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Tillåtlighetsprövningen är klar för deletapperna 
mellan Älvängen och Stenröset och nu är det dags 
att ställa ut arbetsplanerna.

Vägverket räknar med att påbörja utställelserna 
för etapperna Älvängen–Alvhem, Alvhem–Kärra 

och Torpa–Stenröset från och med vecka 20. Etap-
pen Kärra–Torpa ställs ut några veckor senare. 

Mer information om tider och platser meddelas 
per post till berörda sakägare samt i annonser och 
på  projektets webbplats www.banavag.se.

Miljösmart alternativ
Mer än 96 procent av all järn-
vägstrafi k sker med eldrivna 
lok, nästan helt utan avgaser.
Ett X2000 tåg släpper ut 
0,0006 gram koldioxid per 
kilometer. En buss som  färdats 
15 centimeter släpper ut 
samma mängd. Med bil räcker 
det att man kör sju centimeter 
och med fl ygplan släpper man 
ut samma mängd efter fyra 
 centimeter. 

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! Det går också 
 utmärkt att skicka ett mejl till 
info@banavag.se.

Nyfi ken på projektet?

Välkommen att besöka vår 
informationslokal i Nol. Den 
är belägen vid Nol Teknikpark 
och öppen tors dagar klockan 
14.00-18.00. Torsdagen den 
1 maj är det dock stängt på 
grund av helg. För bokning av 
enskilda grupper, kontakta oss 
på telefon 020-40 35 00.

Många intresserade 
 besökte Alemässan

Under tre intensiva dagar be-
sökte över 4 000 personer Ale-
mässan som hölls i Ale Arena i 
Bohus. I projektets monter var 
det fullt av intresserade Göta 
älvdalsbor som bland annat 
fi ck se VR-fi lmer (simulering-
ar) på hur det kommer att se 
ut när dubbelspår och E45 är 
färdigbyggda. Ett stort tack till 
alla glada, positiva och nyfi kna 
 besökare som ville veta mer 
om BanaVäg i Väst. 

BANAVÄG I  VÄST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H ÄT TA N

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Redaktörer Ida Mattsson, Sara Oscarson och Peter Sundbom, informatörer BanaVäg i Väst
Ansvarig utgivare Bo Larsson, bo.larsson@banverket.se • Nästa Projektaktuellt kommer vecka 21, 2008
För mer information – besök www.banavag.se, mejla till info@banavag.se eller ring oss på 020-40 35 00. 

i

Projektaktuellt • april 2008
Hallå där…

… Jenny Adler, projekt-
ledare på Vägverket

Snart är det dags att ställa ut 
vägförslagen för dina etapper 
mellan Älvängen och Kärra. 
2006 presenterade Vägver-
ket arbetsmaterial för sträck-
an – har det blivit några större 
förändringar sedan dess?

– Inte så mycket. Vägens sträck-
ning är ungefär densamma. Vi 
har gjort en del justeringar och 
kompletteringar efter synpunk-
ter som framfördes bland annat 
vid markägar sammanträdena. 
Vägen ligger liksom tidigare i 
huvudsak öster om befi ntlig 
E45 med undantag för passagen 
genom Grönnäs.

Apropå trafi kplatsen i Grön-
näs. Det har ju pågått diskus-
sioner om trafi kplatsen ska 
ligga där  eller i Alvhem…

– Vägverket föreslår Grönnäs. 
Vår utredning pekar på att 
 alternativet är bättre bland 
 annat ur kostnadssynpunkt och 
med hänsyn till bullereffekter. 
Dessutom blir intrånget i land-
skapet mindre än om det ham-
nat i Alvhem som präglas av 
mycket öppna jordbruksmarker. 

Vilka positiva effekter  hoppas 
Vägverket  kunna nå med 
 utbyggnaden av E45?

– Trafi kanterna på den nya 
vägen får en säkrare väg med 
mitträcke, planskilda korsningar 
och säkra sido områden. De som 
i dag bor utmed befi ntlig väg, så 
som Lödöse, slipper dessutom 
den tunga trafi ken. 

Det är inte bara vägtrafi kan-
tens säkerhet ni värnar om. 
Det planeras en viltpassage 
norr om Lödöse trafi kplats.

– Ja, passagen är tänkt för att 
djur som älg och rådjur ska 
kunna ta sig över vägen, som 
annars utgör barriäreffekt för 
de större djuren. Mindre djur tar 
sig däremot förbi genom trum-
mor, bäckar och småbroar längs 
vägsträckan. 
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Arbeten kräver tågstopp
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Mellan den 23 juni och 17 
augusti 2008 stängs den 
ordinarie tågtrafi ken av 
åtta veckor mellan Göte-
borg och Trollhättan. Men 
kollektivtrafi ken  fl yter 
på, försäkrar Ingemar 
Bengtsson, Västtrafi k.

Sommarens tågstopp mellan 
Göteborg och Trollhättan krävs 
för att utföra järnvägsarbeten 
på fl era av  deletapperna mellan 
 Göteborg och Troll hättan. Tåg-
stoppet är det längsta, men inte 
det första inom BanaVäg i Väst.

– Vi har haft två längre som-
maruppehåll och fl era kortare 
helgavstängningar tidigare, 
 berättar Peter Lilja, byggledare.

Ersätts med bussar
Sommarens tågstopp innebär 
att godstrafi ken får gå på andra 
banor än normalt. Persontrafi -
ken ersätts, precis som den gjort 
vid tidigare tågavstängningar på 
sträckan, med bussar. 

– Bussarna kommer att gå 

ungefär på samma tider som tå-
gen skulle ha gått, men restiden 
förlängs med upp till 20 minuter 
för en resa mellan Göteborg och 
Trollhättan, berättar Ingemar 
Bengtsson på Västtrafi k som 
tillsammans med SJ trafi kerar 
sträckan. 

Tidtabellen håller på att läg-
gas, men är ännu inte ute.

– Tidtabellen kommer ut i 
pappersform någon vecka innan 
tågstoppet. Den kommer också 
att fi nnas på vår och på SJ:s 
webbplats cirka en månad innan 
den blir aktuell, säger han.

Tågstopp – men inte trafi kfritt
Det nya dubbelspåret mellan 
Göteborg och Trollhättan byggs 
nära – och ibland direkt på sam-
ma plats som det gamla spåret. 
För att komma intill krävs att det 
är tågfritt, vilket inte ska för-

växlas med trafi kfritt.  Arbetena 
kommer att ske på fl era av del-
etapperna och innebär en hel del 
arbetstrafi k i järnvägsområdet. 

– Vi kommer att ha arbets-
fordon ute i spåret så det är 
fortfarande strängt förbjudet att 
beträda spårområdet, betonar 
Peter Lilja. 

Så ska kollektivtrafi ken fungera i sommar

Banarbeten under tågstoppet
På följande av BanaVäg i Västs deletapper kommer det att pågå arbeten 
under sommarens tågstopp: Bohus–Nödinge, Marieholm–Olskroken, 
Nol–Älvängen, Nödinge–Nol, Torbacken–Hede och Trollhättan–Velanda.
Underhållsarbeten såsom växel- och spårjustering kommer dessutom att 
pågå utmed hela sträckan Göteborg–Trollhättan.
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Länktips
• www.vasttrafi k.se• www.sj.se
• www.banavag.se

Bussar ersätter tågen mellan 
 Göteborg och Trollhättan under åtta 
veckor i sommar. 

Får ta bussen istället i sommar. 

Arbetsplaner för E45 ställs ut i maj och juni 
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