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● Älvängens småbåts-
hamn byggs om 
Dubbelspåret kräver en ombygg-
nad av Älvängens småbåtshamn. 
Marken har förstärkts och ett pro-
visoriskt båthus satts upp. Nya 
båthus ska vara klara senare i vår.

● Brobygge påverkar 
 lokalvägen i Nödinge 
Lokalvägen norr om Ale Torg 
läggs om på grund av arbeten 
för ny trafi kplats. Den tillfälliga 
vägen ligger intill berget, där den 
nya gång- och cykelvägen ska gå.

● Stort intresse för 
 Nygårdstunneln 
Cirka 700 personer tog chansen 
att åka buss genom Nygårdstun-
neln när Banverket och Lemmin-
käinen bjöd in. Den 20 december 
börjar tågen trafi kera tunneln. 

Noggrann markkoll 
Detaljerade geotekniska 
undersökningar pågår på etap-
pen Agnesberg–Bohus. Om-
rådet kännetecknas av skilda 
markförhållanden med berg 
på östra sidan om E45 och 
lerdjup på över 40 meter på 
järnvägens västra sida. I under-
sökningen fastställs jorddjup, 
jordtyp och jordens hållfast-
het. Ingår gör även kontroll av 
totalstabiliteten. Byggstart för 
etappen Agnesberg–Bohus är 
beräknad till 2009.

Nyfi ken på 2012?
Besök oss på Ale-
mässan 17-19 april
Vi bygger ju ett av Sveriges 
största infrastrukturprojekt 
praktiskt taget mitt i ditt var-
dagsrum. Nu är det din tur att 
komma in i vårt. Under tre da-
gar på Alemässan visar vi upp 
BanaVäg i Väst för alla som vill 
veta mer om projektet – och 
om framtiden. Med hjälp av 
VR-teknik kan vi nu bjuda dig 
på en spännande tur med bil 
och tåg genom Ale år 2012. 

Entreprenör för järn-
vägsarbeten utsedd

Banverket Produktion har 
utsetts till entreprenör för 
BEST-arbeten mellan Nödinge 
och Älvängen. BEST står för 
Bana, El, Signal och Tele och 
kallas även järnvägsspecifi ka 
arbeten. Banverket Produktion 
bygger även järnvägen mellan 
Torbacken och Hede. 

Så här ser det ut inne i ett av 
järnvägens teknikhus. 

Frågor, funderingar?

Har du frågor, synpunkter, 
 klagomål eller beröm? 
Kontakta oss gärna på telefon 
020-40 35 00. Om vi inte har 
möjlighet att svara, lämna ett 
meddelande så ringer vi upp! 
Du är också välkommen att 
besöka vår informationslokal 
i Nol. Den är belägen vid Nol 
Teknikpark och öppen tors-
dagar klockan 14.00-18.00.
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Hallå där…

… Malin Andersson som 
arbetar med miljöåtgär-
der för strandängarna 
längs Göta älv.

Varför ska ni bränna vass vid 
Stora Viken? 

– Genom att bränna fjolårsvas-
sen kan betesdjuren enklare 
komma åt de nya vasskotten. 
Betesdjuren är inte så förtjusta 
i att trampa runt i döda, höga 
vassruggar för att leta mat. Att 
vassen hålls tillbaka gynnar 
gräsvegetationen som är en 
förutsättning för det rika fågel-
livet här. 

Hur hör insatser för fågelliv 
och utbyggnaden ihop?

– Banverket och Vägverket 
har åtagit sig att kompensera 
för de områden som måste 
tas i anspråk i samband med 
utbyggnaden. Det gör man på 
olika sätt, bland annat genom 
vassbränning som bidrar till att 
hålla landskapet öppet.  Målet 
är att skapa ännu bättre förut-
sättningar än i dag för de djur 
och växter som är beroende 
av hävdade* strandängar och 
öppna översvämningsmarker 
för sin överlevnad.

Hur vet ni att metoden 
 fungerar?

– Att bränna vass och ljung är 
vanligt förekommande inom 
exempelvis naturvården och i 
naturreservat. 

Hur ser ni till att elden inte 
sprids?

– Vassbränningen kommer att 
utföras av sakkunnig expertis 
och  räddningstjänsten fi nns på 
plats och övervakar det hela.

När ska arbetet ske?
– Någon gång före den 1 april 
2008, men exakt dag kan vi 
inte bestämma på förhand. Det 
måste vara uppehåll och nord-
ostliga eller ostliga vindar. 

* Hävdad = betad, brukad
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Ett efterlängtat besked:
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I slutet av februari kom 
ett efterlängtat besked 
från regeringen; klar-
tecken för att fortsätta 
den formella processen 
för utbyggnad av E45 från 
Älvängen till Stenröset 
söder om Trollhättan. 
Anders Mikaelsson, sek-
tionschef på Vägverket, 
var en av de första att dra 
en lättnadens suck.

– Beskedet är väldigt efterlängtat. 
Väntan ställer till för de som bor 
längs den planerade utbyggna-
den och gör det svårt att planera 
framåt. Samma sak för oss på 
Vägverket. Våra arbetsplaner 
(vägutbyggnadsförslag) har 
länge legat i hyllan redo att stäl-
las ut för allmänheten, förklarar 
Anders Mikaelsson. 

Hoppas på byggstart 2009
Regeringens klartecken i ryggen 
inger hopp om en snar utställelse 
av arbetsplanerna vilket är nästa 

steg i den formella processen. I 
maj ska det ske, om allt går som 
planerat. Därefter följer bland 
annat bearbetning av synpunkter 
och själva fastställelseprocessen. 

Byggstarten ter sig, enligt 
 Anders Mikaelsson, också den 
inom räckhåll.

– Vår förhoppning är att kunna 
börja bygga hösten 2009. Vi bör 
klara det förutsatt att projektet 
fi nns med i Vägverkets budget 
och att det inte blir några över-
klaganden.

Ökad trafi ksäkerhet
Standarden på befi ntlig E45 
anses som alldeles för låg för sin 
trafi kbelastning. Vägen mel-
lan Göteborg och Trollhättan 
trafi keras varje dygn av 10 000-
20 000 bilar. Störst tryck är det 

i Bohus samt 
vid infarten 
till Trollhättan. 
Med den nya 
vägen väntas 
både framkom-
ligheten och 
säkerheten öka 
betydligt.

– Samtliga 
korsningar blir planskilda, de 
oskyddade trafi kanterna och 
långsamgående trafi k kommer 
att gå separat på lokal banan och 

det blir mitträcken 
hela vägen.

Kan bli fl askhals
Går allt enligt plan 
kan boende och 
pendlare alltså 
se fram emot en 
sammanhäng-
ande fyrfältsväg 

från  Agnesberg till Trollhättan år 
2012 – med två undantag.

– Bron över Slumpån, (vid 
Torpa) samt delen genom Göta 
samhälle saknar fortfarande fi -
nansiering. Detta kan bli en fl ask-
hals, avslutar Anders Mikaelsson. 

– klartecken för utbyggnad E45 Älvängen–Trollhättan

Milstolpar E45 Älvängen–Trollhättan 
2001 – Vägverket tar beslut om en utbyggnad 
av ny väg mellan Älvängen och Trollhättan.
2004 – Den dåvarande regeringen (s), Vänster-
partiet och Miljöpartiet enas om satsningar på 
utbyggnad av E45 (Trollhättepaketet)
2008 – Regeringen ger klartecken (tillåtlighet) 
för utbyggnaden.
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