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Nyhetsbrev februari 2013

Ombyggnad av E45 Lilla Bommen – Marieholm
Trafikverket ligger nu i startgroparna för att
dra igång arbetet med en vägplan för sträckan
E45 Lilla Bommen – Marieholm.
Vägplanen ska beskriva hur sträckan på E45 behöver anpassas till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, för den planerade exploateringen av Gullbergsvass samt den nya utformningen av Marieholmsmotet. Till
grund för arbetet ligger den förstudie som skickades ut för
samråd i december 2009 och beslutades i juni 2010.

Grov tidplan för projektet

Arbetet med vägplanen påbörjas i januari 2013 och samråd
planeras till sommaren 2013. Under samrådet har allmänhet,
särskilt berörda och myndigheter möjlighet att lämna sina
synpunkter på sträckans utformning. Synpunkter från samrådet kommer att beaktas i vidare arbete med vägplanen.
Beräknat datum för utställelse av vägplanen är planerat till
årsskiftet 2013-2014. Byggstart planeras till andra halvan
av 2015.

Fortsatt information

Den formella hanteringen vid framtagningen av en vägplan
beskrivs i Trafikverkets broschyr ” Nya vägar och järnvägar – så här planerar vi”. Den går att hämta gratis i webbutiken på Trafikverkets hemsida.

Mer information om projektet samt förstudien finns på
Trafikverkets hemsida;
www.trafikverket.se/E45lillabommenmarieholm
Helena Forslund, vår markförhandlare, sköter kontakterna
med fastighetsägarna. Kontakta henne vid fastighetsrelaterade frågor.
Detta nyhetsbrev kommer att skickas ut till berörda fastighetssägare inom Gullbergsvass kvartalsvis med start i februari 2013. Vill du ha möjlighet att underrätta dina hyresgäster,
kontakta Jenny Röström så får du brevet på e-post.

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.
Markförhandlare:
Helena Forslund
Telefon: 010-123 91 63
helena.forslund@trafikverket.se

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

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

