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Exempel på utformning av nedsänkningen, vy österut över trafikplats vid Falutorget.

Ombyggnad av E45 Lilla Bommen–Marieholm

I juni skickade Trafikverket in vägplanen för ombyggnad av E45, delen Lilla Bommen – Marieholm.
Sedan dess har vi arbetat med framtagning av förfrågningsunderlag och planering inför produktionen.

Medfinansieringsavtal antaget

Projektet E45 delen Lilla Bommen – Marieholm omfattar
både åtgärder som Göteborg Stad ansvarar för och åtgärder som ligger inom Trafikverkets Nationella Plan. Därför
har ett medfinansieringsavtal tagits fram. Avtalet antogs
av Göteborgs Stads Kommunstyrelse den 19 november.
Ett godkänt medfinansieringsavtal innebär att projektet
kan fortsätta med att planera inför nästa skede, vilket är
produktion.

Produktion

I mars 2015 beräknas den första entreprenaden starta.
Entreprenaden består av förberedande arbeten så som
ledningsomläggningar och rivning av byggnader. Under den
förberedande entreprenaden, som beräknas pågå fram till
sommaren 2016, kommer trafiken på E45 inte att påverkas
nämnvärt.
Dock kommer flera lokalgator på Gullbergsstrand att
påverkas i olika etapper. Just nu arbetar vi med att planera
arbetet så att det kommer bli så lite störningar som möjligt.
Prioriterade trafikslag är gång och cykel. Övrig trafik kommer att få vissa inskränkningar, till exempel omledning runt
kvarteren, men vi arbetar för att det trots detta ska fungera
så smidigt som möjligt under byggnationen.

Vi kommer att bjuda in till ett allmänt informationsmöte i
mars 2015 för att informera om de arbeten som planeras att
utföras under ledningsentreprenaden. Inbjudan till informationsmötet kommer vid ett senare tillfälle.
Huvudentreprenaden beräknas pågå mellan sommaren 2016
och hösten 2020.

Mer information

Mer information om projektet finns på vår 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.

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

