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Sprängningar för 
Kattlebergtunneln

Från och med måndagen den 

8 februari pågår sprängnings-

arbeten för järnvägstunneln 

genom Kattleberg. De påbörjas 

vid Båstorpsvägen och vid mit-

tenpåslaget nära flygfältet.

Sprängningarna utförs 

främst måndag till fredag 

kl 06-22. Visst arbete kan ske 

under kvällar och nätter. 

För mer information om 

sprängningarna, vänligen kon-

takta Banverkets byggledare 

berg tel 031-10 39 88.

Informationsmöte 
i Bohus 10 mars

BanaVäg i Väst och Skanska 

inbjuder till informationsmöte 

angående utbyggnaden av E45 

samt sprängningsarbetena för 

lokalvägen mellan Surte-Bohus.

Tid: 10 mars, kl 18.00-19.30.

Plats: Servicehuset Bohus Cen-

trum (matsalen på entréplan).

BanaVäg i Väst 
fick gott betyg

Mer än 80 procent av de bo-

ende i Ale, Lilla Edet och Troll-

hättans kommuner är positivt 

inställda till BanaVäg i Väst.

Det var ett av resultaten 

som framkom av vår stora atti-

tydundersökning i december. 

Totalt telefonintervjuades 900 

personer i Ale, Lilla Edet och 

Trollhättans kommuner från ett 

urval av 2.000 hushåll.

Det mest positiva med fyr-

fältsvägen och dubbelspåret 

uppges vara ökad säkerhet, 

förbättrad framkomlighet och 

bättre pendlingsmöjligheter. 

Ändrade öppettider 
i vår informationslokal!

Nu ändrar vi öppettiderna för 

BanaVäg i Västs informations-

lokal på Alevägen 47 i Nol. Tills 

vidare kommer vi att hålla öp-

pet den sista torsdagen i varje 

månad kl 14-18.

De datum vi håller öppet 

under våren är 25/2, 25/3, 

29/4 och 27/5. Vi kommer att 

påminna om våra öppettider 

i BanaVäg i Västs helsidesan-

nons i Alekuriren.
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Hallå där…
… Veli Taatila, projekt-

ledare för deletappen 

Bohus-Nödinge :

Det pågår en hel del spräng-
ningsarbeten i berget söder 
om Bohus. Några fastighets-
ägare har undrat om vibra-
tionerna kan skada deras hus. 
Hur säkra är sprängningarna? 

–Vi har gränsvärden för hur 

stora vibrationerna får bli i en 

fastighet. Innan sprängningar 

påbörjas görs en riskanalys 

som leder till att  man faststäl-

ler ett riskområde.

– Husen inom riskområdet 

besiktigas innan sprängning 

för att fastställa byggnadssätt 

och husets skick. Vibrationerna 

mäts och följs upp och efter 

avslutade sprängningar besik-

tigas husen igen för att säker-

ställa att de inte skadats.

– Rent allmänt gäller att ska-

dor inte ska uppstå på fastighe-

ter om våra riktlinjer följs.

Om en fastighetsägare med 
hus utanför riskområdet är 
orolig för vibrationer, vad 
kan de göra?

– Vi mäter inte vibrationer på 

fastigheter utanför riskområ-

det  då det bedömts osannolikt 

att vi skulle förorsaka skador 

på dessa.  Men för att vara på 

säkra sidan är det bra om ägar-

na dokumenterar husets skick 

innan sprängningarna.

Om en fastighetsägare miss-
tänker att skador har upp-
stått på grund av sprängning-
arna, vad ska de göra då?

– Då ska de dokumentera ska-

dorna så noggrant som möjligt 

och inkomma till BanaVäg i 

Väst med skriftliga anspråk 

på ersättning. Självklart är vi 

juridiskt ansvariga om vi skulle 

förorsaka skador, oavsett om 

husen ligger innanför eller ut-

anför riskområdet.

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

Johanna är markägarnas kontakt 
mellan Älvängen och Kärra

– Jag vill bidra till att hitta 

så bra lösningar som möj-

ligt för fastighetsägare 

som berörs av utbyggna-

den. När arbetsplanerna 

vunnit laga kraft kan vi 

börja förhandla med fas-

tighetsägarna. 

Det säger Johanna Gerremo, ny 

markförhandlare på BanaVäg 

i Västs E45-etapper Älvängen-

Alvhem och Alvhem-Kärra.

