
Förra vintern var tuff  för 
trafi kanterna på E45. Hur 
förbereder ni er inför den här 
vintern?
– Ja, en utbyggnad av både 
väg och järnväg i kombina-
tion med en riktig vargavinter 
var inte alltid en lätt ekvation. 
Det här är ett område som vi 
verkligen  prioriterar i projek-
tet. Våra entreprenörer åläggs 
att utöka fokus på rengöring 
av vägskyltar, vi kommer göra 
fl er spontana besiktningar och 
komplettera med extra be-
lysning vid snäva kurvor och 
busshållplatser. 

Vad för typ av belysning blir 
det längs E45? 
– Det kommer att bli belysning 

i mitträcket på E45, så kallad 
LED-belysning (Light Emitting 
Diode). Vid pendeltågsstationer 
och hållplatser ska belysningen 
förstärkas med stolpar. 

Hur länge till kommer det 
vara begränsad framkomlighet 
på E45 vid Bohus? Och på 
Jordfallsbron?
– Som det ser ut nu kommer vi 
att ha 2+1-lösningar i och om-
kring Bohus fram till sommaren 
2011, och läget på Jordfallsbron 
kommer att bestå minst till 
våren 2011. Vi är medvetna om 
att situationen periodvis skapar 
långa köer och arbetar med att 
titta på olika alternativa trafi k-
lösningar, som inkluderar både 
Bohus och Jordfallsbron. 

Vilken hastighet ska gälla på 
de delar som är färdiga på 
E45?
– Vi möjliggör för att man ska 
kunna köra i 110 km/tim, men 
det är inte beslutat ännu. Under 
byggtid gäller däremot 70 km/
tim, eller annan angiven has-
tighet. Det beror på att de delar 

som är klara fortfarande ingår 
i ett arbetsområde och inte är 
slutbesiktigade.

När börjar ni bygga E45 norr 
om Älvängen?
– Vår ambition är att vi ska 
komma i gång innan årsskiftet. 

Måste jag fortfarande bära 
min cykel i trappan på 
Jordfallsbron när jag ska till 
Eka? 
– Om du kommer från Kungälv 
på cykel och ska ner till Eka-
området så är det den enda lös-
ningen, och så kommer det att 
vara fram till 2012. Detta beror 
på att det inte längre fi nns något 
övergångsställe på E45 vid 
Bohus centrum. 

Kommer ni att asfaltera 
 servicevägen längs älven?
– Nej, den kommer att vara 
grusbelagd även i fortsättnin-
gen. Den är i första hand byggd 
för underhåll av järnvägen efter 
färdigställandet. Men det går 
utmärkt att promenera och även 
cykla där.

Följ med på bygg-
promenad i Bohus 

Under en tid har det varit 
stora problem med trafi kljusen 
i Bohus. Det beror på att vi 
försökt trimma om dem för att 
uppnå ett bättre trafi kfl öde, 
vilket misslyckades och vi 
fi ck den omvända situationen. 
Problemet är nu avhjälpt. Vi 
beklagar den extra kötid som 
har uppstått och eventuella 
besvär i samband med detta. 

Skårdalskorsningen i Bohus 
kommer att  stängas helt 
mellan 25 oktober och 22 
 november. För mer informa-
tion, besök www.banavag.se.  

Vill du se arbetet kring Bohus 
och Jordfallsbron på nära håll?
Välkommen att följa med på 
en 1,5 timmes byggpromenad 
den 1 november! Det fi nns ett 
fåtal platser kvar. För anmälan 
och mer information, besök 
www.banavag.se. Platserna är 
begränsade så det är först till 
kvarn som gäller!

Utfarten till Kilandavägen mel-
lan Lidl och OKQ8 vid Ale torg 
har stängts och ersatts med en 
anslutning till lokalvägen från 
rondellen mellan Mc Donalds 
och Q8. 

Den här månaden kommer 
informationslokalen i Nol 
att vara öppen för allmän-
heten torsdagen den 28 
oktober klockan 14.00-18.00.  
Kommande informationstill-
fällen är 25 november och 16 
december klockan 14.00-18.00.  
Det fi nns även möjlighet för 
grupper att boka besök, ta då 
kontakt med informatör Mona 
Huovinen, telefon 031-63 51 37. 

Problem med 
trafi kljusen i Bohus

Förändringar vid 
Ale torg

Vad är på gång i Älvängen?
– En hel del, vi kommer bland 
annat att göra en stor trafi k-
omläggning i december. Då 
kommer vi leda om trafi ken på 
E45 från Repslagaregatan och 
söderut. 

Vad händer med trafi kljusen?
–Trafi kljusen kommer att vara 
kvar eftersom vi inte är klara 
med den nya trafi kplatsen än. 
Det är en säkerhetsaspekt för 
alla gång- och cykeltrafi kanter 
och för de som bygger den nya 
vägen.

Står du inför någon särskild 
utmaning?
– Ja, det är att få klart bron 
till den nya trafi kplatsen vid 
Älvängens centrum. Men vi 
kommer även att påbörja en 
förvandling av Göteborgsvägen 
till en så kallad miljöpriori-
terad gata. Det innebär bland 
annat en uppfräschning av ytor, 
upphöjda övergångställen och 
plantering av träd.

Nya E45 mellan Alafors och 
södra Älvängen ser klar ut, 
varför får vi inte köra där? 
– Den nya trafi kplatsen i södra 
Älvängen är inte klar än, så 
även om det ser färdigt ut kan 
vi inte öppna den nya delen av 
E45 för trafi k riktigt ännu. 

Något mer du vill nämna?
– Vi kommer att ha ett infor-
mationsmöte under hösten där 
vi berättar om de arbeten som 
är aktuella i Älvängen. Mer 
information om tid och plats 
kommer.

På gång

... Mats 
Granath
ny projektledare för 
etappen Nol–Älvängen

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Korsningen vid 
Skårdal stängs

Välkommen till vår 
informationslokal
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Så förbereder vi 
oss inför vintern

Nya på- och avfarter, köer på E45, 
trafi komläggningar och byggstarter 

i startblocken. Intensiteten är hög 
och det är många som hör av sig till 

BanaVäg i Väst med frågor. 
Här är några av dem. Bo Larsson, 

projektchef, svarar.

Bo Larsson, projektchef


