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Trafi komledningar 
omkring Bohus

Flera trafi komläggningar görs 
nu i samband med arbeten på 
trafi kplatsen vid Jordfallsbron 
samt söderut på E45, lokalvä-
gar och det nya dubbelspåret.

I södra Bohus och förbi 
berget har en trafi kanordning 
varit i bruk några månader. Nu 
införs en ny omledning från 
Jordfallsbron till Skårdal. Även 
här blir det två fi ler norrut och 
en fi l söderut. 

Arbeten har påbörjats även 
för den nya trafi kplatsen vid 
Jordfallsbron. Där stängs en 
fi l på brorampen i Bohus och 
ytterligare trafi komläggningar 
kommer under våren. Informa-
tion kommer att läggas ut på 
www.banavag.se.

Norr om Jordfallsbron in-
leds arbetena med väg och järn-
väg. E45 kommer att läggas om 
under våren och vägen kommer 
att minskas till 2+1-fi ler, två 
fi ler söderut och en fi l norrut.

Trafi komläggning 
mellan Nödinge-Nol

Nu lägger vi om trafi ken mel-
lan Stora Viken och trafi kljuset 
i Nödinge Södra. Tre körfält 
kommer vara öppna, två norr-
gående och ett södergående 
fält. Anledningen är att mark-
förstärkningar ska göras under 
det södergående körfältet när-
mast älven. Under vecka 4-6 
testar vi denna lösning och där-
efter blir det en trafi komlägg-
ning som varar till april 2010.

Massor från E45 ger 
fart under skidorna

Alebacken har byggts på med 
mer än 200 000 kubikmeter 
massor från BanaVäg i Väst. 
Det innebär att skidbacken fått 
tio meter högre fallhöjd och 
den längsta nedfarten mäter 
nu hela 450 meter. 

Välkommen till vår 
informationslokal!

BanaVäg i Västs informa tions-
lokal i Nol är öppen torsdagar 
klockan 14.00-18.00.
Adressen är Nol Teknikpark, 
Alevägen 47 i Nol.
Hjärtligt välkomna!
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Hallå där…
… Kenneth Ahl, bygg-
ledare för entreprenaden 
som omfattar Älvängen 
Centrum och söderut till 
Älvängen Syd (Jysk) :

Vad är det som ska hända nu?
–Nu drar bygget igång i och om-
kring Älvängen C. Det är 2,3 km 
ny väg, cirka 1,5  km järnväg, 
pendeltågstation, bro och lo-
kalväg som ska växa fram.

Hur kommer detta att på-
verka trafi ken?

- Bilister kommer naturligtvis 
att märka av en del trafi kom-
läggningar. Nya E45 kommer 
att byggas jäms med befi ntlig 
väg och väster om denna. Tra-
fi ken kommer att ledas om 
etappvis i takt med att byggna-
tionen fortskrider.

Vad blir mest märkbart, blir 
det mycket sprängningsar-
beten?

-Det blir ytterst lite bergarbe-
ten och sprängningar. Det som 
blir mest märkbart är byggna-
tionen av bron i norra Älväng-
enmotet.

Vilken entreprenör är anlitad 
för detta?

–Oden Anläggningsentrepre-
nad AB är ansvarig entreprenör 
för arbetet. Vi kommer med 
mer information om trafi k-
omläggningar så snart det blir 
aktuellt.

Redaktörer Lennart Mossberg, 
Lottie Lorentzon och 
Lisa Memborn
Ansvarig utgivare Bo Larsson 
Kontakt Besök www.banavag.se, 
mejla till info@banavag.se eller 
ring oss på 020-40 35 00

Klartecken Velanda–Prässebo 
Den 21 december kom 
närings departementets 
beslut att godkänna järn-
vägsplanen för deletap-
pen Velanda-Prässebo.
Därmed har den vunnit laga 
kraft, vilket innebär att bygg-
nationen kan börja.Byggstart är 
planerad till april-maj 2010.

Inledningsvis kommer man 
att avverka skog, bygga ut ar-
betsvägar, entre prenörers eta-
bleringar och upp lagsområden 
för sprängsten. 

Fyra entreprenader kommer 
att handlas upp avseende mark, 

bro- och tunnelarbeten.
En platsorganisation för del-

etappen fi nns nu etablerad på 

Montörvägen 4 i Håjums indu-
striområde i Trollhättan.

Så här ska den nya trafi kplatsen i 
Älvängen Centrum se ut när det är 
klart.

Ett av de stora byggnadsobjekten på deltappen är en ny cirka 400 meter lång 
järnvägsbro över Slumpån.

Det ingår många olika 
arbetsmoment i BanaVäg 
i Västs utbyggnad av ny 
väg och järnväg. Ett av 
de mer udda är att fl ytta 
fi skar från en bäckfåra till 
en annan!

Hållsdammsbäcken i Nödinge 
är ett av de vattendrag som på-
verkas kraftigt av BanaVäg i Väst. 
Det har varit nödvändigt att 
leda om delar av bäcken under 
byggtiden i ett nytt lopp. Efter 
färdigställande läggs bäcken om 
i en permanent ny sträckning.

Men fi skarna i bäcken då? Jo 
de fl yttades över till den nya 
bäckfåran några dagar innan 
jul. Om detta inte gjorts skulle 
fi skarna inte klarat sig eftersom 
bäckfåran skulle torrläggas.

Flyttningen av fi skfaunan 
genomfördes i två omgångar 
av Thorsson & Åberg Miljö och 
Vattenvård på en 60 meter lång 
sträcka i Hållsdammsbäcken. 
Metoden var elfi ske, det vill 

säga fi skarna bedövades av en 
elektrisk stöt och kunde sedan 
fångas i håvar och fl yttas över 
till den nya bäckfåran.

- Det är inte idealiskt att ge-
nomföra elfi ske i delvis isbelagda 
vattendrag med minusgrader 
i luften. Det fi nns en risk att 
fi skarnas skyddande slemlager 
skadas. Därför var det viktigt att 

se till så att de fi ck vistas i luften 
så kort tid som möjligt, berät-
tar biologen Christian Åberg 
som  fi ck ett kyligt dopp bland 
isfl aken.

Ett 50-tal fi skar fl yttades, 14 
laxar, 35 öringar och fyra nejon-
öga. Bland dem som fi ck ett nytt 
hem var två cirka 40 centimeter 
långa havsöringshonor.

Kyligt dopp räddar fi skar

Biologen Christian Åberg håvar upp fi skar ur den iskalla Hållsdammsbäcken.

Byggstart på E45 i Trollhättan
I januari 2010 startar 
ombyggnad av en cirka 
tre kilometer lång sträcka 
av E45 i Trollhättan mel-
lan Sjuntorpsvägen och 
Göteborgsvägen. Hela 
sträckan kommer att få 
fyra körfält. 
Ombyggnaden omfattar två nya 
cirkulationsplatser, en ny gång- 
och cykelport vid Holmsvägen, 

en ny bro mellan Lextorp och 
Sylte för bil-, cykel- och gångtra-
fi k, samt en ny gång- och cykel-
bana mellan Sjuntorpsvägen och 
Holmsvägen.

Under den nya bron ska E45 
dras nedsänkt i en ny sträckning. 
En ny lokalväg ska också byggas 
för att förbinda Holmsvägen 
med Lextorpsvägen.

Syftet med utbyggnaden är 
att öka trafi ksäkerheten och 
skapa bättre framkomlighet.

Entreprenör är NCC och 
ombyggnaden beräknas pågå till 
november 2011.


