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500 meter ny E45 
vid Ale torg
Trafi ken på E45 i höjd med 
Ale torg har fl yttats till en ny, 
cirka 500 meter lång körbana. 
Den nya sträckans bredd är 
densamma som tidigare, men 
belysningen är något redu-
cerad. Omledningen är en 
förutsättning för att kunna 
komma åt att bygga på andra 
områden och kommer att 
gälla tills vidare.

Ny gång- och cykel-
bana asfalteras i vår

Längs den nya lokalvägen 
mellan Älvängen och Alafors 
går en gång- och cykelväg 
som på grund av kylan ännu 
inte asfalterats. Det kommer 
att göras i vår när tempera-
turen tillåter. I speciella fall, 
som vid omledningen av E45 
vid Ale torg, kan man asfal-
tera i kyla genom att värma 
upp marken med så kallad 

”heating”. Det är dock en 
kostsam metod och används 
endast vid högt prioriterade 
arbeten. 

Klartecken för 
av- och påfart i 
Alvhem/Tingberg

Nu är det klart att det blir 
en av- och påfart på söder-
gående E45 nära Alvhem i 
Tingberg. Lilla Edets kommun 
har nyligen tagit beslut om 
medfi nansiering av av- och 
påfarten, vilket innebär en 
trafi klösning som består av 
en avfart norrifrån och en 
påfart söderut. Trafi kanter 
som kör söderut kommer 
lättare att kunna angöra 
pendeltågsstationen i Lödöse 
och tågpendla mot Göteborg 
eller Trollhättan. Dessutom 
ger påfarten möjlighet för 
Lödösebor att enkelt ta sig 
ut på E45 södergående med 
bil. Denna etapp av BanaVäg i 
Väst beräknas stå klar 2012.  
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Hallå där…
… Erik Lööv ny projekt-
ledare för två deletapper 
inom BanaVäg i Väst 

Erik Lööv är ny projektledare på 
Vägverket och BanaVäg i Väst 
med ansvar för utbyggnaden 
av E45 på etapperna Älvängen–
Alvhem och Alvhem–Kärra. 

Men han är inte ny i sam-
manhanget. Under tre års tid 
har han arbetat som konsult 
för projektet och har varit 
med under hela arbetsplane-
processen.

– Det är väldigt kul att få 
fortsätta arbetet med den nya 
vägsträckan, säger han. 

Största utmaningen 
En projektledare för ett stort 
vägbygge har onekligen många 
bollar i luften. Den största 
utmaningen just nu är enligt 
Erik Lööv att få till en så bra väg 
som möjligt, med en placering 
som minimerar intrånget både 
för de boende och miljön.

– Sedan gäller det att 
 planera och kommunicera så 
att störningen blir så liten som 
möjligt under byggtiden. 

Vad är roligast med jobbet 
som projektledare? 

– Det är helt klart mötet med 
alla trevliga människor jag 
 träffar, och allt nytt jag hela 
tiden lär mig! 

Projekteringsfasen går nu 
mot sitt slut och byggstart 
närmar sig. Det innebär bland 
annat att de enskilda fastighets-
frågor som berör markägarna 
kommer klaras upp. Något som 
Erik Lööv särskilt välkomnar.

– Det här är ett stort bygge 
som påverkar många människor, 
men det känns skönt när de 
som är berörda inte längre be-
höver leva i ovisshet. Och vi job-
bar för att minimera negativa 
effekter så långt det är möjligt.

Byggstart för  Älvängen–
Alvhem planeras under  senare 
delen av 2009 medan  Alvhem–
Kärra startar första halvan av 
2010. 

Redaktörer 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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Syftet med utställningen i Nol är 
att ge lättillgänglig information 
till allmänheten om BanaVäg i 
Väst, projektet som bygger nya 
E45 och dubbelspårig järnväg 
mellan Göteborg och Trollhät-
tan. Och det fi nns mycket mat-
nyttigt att inhämta.

– De fl esta är intresserade av 
att ta reda på hur bygget påver-
kar deras enskilda situation, och 
då är en personlig kontakt en 
stor fördel, säger Sara Oscarson.

Filmer är dragplåster
På en stor dataskärm visas fi lmer 
med verklighetstrogna simu-
leringar över den kommande 
vägen och järnvägen. Likt ett 
rörligt fl ygfoto sveper bilderna 
över landskapet, och har man 

tur går det till och med att se sitt 
eget hus. Filmerna togs fram un-
der våren 2008 och blev snabbt 
utställningens stora attraktion. 
Men här fi nns också detaljerade 
kartor, faktablad och trycksaker 
av det traditionella slaget. Och 
en kopp kaffe, för den som vill.

Antalet besökare 
över förväntan
Informatörerna på utställningen 
tar emot både enskilda besökare 
och inbokade grupper. Och till-
strömningen har varit större än 
förväntat. Under 2008 kom mer 
än 2 000 personer och över 50 
grupper på besök i lokalen.

Ett trevligt inslag har, enligt 
Sara Oscarson, varit de många 
skolklasser som gjort både stu-

diebesök och projektarbeten om 
BanaVäg i Väst. Sedan händer 
det ibland att personer åter-
kommer för att se vad som hänt 
sedan sist de var här. Något som 
Sara Oscarson och hennes kol-
legor ser positivt på. 

– Att folk kommer tillbaka är 
ju ett gott betyg.

Utställningslokalen vid Nol 
Teknikpark fortsätter att hålla 
öppet som vanligt, på torsdags-
eftermiddagar. 

Två nya informatörer har 
börjat i projektet: Lennart Moss-
berg med lång erfarenhet som 
journalist och informatör, och 
Lottie Lorentzon, som arbetat 
länge med kommunikation, 
även hon med utbildning inom 
 journalistik. 

Utställning om bygget 
lockar många besökare
I september 2007 slogs portarna upp till utställningen om ett av Sveriges största 
 infrastrukturprojekt – BanaVäg i Väst. Med fl er än 2 000 besökare under 2008 är 
Sara Oscarson, informatör, mycket nöjd. 

– Filmerna som visar hur det kommer se ut när bygget är klart är väldigt populära.
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Öppettider våren 2009
Informationslokalen är öppen torsdagar klockan 14.00-18.00 
med undantag för följande datum:

• Torsdagen den 9 april (Skärtorsdag) 
• Torsdagen den 30 maj (Valborgsmässoafton) 
• Torsdagen den 21 maj (Kristi Himmelsfärdsdag) 
• Torsdagen den 18 juni (dagen före midsommarafton) 

Boka besök för en grupp 
Kontakta Lottie Lorentzon på telefon 031-63 11 14
Adress 
Nol Teknikpark, Alevägen 47, Nol

Foto: Kasper D
udzik


