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Ombyggnad av E45 Lilla Bommen–Marieholm
Efter ett drygt års arbete har Trafikverket färdigställt vägplanen för ombyggnaden av E45, delen
Lilla Bommen–Marieholm. Mellan den 3 och 14 mars kommer den färdiga vägplanen att ställas ut
för granskning innan den skickas in för fastställelse.
Efter samrådet som genomfördes under hösten 2013 har
alla synpunkter och remissvar sammanställts. Baserat på
detta har de sista justeringarna av förslaget till vägplanen
slutförts.
Löpande under arbetet har vi på Trafikverket fört en
diskussion med Göteborgs Stad som parallellt med vår
vägplan tar fram en detaljplan för området. Ett samråd
gällande detaljplanen beräknas ske under våren. Mer
information gällande Göteborgs Stads arbete kommer att
finnas tillgängligt på deras hemsida www.goteborg.se
under Plan- och byggprojekt.
Vi arbetar även ihop med andra projekt som planeras i
Göteborg de kommande åren, för att trafiken ska flyta så
bra som möjligt under byggtiden. Många projekt kommer
att pågå samtidigt i centrala Göteborg och därför är det
viktigt att se till helhetsbilden. Vid planerandet tar vi
hänsyn till alla trafikslag: gående, cyklister, kollektivtrafik,
bilister och godstransport. Samarbetet med de övriga
projekten började tidigt under projekteringen och pågår
under hela projektets livslängd.

Granskning

Mellan den 3 och 24 mars 2014 ställs vägplanen ut för
granskning. Granskningstillfället är det sista momentet

innan vägplanen skickas in för fastställelseprövning. Fastställelseprövning innebär att p
 rojektets påverkan på miljö,
hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i helhet.
Handlingarna finns under granskningsperioden till
gängliga under normala öppettider på följande platser:
• Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg
• Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, Göteborg
• Älvrummet, Kanaltorget 1, Göteborg
Delar av handlingarna finns även på projektets hemsida
www.trafikverket.se/e45lillabommenmarieholm.
På h
 emsidan hittar du även kontaktuppgifter till oss som
arbetar med 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 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

