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Planeringen av E45- Lilla Bommen-Marieholm
går framåt
Under våren har ett intensivt arbete pågått för att
planera den framtida utformningen av sträckan på
E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm. Ett PM
med förslag till utformning finns nu framtaget och
detta ska förankras i Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden och Kommunstyrelsen på Göteborgs Stad under hösten.
PM:et beskriver hur sträckan ska anpassas till de planer
som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av Gullbergsvass och en framtida utformning av
Marieholmsmotet. Olika alternativ har tagits fram och till
grund för arbetet ligger den förstudie som beslutades i juni
2010. Parallellt med Trafikverkets studie arbetar Göteborgs Stad med en detaljplan över området.

Samråd i september

Samråd är planerat till slutet av september i år. Under
samrådet har allmänhet, särskilt berörda och myndigheter
möjlighet att lämna sina synpunkter på sträckans utformning. Synpunkter från samrådet kommer att beaktas i det
kommande arbetet med vägplanen. I september planeras
också en utställning i Nordstan där allmänheten kan få ta
del av de planer som finns.
Vårt slutliga förslag till utformning redovisas i en vägplan
som beräknas vara klar i början av 2014. Planen blir då
tillgänglig för granskning ännu en gång. Byggstart för

vägbyggnationen planeras till andra halvan av 2015 men
redan i början på 2015 kommer förberedande arbeten att
ske, till exempel ska ett stort antal ledningar flyttas.

Fortsatt information

Gå in på www.trafikverket.se/E45lillabommenmarieholm
om du vill du läsa mer om projektet, ladda ner det PM som
är skickat till Göteborgs Stad eller länka dig vidare till
detaljplanens hemsida. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet. Hör av dig om du vill
ha detta nyhetsbrev digitalt, så du lättare kan dela informationen till dina hyresgäster. Innan samrådet kommer
mer information skickas ut.

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.
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