombyggnad av E45 Lilla Bommen–Marieholm
Sedan september 2012 har Trafikverket arbetat med en vägplan för ombyggnad av E45, delen
Lilla Bommen – Marieholm. I juni blev vägplanen klar och nu har den skickats in för fastställelse.
Vägplan inskickad för fastställelse

Vad händer nu?

Vägplanen har under våren varit tillgänglig för granskning
bland både allmänheten och övriga intressenter. Synpunkter
som inkommit har sammanställts i ett granskningsutlåtande
som finns tillgängligt på projektets hemsida.

Under hösten arbetar Trafikverket vidare med att ta fram
förfrågningsunderlag för två entreprenader. För den förberedande entreprenaden, som gäller främst ledningsomläggningar, beräknas en entreprenör vara upphandlad i början
av 2015. Själva ledningsomläggningarna kommer att pågå
mellan våren 2015 och våren 2016.

Näst steg är att vägplanen granskas och fastställs av Juridik och Planprövning på Trafikverket i Borlänge. Detta
beräknas ske någon gång under andra kvartalet 2015, vilket
sammanfaller med planerad tidpunkt för Göteborgs Stads
antagande av detaljplanen för nedsänkningen. Göteborgs
Stad har även påbörjat en detaljplan för överdäckning av
leden, som planeras att antas några månader senare. Överdäckningen kan ske i samband med nedsänkningen av E45
alternativt längre fram i tiden, den kan även göras etappvis
eller som helhet direkt. Mer information om detaljplanerna
finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se.
Huvuddelen av de handlingar som skickats in för fastställelse finns tillgängliga på projektets hemsida www.trafikverket.se/E45LillaBommenMarieholm. På hemsidan hittar du
även kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.
Just nu finns även projektet utställt i Älvrummet tillsammans med andra projekt inom det Västsvenska paketet.

Förfrågningsunderlaget för huvudentreprenaden beräknas
bli klart till sommaren 2015 och en entreprenör kan i så fall
bli upphandlad i början av 2016. Nedsänkningen utförs som
en totalentreprenad och produktionen planeras pågå mellan
våren 2016 och hösten 2020.

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 Eriksson
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

