
Vid sitt sammanträde den 28 
oktober avslog regeringen de 
överklaganden som gjorts på 
Trafi kverkets beslut om att 
fastställa arbetsplanerna för 
Älvängen–Alvhem och Norr 
Göta–Edet Rasta (som ingår i 
deletappen Kärra–Torpa). 

– Det här var ett  mycket 
efterlängtat beslut, säger 
Erik Lööv, projektledare för 
Älvängen–Alvhem. 

I och med att arbetsplanerna 
vunnit laga kraft kan bygget 
starta. Och det sker redan i 

december. Peab är kontrak-
terade för att bygga den 4,7 
kilometer långa sträckan mel-
lan Älvängen och Ramstorp. De 
inleder med att röja skog och 
bygga arbetsvägar. 

– Innan mer omfattande 
arbeten startar kommer vi att 
bjuda in närboende till ett infor-
mationsmöte, berättar Erik Lööv. 

Inte bara väg
Lars Preinfalk är projekt ledare 
för deletappen Kärra–Torpa. 
Lars räknar med en byggstart på 

sträckan förbi Lilla Edet efter 
årsskiftet. 

– Anbudsräkning pågår fram 
till 14 december och inför det 
pågår planering för byggstart 
som rivning av fastigheter, 
berättar Lars Preinfalk. 

På sträckan förbi Lilla Edet 
byggs två nya trafi kplatser i nor-
ra och södra delen av Lilla Edet. 
I samband med vägbygget pas-
sar man på att lägga om vatten- 
och avloppsledningar, ett arbete 
som Trafi kverket gör på upp-
drag av Lilla Edets kommun. 

I rapporten konstateras re-
jäla störningar för trafi ken i 
norr gående riktning på efter-
middagarna. På sträckan Lilla 
Bommen–Älvängen märks 
en försening på upp till tjugo 
minuter för september och 
oktober, i jämförelse med au-
gusti. Läs hela rapporten på 
www.banavag.se. 

Innehållet är gallrat och mer 
kundanpassat vilket gör det 
enklare att hitta. Under den 
nya sidan Byggnation blir det 
information om störningar 
som påverkar trafi kanter och 
närboende längs hela sträckan 
Göteborg–Trollhättan. Det är 
det som besökarna efterfrågar 
mest, enligt den kundenkät 
som gjordes under sommaren. 

I december öppnas nya E45 
mellan Nödinge och södra 
Älvängen, nästan ett år före 
ursprunglig tidplan. Det är en 
viktigt milstolpe i utbyggnaden 
av E45. Högsta tillåtna has-
tighet kommer dock ytterligare 
en tid vara 70 km/tim. 

Efter önskemål kommer in-
formationslokalen i Nol att 
vara öppen en timme längre 
torsdagen den 25 november. 
Besökare är välkomna mellan 
klockan 14.00 och 19.00. Sista 
informationstill fället för året 
är torsdagen den 16 december 
klockan 14.00-18.00. 

�Stort intresse för BanaVäg i Väst
Sedan september har över 500 personer fått 
information på studiebesök och informations-
träff ar. Bland studiebesöken kan nämnas en ki-
nesisk delegation med intresse för mätteknik och 
Chalmersstudenter med inriktning på krossmask-
iner. I slutet av november besöker såväl general-
direktören för franska banverket som infrastruk-
turminister Catharina Elmsäter-Svärd projektet. 
Grupper som är intresserade av att komma på 
studiebesök är välkomna att kontakta Mona 
Huovinen, telefon 031-63 51 37, för information.

�Informationsmöte i Älvängen
Den 23 november klockan 18.00–19.30 bjuder 
BanaVäg i Väst in till ett informationsmöte om 
pågående och kommande arbeten i och omkring 
Älvängen centrum. Plats: Folkets hus i Älvängen.

�Filmer på på YouTube
Nu ligger alla BanaVäg i Västs fi lmer på YouTube. 
De senaste tillskottet är en övergripande fi lm om 
projektet och en VR-fi lm om den planerade E45 
mellan Älvängen och Stenröset. Filmerna nås via 
www.youtube.com/banavag. 

Restidsstatistik 
för oktober klar

Varför ledbelysning på E45?
– När vi tar beslut om vilken 
belysning vi ska ha på vägen 
tittar vi på dels hur kraftig 
trafi ken är, men också på vilken 
trafi k som går på vägen. Med 
E45:ans trafi kmängd och med 
tanke på att lokaltrafi k och 
gång- och cykelbana har egna 
vägar att köra på, så har vi 
bedömt att ledbelysning passar 
bra. Att ledbelysning dessutom 
drar mindre energi och är mer 
skonsam för miljön är en viktig 
bonus. 

Kommer det att fi nnas några 
”vanliga” gatulampor?
– Jo, där det är folk i rörelse. 
Till exempel kommer det att 
fi nnas vanlig mittbelysning vid 
reservhållplatserna för bus-
sar vid pendeltågsstationerna. 
Men också vid avfarterna från 
E45. Längs lokalvägen och 
dess gång- och cykelbana kom-
mer det också att fi nns vanliga 
gatulampor.

Blir det inte farligare utan 
gatulampor? 
– Nej, säkerheten ger vi inte 
avkall på. E45 kommer med 
ombyggnaden totalt sett att 
bli säkrare. Att vi har fullgod 
belysning är förstås viktigt 
för säkerheten. Men kanske 
ännu viktigare för att skapa en 
säkrare E45 är att vi nu bygger 
bort farliga korsningar, sätter 
upp mitträcken, samt separerar 
lokaltrafi k och gång- och cykel-
trafi kanter från E45. 

En längre version av texten 
fi nns på www.banavag.se. 

På gång

... Bo 
Björklund
projekteringsansvarig 
om ledbelysningen på 
nya E45 i Ale. 

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Projektets webb-
plats nylanseras

Öppet hus
25 november
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Äntligen byggstart!
Regeringen avslog överklaganden av arbetsplaner. Det innebär att nya E45 norr 
om Älvängen kan börja byggas innan årsskiftet.  

Norr om Motell 
Göta Älv i Grönnäs 
sänks den nya vägen 
och det blir branta 
berg skärningar. 

Fyrfi ligt 
mellan Nödinge 

och Älvängen 
före jul