Arbetsplanerna för berörda 

etapper kommer förhoppningsvis 

inom kort att bli fastställda. När 

de vunnit laga kraft, som ut-

trycket lyder, blir pengar tillgäng-

liga för att lösa in fastigheter. På 

etapperna från Älvängen och 

upp till Kärra berörs direkt sam-

manlagt omkring 120 fastigheter 

på olika sätt av BanaVäg i Västs 

utbyggnad av E45 till ny fyrfälts-

väg. Alla dessa fastighetsägare 

har tidigare blivit kontaktade i 

olika faser av arbetsplaneproces-

sen. Drygt 30 ska lösas in i sin 

helhet medan de övriga påverkas 

av olika grader av ”intrång”. 

Utöver detta finns det ytter-

ligare cirka 100 fastigheter som 

berörs indirekt, till exempel ge-

nom att utfarter blir annorlunda 

eller att bullerdämpning krävs.

– När arbetsplanerna vunnit 

laga kraft kommer alla fast-

ighetsägare att kontaktas för 

diskussioner om ersättningar 

och eventuella andra kompensa-

tionsåtgärder, förklarar Johanna 

Gerremo.

– Vi prioriterar de fastigheter 

som ska lösas in i sin helhet. Des-

sa fastighetsägare kommer att 

kontaktas så tidigt som möjligt, 

säger Johanna Gerremo.

Det är många trafikom-

ledningar just nu på E45 

mellan Surte i söder och 

Älvängen i norr. I kombi-

nation med det besvärliga 

vinterväglaget har detta 

gett upphov till långa köer 

i rusningstid. Trafikanter-

nas tålamod har prövats 

hårt. 

Alla trafikomläggningar under 

byggtid är noggrant planerade i 

stora infrastrukturprojekt, som 

BanaVäg i Väst. Att trafiken ska 

fungera så effektivt och säkert 

som möjligt är högt prioriterat. 

Som en del i planeringen av varje 

fas i byggskedet måste trafikflö-

det lösas. 

De trafikanordningar som 

tas fram är dock inte ”huggna i 

sten” utan följs upp kontinuerligt 

under byggtid. Här spelar syn-

punkter som kommer in från tra-

fikanter och närboende en viktig 

roll och kan leda till justeringar 

om det är möjligt. 

Lösningar diskuteras
Inom BanaVäg i Väst diskuteras 

trafiklösningarna regelbundet 

vid så kallade TUB-möten (Trafik 

Under Byggtid). Här deltar re-

presentanter från byggledning, 

trafikingenjör från Vägverket, 

kommunerna, Västtrafik, No-

bina (fd Swebus) med flera. Vid 

dessa tillfällen finns det möjlig-

heter att informera om plane-

rade förändringar och diskutera 

problem med de trafikanord-

ningar som är i bruk.

Svår vinter
I år har det extrema vinterväg-

laget skapat särskilda problem. 

Vägmarkeringar har dolts av 

snön vilket gjort det svårare att 

se vägkanterna. På en sträcka 

mellan Nödinge och Nol har 

asfalten varit i dåligt skick, det 

har upplevts som att ”köra på en 

tvättbräda”. Normalt sett ska 

det vara tjälfritt och minst fem 

plusgrader för att asfaltera, men 

nu har ändå denna sträcka asfal-

terats provisoriskt för att skapa 

bästa möjliga lösning på kort sikt.

Väntan vid trafikljus
Ett annat problem som ibland bi-

dragit till ökade köer är att trafik-

ljusen inte alltid fungerat som de 

ska så att bilister blivit stående 

onödigt länge vid rött ljus. Detta 

beror på att detektorslingor som 

är nedfrästa i asfalten skadats. 

Det här problemet får en per-

manent lösning när av- och på-

fartsramperna i Nödinge och Nol 

tas i trafik efter sommaren. Då 

kan trafikljusen tas bort, vilket ju 

är ett av de främsta målen med 

BanaVäg i Väst.

Se www.banavag.se för aktu-

ell information om trafikomled-

ningar. Och tack för ert tålamod. 

Besvärlig trafikvinter 
för pendlare på E45

Johanna Gerremo sköter förhandling-

arna med berörda fastighetsägare 

mellan Älvängen och Kärra.

Trafikanterna har fått vänja sig vid många tillfälliga trafikomledningar på E45.


