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Nya E45 genom 
Trollhättan 
Arbetet är igång med den 2,2 
km långa etappen Göteborgs-
vägen–Gärdhemsvägen som 
ska vara klar i november 2008. 
Men det är inte bara vägen 
som byggs ut. Vi satsar mycket 
på lokalvägar, gång- och 
 cykelbanor samt bullerskydd, 
för att skapa en trivsam och 
säker livsmiljö för alla invånare 

– stora som små.
Under byggperioden fram 

till 2010 blir det tidvis både 
bullrigt, risk för köer och om-
ledning av trafi ken. Men när vi 
är klara kan alla Trollhättebor, 
besökare och förbipasserande 
ta sig fram enklare, säkrare 
och mer miljömedvetet. 

Besök gärna vår utställning 
i Trollhättans stadshus för mer 
information.

Nyfi ken på vad 
som händer runt 
knuten?
Torsdagar kl. 14.00-18.00 
är du välkommen till vår 
utställning vid Nol Teknik-
park. Lär dig mer om ut-
byggnaden genom fi lmer, 
VR-modeller och annat 
informa tions material. 

4 oktober
Kl. 16.00-17.00
Malin Andersson  berättar 
om kompensations-
åtgärder för de intrång 
som kommer att ske på 
de unika strandängarna 
längs Göta älv. 

11 oktober
Kl . 17.00-17.15
Lägesrapport projekt 
BanaVäg i Väst 

Slå en signal till oss

Har du frågor, synpunkter, 
 klagomål eller beröm? 
Kontakta oss på telefon 
020-40 35 00. Om vi inte har 
möjlighet att svara, lämna ett 
meddelande så ringer vi upp!

Köbildningar vid Ale torg 
skvallrade under septem-
ber om att vägutbyggna-
den kommit i gång. 2012 
års mål med förkortad 
restid tedde sig avlägset. 
Frågan hängde i luften – är 
det så här det ska vara 
fram till 2012? 

– Visst blir det en logistisk utma-
ning, men förutsättningarna för 
trafi kfl yt är goda, lugnar bygg-
ledare Andreas Hellström.

Projektet vidtar fl era åtgärder 
för att bibehålla trafi kfl ödet, 
bland annat genom tydliga krav 
på sina entreprenörer. 

– Tack vare genomtänkta 
lösningar för trafi ken så bör 
störningarna vid varje enskild 
byggarbetsplats inte bli så stor. 
Däremot kommer de fl era mindre 
byggstörningarna längs hela väg-
sträckan Göteborg–Trollhättan 
tillsammans att ge konsekvenser 
i pendlarens schema, förklarar 
Andreas Hellström. 

Kameror ger koll på trafi ken
Omkring 20 000 bilar passerar E45 
mellan Bohus och Nödinge varje 
dygn. Att se till att pendlingen 
fungerar – inte bara när utbyggna-
den är klar – utan också under pro-
jektets gång är en viktig uppgift.

– Nyuppsatta kameror gör det 
möjligt för oss att mäta restiden 
mellan Bohus och Älvängen. På 
så sätt kan vi vidta åtgärder, som 
att lägga om befi ntliga arbeten, 
om störningarna blir för stora, 
berättar Andreas Alexandersson, 
tekniksamordnare för projekt 
 Agnesberg–Älvängen.

Men de ger också möjlighet för 
pendlare att planera sina resor.

– Kamerorna ska kopplas till 
www.trafi ken.nu. Restid och 
aktuellt trafi kläge blir därmed 
tillgängligt för allmänheten och 
för trafi kradion. Men framför allt 
vill vi att människor i god tid ska 
veta vad som sker ute på vägarna. 
Det gör vi via annonser och på vår 
webbplats, fortsätter Andreas.

Särskild trafi kgrupp 
För att tillgodose olika intressen 
har en särskild trafi kgrupp med 
representanter från BanaVäg i 
Väst, Ale kommun och Västtrafi k 
bildats.

– Det fi nns fl era intressen att 
ta hänsyn till. Hur skapar vi till 
exempel framkomlighet för rädd-
ningstjänsten och bussförbindel-
ser under byggtiden? Gruppen 
är till för att lösa trafi knära 
frågor – och det gör vi allra bäst 
tillsammans, avslutar Andreas 
 Alexandersson.

Länktips
• www.trafi ken.nu
• www.banavag.se
• www.vasttrafi k.se
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Hallå där…

… Stefan Grönberg, 
platschef på NCC, som 
just nu bygger ut E45 och 
lokalväg mellan Nödinge 
och Nol. 

Hur ska ni ordna fl yt i trafi ken 
under byggtiden?

– Vara så lite i trafi ken som 
möjligt. Hastighet och antal 
körfält ska bibehållas. Ibland får 
vi skapa tillfälliga lösningar – så 
som den nybyggda förbifarten 
vid Ale torg. Den gör det möjligt 
för trafi ken att fl yta samtidigt 
som vi kan påbörja brobygget. 

Byggplatser ser lätt röriga ut 
för den oinsatte – vad har ni 
för tanke bakom?

– Olika jobb kan kräva olika lös-
ningar. Särskilda planer upprät-
tas i god tid tillsammans med 
Vägverket och Ale kommun. 
För lokalvägen mellan Nol och 
 Nödinge har vi fyra olika planer 
för olika typ av byggen, ibland 
regleras trafi ken med trafi ksig-
naler och ibland med vägskyltar. 

Vad händer härnäst?
– Lokalvägen mellan Nol och 
Nödinge ska vara klar om drygt 
ett år. Skog har börjat avverkas 
och sprängning påbörjas inom 
de närmaste veckorna. Brobyg-
get norr om Ale torg kan troligt-
vis ta fart i slutet av året.

Vilka trafi kstörningar har vi 
att vänta?

– Arbetet utmed E45 kommer att 
pågå under fyra år. Störningar 
är oundvikliga. Men vi har stor 
erfarenhet av att skapa fram-
komlighet i tätbebyggt område. 
Själv har jag bland annat varit 
med och byggt Götatunneln 
och Järntorget i Göteborg.

Finns det något som jag som 
trafi kant kan göra?

– Hastigheten kommer att vara 
70 vid arbetsstället. För oss är 
det absolut max. Var rädda om 
våra anläggningsarbetare och 
sänk gärna hastigheten.

Smarta lösningar ska 
få trafi ken att fl yta
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En trafi komläggning har gjorts i korsningen E45/
Norra Kilandavägen i  Nödinge. Det är NCC som gör 
en förbifart för ett brobygge för den kommande 
trafi kplatsen. 
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Nya E45 blir bredare och säkrare, bland annat genom planskilda korsningar. 


