
Trots snö och kyla och blev 
NCC klara med nya E45 mellan 
Nödinge och Nol innan nyår. 
Det bör vara en efterlängtad 
jul klapp till alla tåliga pend-
lare som förhoppningsvis kan 
se fram emot kortare restider 
framöver. 

Enligt den ursprungliga 
tidplanen skulle vägen öppnas 
hösten 2011, hur kan ni vara 
klara redan nu?

– Det beror till stor del på 
att vi kunde fl ytta fram en 
inkoppling på järnvägen ett år. 

Sedan har vi lyckats med den 
planerade arbetsordningen och 
logistiken. Arbetet har fl utit på 
trots att vi har haft trafi k på väg 
och järnväg under hela bygg-
tiden, utom under planerade 
tågtrafi kavbrott, säger projekt-
ledare Anders Nordeman.

Några särskilda utmaningar 
som du vill nämna?

– I Nol har vi haft ett hun-
dra meter brett arbetsområde. 
Där har vi byggt ny E45 med 
fyra körfält, av- och påfarter 
till E45, en lokalväg till Axel 

Christiernsson AB, en pendel-
tågsstation med dubbelspår, 
busshållplatser, lokal- och 
cykelväg, och pendelparker-
ing. Till detta kommer en stor 
mängd VA-ledningar och ledn-
ingar till Perstorps industrier. 
Det har varit en komplicerad 
utmaning att få ihop allt detta, 
avslutar Anders Nordeman.

E45 mellan Nol och södra 
Älvängen blir dock inte klar före 
årsskiftet som tidigare utlovats. 
Sträckan beräknas öppna för 
trafi k under våren. 

Infrastruktur minister 
Catharina Elmsäter-Svärd 
(M) besökte BanaVäg i Väst 
under sitt besök i Västsverige. 
Representanter från Trafi k-
verket, näringsdepartemen-
tet och medier var på plats. 
Ministern hade inga nya be-
sked om vägen genom Göta 
samhälle eller ny Torpabro. 
Däremot kunde hon lova att 
intäkterna från trängselskatten 
ska återinvesteras i Västsverige.

I januari kommer ett nytt num-
mer av BanaVäg i Västs tidning. 
Bland innehållet kan  nämnas 
en artikel om Kattleberg 
Airport som expanderar med 
hjälp av överskottsmassor från 
tunnelbygget. 

Bygget av två järnvägsbroar 
vid Lärje i nordöstra Göteborg, 
kommer från januari att på-
verka trafi ken på E45. Under 
sex veckor minskar framkom-
ligheten då trafi ken kommer 
att gå i ett körfält i vardera rikt-
ningen och med lägre tillåten 
hastighet. Efter det kommer 
trafi ken ledas om på en tillfäl-
lig sträckning av E45 i cirka 
ett halvår, då med två körfält i 
vardera riktningen.  

I november lanserades projek-
tets nya webb sida. Några be-
sökare har haft bekymmer att 
komma in på sidan. Lösningen 
är att på nytt skriva in www.
banavag.se i webbläsaren och 
därefter – beroende på vilken 
webbläsare som används – 
lägga till sidan i Favoriter eller 
markera som Bokmärke. 

�Efterlängtad gc-väg öppnas till jul
Inom kort kommer man kunna cykla och promen-
era mellan Bohus och Surte. Skyddscontainrarna 
som är utplacerade utefter gång- och cykelvägen 
är tillfälliga och fungerar som en extra försiktig-
hetsåtgärd, dessa kommer att tas bort så fort 
bergsschaktet är klart.

�Webbkameror i Bohus 
Efter en del tekniska problem fungerar nu webb-
kameran i Bohus igen. Följ bygget av den nya 
trafi kplatsen och trafi ken via www.banavag.se.  

�Projektchefens önskelista
2011 blir ett intensivt 
år för BanaVäg i Väst. 
För att bli klara 2012 
är det mycket som 
ska falla på plats. 

– På min önske-
lista står att få påbör-
ja byggnation på resterande deletapper, att inga 
olyckor eller tillbud ska ske på arbets platsen, inga 
trafi kstörningar på väg eller järnväg och gärna en 
mild vinter, säger projektchef Bo Larsson. 

Infrastruktur-
minister på besök

Projekttidning i 
lådan efter nyår Hur går det med tunneln?

– Det går stadigt framåt. Varje 
vecka spränger vi omkring 
50 meter, 25 meter åt varje 
håll. Nu har vi sprängt halva 
tunneln. 

I december börjar ni spränga 
själva tunnelröret söderifrån, 
hur märks det?
– Sprängningarna inne i själva 
röret är kraftigare än spräng-
ningarna som tidigare endast 
skett utanför tunnelröret. Med 
tanke på att tunnelröret vetter 
söderut så kommer de krafti-
gare sprängningarna troligtvis 
märkas av i Älvängen genom 
så kallade luftstötvågor, vågor 
som uppstår i luften av trycket 
från sprängningen.

Behöver jag oroa mig?
– Nej. Även om du som bor 
i närområdet kan märka av 
sprängningarna genom att det 
skallrar i fönstren så behöver 
du inte oroa dig. Vi har mätare 
uppe så vi kontrollerar att vi 
håller oss inom riktvärden för 
tillåtna vibrationsnivåer. 

Hur vet man att sprängnin-
garna inte orsakar skador på 
fastigheter?
– Byggnader som ligger inom 
riskzonen har förbesiktigats. 
Efter arbetena är klara görs 
ännu en besiktning för att säk-
erställa att ingen förändring 
har skett. 

På gång

... Malin 
Odenstedt 
Lindhe
Projektledare för
Hede–Älvängen 
 apropå tunnelarbetena 
i Kattleberg.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson
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Trafi komläggning 
vid Lärje i januari
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Fyrfältsvägen klar
Första veckan i december öppnades 5,5 km av nya E45 mellan Nödinge och 
Nol för trafi k. 

Sedan byggstarten 2007 har ett 
nytt Nol vuxit fram. Tack vare den 
nya trafi kplatsen går det nu att 
tryggt komma ut på E45. 


