
 

 

 

 

 

  

Information om nuvarande och kommande arbeten i Gullbergsstrand 

E45 Lilla Bommen-Marieholm 

oktober 2016 
   

Sedan ett par veckor tillbaka pågår arbeten vid Gullbergs Strandgata som innebär en omledning av 

biltrafiken. Så fort vi är klara med det pågående arbetet påbörjas arbetet i Kilsgatan, vilket redovisas nedan. 

Arbetet på Kilsgatan delas in i etapper för att skapa framkomlighet och upprätthålla kopplingar till befintliga 

parkeringshus. Vi arbetar för att följa de angivna tiderna nedan men oförutsedda händelser kan göra att de 

ändras.  

Pågående arbete, fram till den 14 oktober 

Nuvarande arbeten på Gullbergs Strandgata pågår fram till den 14 oktober. Gatan är fortsatt stängd för 

genomfartstrafik och leds om via Kämpegatan/Vikingsgatan, men öppnas på nytt senast den 14 oktober. Det pågår 

även arbete på Kilsgatan 1-3 under denna period. Röd markering visar avstängd bilväg och all biltrafik leds enligt blå 

markering. Gång- och cykeltrafik (gul markering) kommer inte att ledas om utan kan ta sig förbi arbetsplatsen längs 

trottoarerna bakom staket.  

   

Etapp 2, den 14 oktober-25 oktober 

Etapp 2 innebär arbeten på Kilsgatan 3-5. Omledningen av biltrafik sker enligt blå markering nedan.  Gång- och 

cykeltrafik (gul markering) kommer inte att ledas om utan kan ta sig förbi arbetsplatsen längs trottoarerna bakom 

staket. 
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#2 Nyhetsbrev 1 april 2010 

Etapp 3 den 26 oktober – 13 november 

Etapp 3 består av arbeten vid Kilsgatan 12-14 och innebär en avstängning för genomfartstrafik enligt bild nedan. Röd 

markering visar avstängd bilväg och all biltrafik leds enligt blå markering. Gång- och cykel leds via gul markering. En 

passage till entrén för Holmens Herr kommer att anläggas. 

  

Etapp 4 den 14 november – 24 november 

Under perioden kommer Kilsgatan 7-9 att stängas för genomfartstrafik, se röd markering. Biltrafiken hänvisas enligt 

blå markering. Gång och cykel hänvisas enligt gulmarkering. På grund av platsbrist kommer gångtrafiken endast att 

vara tillåten längs kvarterets södra fasad. 

 
 
 
Har ni frågor om arbetet kan ni kontakta Trafikverkets projektledare för ledningsarbetet, Ingvar Porsholm på telefon 
0708-16 27 37 eller via e-post ingvar.porsholm@trafikverket.se.
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