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■  Måste bygget ske under 
 rusningstid?

– Ja, tidschemat är mycket 
pressat och många arbeten är 
beroende av varandra. Arbeten 
måste därför ske även under 
rusningstid, med undantag  
för sprängningsarbeten som 
antingen sker före eller efter 
rusningstid.

■ Vem ansvarar för trafi k-
planeringen under bygget?

– BanaVäg i Väst, det vill säga 
Vägverket och Banverket, an-
svarar tillsammans med våra 
entreprenörer för att se till 
att trafi ken fungerar under 
byggtiden. Bakom varje tra-
fi komläggning ligger en trafi -
kanordningsplan som tas fram 
av våra entreprenörer. Planen 
granskas och godkänns sedan av 
våra trafi k ingenjörer. Kontroller 
genomförs också för att se att 
planen efterföljs. Men vi måste 
också vara lyhörda inför hur våra 
anordningar fungerar i verklig-
heten, allt går inte att förutspå. 
Och att vissa arbeten innebär 
framkomlighetsbegränsningar 
går inte att undvika.

■ Varför kan man inte öppna 
den södra utfarten vid Ale torg 
för bilar när det blir mycket 
köer vid utfarten från den 
norra delen av torget?

– Förslaget har varit på tal länge 
och utretts av våra trafi kingen-
jörer. Men lösningen är inte så 
enkel som den kan verka. Vägen 
är inte anpassad för så mycket 
trafi k utan skulle behöva byg-
gas om. Dessutom är utfarten i 
första hand tänkt för kollektiv-
trafi ken, som redan i dag har 
svårt att ta sig fram.

■ Varför kan ni inte vid behov 
ändra tidsintervallerna för 
trafi kljusen som reglerar trafi -
ken från lokalvägar ut på E45?

– En sådan lösning utreds vid 
varje specifi k situation, som vid 
Ale torg under vägarbetena i 
november eller där arbetsfordon 
i dag korsar E45 i höjd med f.d. 
Walls kiosk. I våra beräkningar 
måste vi i första hand prioritera 
framkomligheten på E45, som 
är en europaväg med omkring 
20 000 fordon per dygn. I de 
nämnda fallen har en ändring av 
intervallen i sin helhet bedömts 

ge en allt för negativ effekt på 
trafi ken på E45.

■ Vad kommer ni att göra för 
att undvika trafi kköer på E45 i 
fortsättningen?

– E45 är redan en känslig väg där 
minsta störning kan få stora 
konsekvenser för trafi ken – vil-
ket också är en anledning till var-
för vi bygger om. Så att undvika 
fortsatta köer är en omöjlighet. 
Men vi kommer, precis som i dag, 
att fortsätta planera och utvär-
dera våra trafi klösningar bland 
annat genom att dagligen vara 
ute i fält och se hur våra anord-
ningar fungerar i verkligheten. 
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Trafi kstart mellan 
Torbacken och Hede
Den 20 december tas hela 
det nya dubbelspåret mellan 
Torbacken och Hede, förbi 
Nygård, i bruk. En tredjedel 
av utbyggnaden av dubbel-
spår mellan Göteborg och 
Trollhättan är därmed klar. 
Den gamla järnvägen mon-
terades ned på ett par dagar, 
bland annat med hjälp av ett 
800 meter långt rivningståg. 

Julstängt i 
infolokalen
Informationslokalen i Nol är 
stängd från och med vecka 51. 
Vi hälsar alla besökare väl-
komna igen torsdagen den 15 
januari 2009. Öppettiderna 
är som tidigare torsdagar 
klockan 14.00-18.00. 

Byggstart i söder 
till våren

Andra kvartalet 2009 pla-
nerar BanaVäg i Väst börja 
 bygga den cirka 5 kilometer 
långa etappen  Agnesberg–
Bohus. Utöver väg och järn-
väg ska två trafi kplatser, en 
pendeltågsstation och tre 
planskilda korsningar byggas.

Julläsning hem 
i brevlådan

Helgen före jul kommer det 
fjärde numret av BanaVäg i 
Västs projekttidning. Artik-
lar om faunapassager och 
trafi kplanering blandas med 
berättelsen om en för alla 
lokförare välkänd gran vid 
namn Fredrik.  Dessutom 
porträtteras landshövding 

Lars Bäck-
ström. 
Tidningen 
delas ut 
till hushåll 
i Ale, Lilla 
Edet och 
Trollhät-
tan.
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Hallå där…
… Jan Alfredsson, ny
samordningsansvarig E45 
Älvängen–Trollhättan

Vad vinner man på att sam-
ordna utbyggnaden mellan 
Göteborg och Trollhättan?

– Mycket. På så sätt kan vi få 
en enhetlig gestaltning och 
utformning av vägen. I produk-
tionsskedet kan samordning av 
masshantering minska kostna-
der och miljöpåverkan. Genom 
att ha en enhetlig dialog med 
de närboende hoppas vi på att 
skapa en större tydlighet utåt.

Arbetet med arbets planerna 
för etapperna mellan 
Älvängen och Trollhättan är 
i sitt slutskede och de beräk-
nas vinna laga kraft under 
2009. Vad innebär det?

– Så snart detta skett och fi nan-
sieringen är klar kan vi påbörja 
byggskedet. En direkt åtgärd 
blir att klara upp enskilda fast-
ighetsfrågor med berörda fast-
ighetsägare, som vi vet har det 
jättetufft nu i väntan på besked.

Trafi kplatsen i Grönnäs 
 kontra Alvhem har diskute-
rats – vad händer?

– I arbetsplanen förordade 
Vägverket att trafi kplatsen 
ska ligga i Grönnäs. Men ef-
ter att kommuner och andra 
intressenter har yttrat sig om 
arbetsplanen för vi nu en dialog 
med de olika intressenterna 
om ett förslag att komplettera 
trafi kplatsen i Grönnäs med en 
av- och påfart i Alvhem. 

Om ett år kan samtliga E45-
etapper inom BanaVäg i Väst 
vara igång. Vad innebär det 
för trafi ken?

– Det blir en utmaning då ny E45 
på stora delar byggs i befi ntligt 
stråk. Men vår ambition är 
 förstås att minimera störning-
arna, bland annat genom att 
ställa höga krav på våra entre-
prenörer. Vi ska också i god tid 
försöka informera allmänheten 
om vad som sker.

Redaktörer Ida Mattsson, Sara 
Oscarson och Peter Sundbom
Ansvarig utgivare Bo Larsson 
Kontakt Besök www.banavag.se, 
mejla till info@banavag.se eller 
ring oss på 020-40 35 00
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Trafi kinformation på webben

• Projektets webbplats: www.banavag.se 
• Läget på vägarna, Vägverkets trafi k information: www.vv.se/lpv
• Störningar i vägtrafi ken i Göteborgs området: www.trafi ken.nu


