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Klart för fortsatt 
utbyggnad av E45 i 
Trollhättan… 
Vägverket har fått klartecken 
att fortsätta byggnationen 
på etappen Stenröset–Troll-
hättan. Arbetsplanerna för 
delarna Stenröset–Holms-
vägen och Holmsvägen–Göte-
borgsvägen vann laga kraft i 
december 2008. Byggstart 
för denna del beror på om 
Vägverket väljer att sam-
ordna utbyggnaden med 
deletappen Torpa–Stenröset 
vilket är ekonomiskt för-
delaktigt. Det handlar bland 
annat om möjligheten att 
samordna masshanteringen.  

… men byggstarten 
för Hede-Älvängen 
skjuts upp

Banverkets beslut att fast-
ställa järnvägsplanen för 
etappen Hede–Älvängen har 
överklagats till regeringen. 
Överklagandet tas omhand 
på Näringsdepartementet 
och handläggningstiden 
beräknas till mellan tre och 
sex månader. Byggstart var 
tidigare planerad till januari 
2009, nu skjuts den upp.

Det händer 2009

Vår: Byggstart för 
Agnesberg–Bohus (järnväg 
under våren, väg cirka sex 
 månader senare). Sommar:
Byggstart för  Agnesberg–
Olskroken. Höst: Byggstart 
Velanda–Prässebo. Vinter: In-
koppling av nytt dubbelspår 
mellan Bohus och Älvängen. 
Under året: Byggstart för 
Hede–Älvängen samt 
Nol–Älvängen (delen mellan 
Älvängen S och Älvängen C).
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Hallå där…
… Claes-Göran  Hulegårdh, 
projektledare för
Agnesberg–Bohus

I vår börjar ni bygga på del-
etappen. Vad börjar ni med?

– Vi startar med dubbelspåret 
och ungefär ett halvår senare 
drar vi igång med vägen. Just 
nu pågår upphandling av en 
entreprenör.

Och varför väntar 
ni med vägen?

– Det är en logistikfråga. Vi 
måste först fl ytta på järnvägen 
på ett fl ertal ställen innan vi 
kan komma åt att bygga den 
nya fyrfältsvägen.

Varför behövs en ny väg här 
– den är ju redan fyrfi lig?
– Sant, men det fi nns fl era 
skäl. Vägen måste dels höjas 
cirka en meter med hänsyn till 
vatten ståndet i älven. Den be-
höver också förstärkas under-
till. Dessutom ska den framtida 
vägen ligga något mer västerut 
än den befi ntliga. 

Utbyggnad av ännu en del-
sträcka innebär ytterligare 
trafi kstök – ge mig några 
 anledningar att stå ut.

– Varför inte se fram emot en 
förbättrad säkerhet, vi bygger 
bort sex plankorsningar och er-
sätter dem med två nya säkrare 
trafi kplatser. Buller situationen 
ska också bli bättre, bland an-
nat tack vare bullerskärmar ge-
nom hela samhället. Och den 
nya pendeltågs stationen. 2012 
kan du enkelt ta pendeltåget 
från Surte. 

Något som blir 
särskilt trixigt?

– Att bygga nära och i befi ntlig 
trafi k och få den att fl yta sam-
tidigt som man ska bibehålla 
säkerheten för dem som arbe-
tar med byggarbetena är en 
stor utmaning som vi alla, även 
trafi kanterna, har ett ansvar 
för att klara av.

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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Ökning av tågresenärer 
utmaning för Västtrafi k
Intresset för att åka tåg har ökat rejält de senaste åren. Vi träffar Ingemar 
 Bengtsson som berättar om hur Västtrafi k rustar för framtiden – och försöker hitta 
lösningar för hur det ska fungera bättre redan i dag.

Mellan 2006 och 2007 ökade 
antalet resenärer på tågen mel-
lan Göteborg och Vänersborg 
med 10,3 procent. En ökning 
som väntas fortsätta, inte minst 
med de nya tågsatsningarna på 
Norge/Vänerbanan. 

Och Västtrafi k rustar. Fem 
nya pendeltåg har nyligen be-
ställts för att trafi kera sträckan 
Göteborg–Älvängen. Tågen, 
som ska levereras 2011, har inte 
bara plats för betydligt fl er rese-
närer än dagens pendeltåg. Låg-
golv i alla vagnar och fria ytor 
gör dem anpassade för personer 
med funktionshinder och skapar 
också ytor för fl er barnvagnar, 
rullstolar och cyklar. 

Ökat intresse – en utmaning
Ingemar Bengtsson är över-
tygad om att de förbättrade 
pendlingsmöjligheterna kom-
mer att fortsätta öka intresset 

för tågresandet på Norge/ 
Vänerbanan.

– Det fi nns ex-
empel på andra 
ställen i Sverige 
där man ökade 
resandet med 
fl era hundra 
procent genom att 
förenkla pendlandet 
och korta restiden, be-
rättar han.

Men intresset för tågre-
sande innebär också en, låt säga, 
 delikat utmaning för kollektiv-
trafi ksamordnaren Västtrafi k. 

– Trafi ken har vuxit i en snab-
bare takt än vad man väntat. Vi 
behöver mer utrymme för rese-
närerna men har tyvärr inte så 
mycket att bolla med.

Dagens spårutrymme tillåter 
inte fl er tåg och den lösning som 
hade varit genomförbar – att 
koppla fl er vagnar till befi ntliga 

tåg – går inte. Det fi nns helt 
enkelt inga lediga vag-

nar att tillgå. 
Men det inne-

bär knappast att 
Västtrafi k står 
och ser på. 

Tittar på 
 tillfälliga lösningar

– Vi vill förstås att 
människor ska fortsätta åka 

kollektivt och tillsammans med 
SJ tittar vi nu på olika lösningar 
för hur man ska skapa mer plats 
för resenärerna. Ett förslag är att 
lägga in specifi ka bussturer från 
Trollhättan, men lösningen är 
inte klar än. 

Västtrafi ks fokus när det 
gäller tågtrafi ken blir under de 
närmaste åren att få den att 
fungera så bra som möjligt uti-
från befi ntliga förutsättningar. 
Och hittills har det fungerat för-
vånansvärt bra, menar Ingemar 
Bengtsson.

– Med tanke på byggarbetena 
längs sträckan hade man kunnat 
vänta sig mer störningar. Men 
det har fungerat bra. Banverket, 
Vägverket och järnvägsföreta-
gen har helt enkelt blivit bättre 
på att planera, det hjälper till, 
avslutar han.

Bättre pendling 2012
De nya pendeltågen ska gå mellan Göteborg och Älvängen och 
stanna varje halvtimma i Gamlestaden, Surte, Bohus, Nödinge, 
Nol och Älvängen. Antalet regiontåg som går mellan Göteborg 
och Vänersborg fördubblas jämfört med i dag och stannar även till 
i Nödinge, Älvängen och Lödöse södra. Regiontågen kommer att 
gå varje timma, med viss förtätning i samband med rusningstrafi k. 
Intercitytågen mellan Göteborg och Trollhättan går som i dag.

Västtrafi k har 
samordningsansvar 
för kollektivtrafi ken 

i hela Västra Götalands-
regionen. Västtrafi k ägs av 
Västra Götalandsregionen 

samt av regionens 49 
kommuner.

Västtrafi k har beställt nya pendeltåg av 
modellen Coradia Nordic X61 som bland 
annat ska trafi kera Norge/Vänerbanan. 
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