
– Vi har en svår trafiksitua-

tion i Bohus och vi gör vad 

vi kan för att lindra för tra-

fikanterna. 
Det sa Veli Taatila, projektledare 

för etappen Bohus-Nödinge, 

på det informationsmöte som 

BanaVäg i Väst höll i Bohus cen-

trum den 10 mars. 

Det nya dubbelspåret flyttas 

österut då det inte är möjligt att 

bygga närmare älven. Fyrfältsvä-

gen byggs däremot i stort sett på 

samma ställe där den ligger idag. 

– Då uppstår utrymmesbrist 

och att vi inte har något annat 

val än att ta filer ur drift under 

byggtiden, berättade Veli Taa-

tila för de cirka hundratalet mö-

tesdeltagarna. 

Några frågor från publiken:

Varför måste ni göra så mycket 

samtidigt?

– Den här typen av byggen pla-

neras i detalj långt i förväg. När 

vi bygger väg och järnväg samti-

digt blir kraven ännu större på att 

hålla tidplanerna. Inkopplingar 

på järnvägen måste bokas två år i 

förväg och vi har därför inga möj-

ligheter att senarelägga etapper 

på vare sig väg eller järnväg. 

Finns det inget ni kan göra för 

att underlätta situationen?

– Vi försöker göra omledningar 

säkra och smidiga genom att 

hålla rent, trimma trafikljusen 

och skylta tydligt. Vi följer även 

kötider och försöker hitta alter-

nativa trafiklösningar men det är 

inte lätt på grund av platsbristen.

Hur länge måste vi leva med 

den här trafiksituationen?

– Vi försöker hela tiden hitta 

förbättringar, men just nu har 

jag inget roligare svar än att det 

kommer att pågå i cirka två år 

till. Vi får försöka ha tålamod 

och se fram emot de positiva ef-

fekter som bygget ger för Bohus 

och hela Göta älvdalen, slutade 

Veli Taatila.
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Veidekke entreprenör  
Agnesberg – Bohus

Veidekke har kontrakterats för 

järnvägsentreprenaden E41b 

på deletappen Agnesberg-Bo-

hus. Den sträcker sig från den 

planerade trafikplatsen Surte 

Södra och söderut ner mot 

Agnesberg. Arbetena startar 

omgående.

Körfält söder om  
Nödinge stängs av

Ungefär i mitten av april kom-

mer markförstärkningsarbeten 

med kalkcementpelare på E45 

på sträckan Nödinge södra till 

gocartbanan att starta. Det 

innebär att ett körfält söderut 

förbi berget kommer att tas ur 

trafik.

Byggstarten kan variera nå-

got i tid beroende på väderlek.

Välkommen till vår  
informationslokal!
BanaVäg i Västs informa tions-

lokal i Nol är öppen den sista 

torsdagen i varje månad kl 

14-18. Nu närmast alltså den 

25 mars.

Utställningen har uppdaterats 

med en del nytt material, bland 

annat om miljöarbetet, tunneln 

genom Kattleberg och om de 

olika maskinertyper som an-

vänds ute på entreprenaderna.

Hjärtligt välkomna!
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Hallå där…

… Stefan Persson, Bygg-

ledare Miljö i BanaVäg i 

Väst, om vattendomar i 

miljödomstolen:

Vad är ”vattendomar” och 
varför behövs det sådana för 
att bygga väg och järnväg?

–En vattendom är ett domslut 

från miljödomstolen. Den 

innebär att domstolen tagit 

ställning till ansökan om till-

stånd till vattenverksamhet 

enligt 11 kap miljöbalken. 

–Just nu är järnvägsetappen Ve-

landa-Prässebo aktuell. Där fö-

rekommer flera olika verksam-

heter som är tillståndspliktiga. 

Bland annat broar i vatten-

områden, skärningar under 

grundvattennivån, tunnlar och 

omgrävningar av bäckar.

Hur många arbeten på 
sträckan är det som behöver 
godkännande i miljödom-
stolen?

–Genom samråd med länssty-

relsen har tolv arbeten identi-

fierats som vattenverksamhet.

Har någon vattendom avkun-
nats ännu?

–Vi har fått två stycken dom-

slut. Ett för den 400 meter 

långa bron över Slumpån och 

ett domslut vid Sjökullesjön för 

två tunnlar och skärning.

När förväntas alla vattendo-
marna bli klara?

–Vi förväntar oss domslut från 

miljödomstolen för samtliga 

vattenverksamheter innan 

april månads utgång.

Måste alla vattendomarna 
bli klara innan byggnationen 
kan påbörjas?

–Nej. Sträckor som inte berörs 

av vattendom kan påbörjas. Ar-

beten som rör vattenverksam-

heten och dess anläggningar 

får dock inte påbörjas innan 

domslut meddelats.

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

Trafikverkets uppgift blir att ut-

veckla ”ett effektivt och hållbart 

transportsystem utifrån ett tra-

fikslagsövergripande synsätt”. I 

nära dialog med regioner och 

kommuner ska Trafikverket sva-

ra för en gemensam infrastruk-

turplanering för alla trafikslag.

Utöver Banverket och Väg-

verket kommer också vissa delar 

av Sjöfartsverket, Transportsty-

relsen och SIKA (Statens Institut  

För Kommunikationsanalys) att 

överföras till nya  Trafikverket.

Genom att Trafikverket 

ersätter Vägverket och Banver-

ket kommer myndigheten att 

ansvara för att bygga och un-

derhålla de statliga vägarna och 

järnvägarna. Men Trafikverket 

får också det vidare uppdraget 

att se till så att infrastrukturen 

är effektiv, tillgänglig för alla, 

säker och miljöanpassad.

För BanaVäg i Västs del inne-

bär detta inga stora förändringar. 

Uppdraget är oförändrat: att 

i en gemensam organisation 

bygga ut E45 till fyrfältsväg och 

järnvägen till dubbelspår mellan 

Göteborg och Trollhättan till 

2012. Däremot kommer vårt ut-

seende i annonser, på skyltar, in-

formationsblad, webbplats med 

mera att förändras för att passa 

in i Trafikverkets grafiska profil. 

Men vi kommer att behålla vårt 

projektnamn BanaVäg i Väst och 

vi kommer att fortsätta satsa på 

att ge god information till trafi-

kanter, närboende, kommuner 

och andra som berörs.

Trafikverket samordnar 
alla trafikslagen 

Bil, båt, tåg och flyg …
Foto: Christiaan Dirksen

Frågor och svar om köerna vid Bohus

Projektledare Veli Taatila svarade på frågor från mötesdeltagarna.

BanaVäg i Väst är sedan starten 2004 ett unikt samar-

bete mellan Banverket och Vägverket. Från den 1 april 

2010 ändras förutsättningarna genom att en ny myn-

dighet, Trafikverket, bildas. Trafikverket tar över nuva-

rande verksamheter vid Banverket och Vägverket. 

Alla trafikslag på väg mot en gemensam framtid.


