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LILLA EDET. Byggstar-
ten för E45 genom Lilla 
Edet närmar sig.

Inom kort påbörjas 
röjningsarbeten och 
rivning av fastighe-
ter på den aktuella 
sträckan.

– Byggstart sker 
någon gång under janu-
ari-februari, säger Tra-
fikverkets projektledare 
Lars Preinfalk.

Vägplanen är godkänd och 
om några månader sätts 
spaden i backen för utbygg-
naden av E45, sträckan Norra 
Göta – Edet Rasta.

– Vi håller på med upp-
handlingsförfarandet och 
har begärt in anbud till den 
14 december, förklarar Lars 
Preinfalk.

Innan byggstarten kan 
komma igång krävs en hel 
del förberedande arbeten. 
Särskilda entreprenörer för 
skogsavverkning och fast-
igheter har anlitats, vilka 
kommer att starta sina åta-
ganden de närmaste veckor-
na.

– Vi ska också få vårt pro-
jektkontor på plats, som pla-
ceras mitt på sträckan. Det 
blir på Morten Torsgatan 3 
där den nuvarande fyrvägs-
korsningen är belägen, säger 
Preinfalk.

Även om entreprenaden 
för Norra Göta – Edet Rasta 
antas vid årsskiftet, så är det 
inte troligt att byggnationen 
kommer igång förrän i fe-
bruari.

– Entreprenören måste få 
tid att förbereda sig, få ihop 
sin arbetsstyrka, etablera sig 

med bodar och så vidare. Vi 
behöver också gå igenom på 
startmöten de krav som vi har, 
bland annat regler för arbets-
tider och trafikanordnings-
planer. Det är också viktigt 
att varutransporter och buss-
trafik kan fungera från E45 in 
till Lilla Edet, tredje man får 
inte bli drabbad, säger Lars 
Preinfalk.

Preinfalk tror att entre-
prenören kommer att arbeta 

från två håll. Trafikplatsen i 
södra Lilla Edet, vid Wäxthu-
set, blir stor med två rondel-
ler och en bro. Ytterligare en 
trafikplats inryms på sträck-
an, i norra Lilla Edet i höjd 
med Stendahls Bil.

– Den blir snudd på lika 
stor, men här kommer det 
att byggas underfart istället 
för överfart, säger Preinfalk.

Entreprenören har omfat-
tande va-jobb att ta hänsyn 

till och projektet komplice-
ras av all den kvicklera som 
finns i området.

– Kvickleran är mycket 
förrädisk då den byter skep-
nad väldigt snabbt. Det stäl-
ler stora krav på arbetsbered-
ning och geoteknik.

Delsträckan genom Göta 
samhälle är ännu inte finan-
sierad. Det är olyckligt anser 
Lars Preinfalk eftersom Göta 
blir en flaskhals.

– Men det finns en framta-
gen arbetsplan och så fort vi 
får klarsignal om att ekono-
min är löst kan arbetet ta fart.

När beräknas sträckan 
Norra Göta – Edet Rasta 
var färdigställd?

– I projektmålet är ambi-
tionen att hela sträckan upp 
till Torpabron ska vara klar 
2012-12-12. Överklaganden 
och andra segdragna proces-
ser innebär naturligtvis att 

tidsramen drar iväg. Just den 
här delsträckan tror vi emel-
lertid ska kunna klaras av 
inom denna tidsperiod, av-
slutar Lars Preinfalk.

LILLA EDET. För exakt 
fem år sedan utsågs 
kranvattnet i Lilla Edet 
till Sveriges godaste.

Det tillhör fortfa-
rande toppskitet i 
landet, men är inte 
längre nummer ett.

När finalen avgjordes 
på Operakällaren var 
det Falun som hade 
anledning att jubla 
mest.

Förra gången tävlingen Sve-
riges godaste kranvatten 
avgjordes var 2005. Då gick 
förstapriset till Lilla Edets 
kommun med motiveringen: 
”Ett vatten i världsklass 
med elegant, frisk fjällbäck-
skänsla. Kort sagt: Livets 
vatten.”

Lilla Edet fanns även 
representerade vid årets final 
dit 20 kommuner kvalificerat 
sig. Årets jury, bestående av 
Mischa Billing, Jan Holm-
ström och Gunilla Hult-

gren Karell, som alla tre 
ingår i Allt om mats vinpro-
vargrupp, bedömde finalis-
terna. 

Under slutfinalen utsågs 
godaste vatten i Götaland, 
Svealand och Norrland. 
Götalands godaste vatten 
ansågs finnas i Växjö med 
motiveringen: ”Lättsamt 
utsökt med vitaliserad frisk-
het. Ger mersmak.”

Bertil Olsson på Vat-
tenverket i Lilla Edet, som 
deltog på onsdagskvällens 
arrangemang på Operakäl-
laren i Stockholm, tycktes ta 
finalförlusten med ro. Besvi-
kelsen över att Lilla Edet inte 
kunde försvara sin titel var 
knappast märkbar.

– Det är roligt att vi med 
de förutsättningar som vi har 
kan jämföra oss med rent, 
fint grundvatten från Norr-
land, sade Bertil Olsson i en 
kommentar till Radio Väst.

– Vi är glada över att vi 
lyckades ta oss till final, till-

lade Olsson.
Juryns motivering till 

Sveriges godaste kranvatten 
2010 lyder: ”Absolut rent 
med fina mineraltoner, frä-
schör och kylig elegans. 
Törstsläckare av allra högsta 

klass.”.
Faluns kommun är att gra-

tulera!

Gott men inte längre godast
– Kranvattnet i Lilla Edet petad från tronen
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Sveriges godaste kranvatten återfinns numera i Faluns 
kommun. Lilla Edet deltog som en av 20 kommuner i finalen, 
men lyckades inte försvara titeln från 2005.

Bertil Olsson på Vattenverket i Lilla Edet.
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Snart börjar bygget med E45 genom Lilla Edet
– Projektet ställer stora krav på entreprenören
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I början av nästa år startar utbyggnadsarbetet av E45 genom Lilla Edets kommun. Vid den södra infarten till Lilla Edet anläggs en stor trafikplats med två 
rondeller och en bro.


