
Alevägen enkelriktas 

mellan Nol och Alafors

I början av maj, vecka 18, kom-

mer Peab att påbörja arbetena 

med Alevägen, gång- och cy-

kelbana och ny belysning samt 

busshållplats vid Brandsbovä-

gen. Trafiken kommer att en-

kelriktas med trafikljus. Endast 

en fil i taget kommer att vara 

öppen. Arbetena beräknas 

pågå cirka två månader. 

Fortsatta sprängningar 

vid Kattleberg

Sedan  februari pågår spräng-

ningsarbeten för järnvägstun-

neln genom Kattleberg norr 

om Älvängen. Sprängningar 

utförs alla dagar kl 07-22.

För mer information om 

tunnelsprängningarna och 

möjligheten att ställa frågor 

om dessa, ring vårt journum-

mer 031-10 39 88.

BanaVäg i Väst  

i Trafikverkets regi

Den 1 april 2010 fick Sverige 

en ny myndighet, Trafikverket, 

som tar över verksamheterna 

vid Banverket och Vägverket. 

Det innebär att Trafikverket 

är ny huvudman för BanaVäg 

i Väst.

Vi behåller projektnamnet 

BanaVäg i Väst och vår webb-

plats www.banavag.se. Mer 

information om Trafikverket 

finns på www.trafikverket.se.

Rekordmånga besök  

på vår webbplats

Vår webb www.banavag.se 

lockade rekordmånga besök 

under mars månad. Det visar 

vår färska webbstatistik. För 

första gången passerade anta-

let besök 8 000.

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 

27 april.

Hjärtligt välkomna!
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Hallå där…
… Erik Lööv, projekt-

ledare för etapperna 

Älvängen-Alvhem och 

Alvhem-Kärra:

Vad händer just nu i förbere-
delserna inför byggstart mel-
lan Älvängen och Kärra?

– Älvängen – Alvhem och Alv-

hem – Kärra kommer att byg-

gas i fyra entreprenader och vi 

förbereder bygghandlingarna 

för dessa. Vi tar också kontakt 

med de fastighetsägare som 

är direkt berörda för att för-

bereda så mycket som det går 

vad gäller hantering av inlösen, 

omläggning av enskilda vägar 

med mera. Allt för att kunna 

komma igång så snart vi kan. 

Vi genomför dessutom en del 

ledningsomläggningar som vi 

ändå måste göra.

När bedömer du att det kan bli 
byggstart på någon etapp?

– Vi avvaktar tyvärr fortfarande 

besked från Miljödepartemen-

tet angående tillåtlighet för att 

bygga vilket gör att det är svårt 

att säga exakt. Först när vi fått 

beskedet kan arbetsplanerna 

fastställas och innan de har 

vunnit laga kraft kan vi inte 

börja bygga. Min gissning är 

att första etappen Älvängen – 

Ramstorp kan påbörjas sent i 

höst eller i slutet av året.

Vilka arbeten ligger först i 
planeringen och var kommer 
de att starta?

– Först ligger såklart att kon-

takta alla som är berörda av 

vägprojektet innan vi börjar 

bygga. Därefter drar vi igång 

sträckan Älvängen – Ramstorp 

med delen genom Grönnäs 

först. Därpå kommer arbetena 

kring Gårdaån och passagen 

över järnvägen vid Hede att på-

börjas, uppskattningsvis kring 

årsskiftet.

– Jag ser verkligen fram emot 

byggstart och hoppas att det 

inte blir några ytterligare för-

seningar!

Redaktörer Lennart Mossberg, 

Lottie Lorentzon och 

Lisa Memborn

Ansvarig utgivare Bo Larsson 

Kontakt Besök www.banavag.

se, mejla till info@banavag.se el-

ler ring oss på 020-40 35 00

BanaVäg i Väst
Göteborg – Trollhättan

Trafikverket ställer 10 Mkr om året till förfogande så att Lilla Edets kommun 

kan lösa in de fastigheter som berörs av planerna på E45-utbyggnad. Det inne-

bär att Lilla Edet nu kan färdigställa sin detaljplan för centrala Göta. När detalj-

planen antagits av kommunledningen uppstår en skyldighet för kommunen att 

lösa in fastigheter för de fastighetsägare längs E45 som vill bli inlösta.

Lösning för drabbade 
fastighetsägare i Göta

Inom BanaVäg i Väst-projektet 

ska E45 mellan Agnesberg och 

Trollhättan byggas om till ny 

fyrfältsväg. Men en 2,5 km lång 

sträcka genom Göta samhälle 

har brutits ur projektet på grund 

av brist på finansiering. Då 

hamnade 28 fastighetsägare 

i Göta i en besvärlig situation. 

Deras fastigheter kunde inte 

lösas in av kommunen så länge 

inte kommunen kan känna sig 

säkra på att de i sin tur får betalt 

av (dåvarande) Vägverket för 

fastigheterna. Det har inte hel-

ler varit möjligt för dem att sälja 

fastigheterna då det varit oklart 

om de kommer att beröras av 

en framtida vägutbyggnad eller 

inte.

Det här avtalet innebär att 

fastighetsägarna kan känna sig 

trygga i vetskapen att deras 

fastigheter blir inlösta till mark-

nadsvärde när de så önskar. De 

kan själva välja tidpunkt för 

detta. Om de vill kan de lugnt bo 

kvar i sina fastigheter och av-

vakta utvecklingen i ärendet.

Lilla Edets kommun kommer 

nu att arbeta vidare med sin de-

taljplan. När denna antagits blir 

det möjligt att börja lösa in fas-

tigheter för de fastighetsägare 

som så önskar. 

När det gäller själva grund-

frågan, byggnationen av ny 

fyrfältsväg i Göta är situationen 

oförändrad, dvs det saknas fort-

farande finansiering för denna.

Lilla Edets kommun får nu möjligheter att lösa in fastigheter för drabbade fastighetsägare längs E45 om de så önskar.

Testkörningar visar att 

trafikanter får räkna 

med minst 15 minuters 

extra körtid mellan Nol 

och Stora Viken söderut 

i rusningstid på E45. 

Skälet är att endast ett körfält är 

öppet i södergående riktning på 

grund av pågående vägarbeten.

En del trafikanter har föresla-

git att man i rusningstid skulle 

ta två filer i anspråk i södergå-

ende riktning och nöja sig med 

en i norrgående. Detta är tyvärr 

inte praktiskt genomförbart ef-

tersom en mängd betongbarriä-

rer i så fall skulle behöva flyttas 

fram och tillbaka dagligen. Bara 

arbetet med att flytta dessa 

skulle avsevärt hindra trafiken.

Vi är medvetna om proble-

men för trafikanterna och ber 

om överseende. 

Minst en kvarts extra körtid  
vid Stora Viken i rusningstid

Avstängt körfält vid Stora Viken vållar förseningar.


