
Fakta 
Älvängen–Alvhem
Cirka 5 km ny fyr-

fältsväg med mo-

torvägsstandard. 

2 nya trafi kplatser: 

Södra Skepplanda-

motet och Norra 

Skepplandamotet. 

Tre broar: en port 

i Södra Skepplandamotet, en bro över 

Grönån samt en bro över E45 i Norra 

Skepplandamotet. Kostnad: 340 

miljoner. Trafi kstart: 2012. 

Den 28 oktober kom beskedet 
från regeringen att överklagan-
dena på Trafi kverkets beslut att 
fastställa arbetsplanen mellan 
Älvängen och Alvhem avslogs, 
och därmed kunde arbetet med 
vägen påbörjas. 

Efter en jobbig period med 
mycket köer i Bohus undrar 
förstås trafi kanterna hur väg-
bygget som drar i gång mellan 
Älvängen och Alvhem kommer 
att påverka dem.

Inga stora störningar
 – Trafi kanterna kommer fak-
tiskt inte påverkas så  mycket, 
säger Erik Lööv som är pro-
jektledare på deletapperna 
mellan Älvängen och Kärra. 
Det kommer visserligen att 
vara en del trafi komlägg-
ningar vid Skepplandavägen 
samt i Grönnäs/Kattleberg, 
men mestadels bygger vi inte 
på den befi ntliga vägen utan 
bredvid E45:an, vilket gör att 
trafi kanterna inte blir drabbade. 
Och tidsmässigt ligger vi också 

bra till, så allt går enligt plan-
erna, säger Erik.

Mindre trafi k genom Lödöse 
i framtiden
När den nya fyrfältsvägen står 
klar 2012 kommer trafi ken i 
Lödöse minska. Eftersom vägen 
byggs utanför samhället kom-
mer buller, vibrationer och tung 
trafi k att fl yttas ut från samhäl-
let. Idag passerar cirka 12 000 
fordon per dag genom Lödöse 
och man beräknar att antalet 
kommer att minska till 1 000 
fordon.

Miljön en vinnare
– BanaVäg i Väst har som ambi-
tion att alltid försöka hitta den 
bästa lösningen för alla parter, 
säger Erik. 

Ett sätt är att hushålla med 
de resurser som fi nns längs 
sträckan. Därför kommer berg-
massorna från tunnelsprängnin-
garna i Kattleberg att användas 
som vägkropp mellan Älvängen 
och Alvhem och bergmassor 

från Grönnäs i sin tur i Alvhem. 
Genom att hushålla med berg 
slipper man tunga transporter 
med negativ miljöpåverkan 
vilket gör att man sparar både 
tid och pengar och miljön blir 
en stor vinnare.

Nästa etapp som inväntar 
besked från regeringen är 
Alvhem–Kärra. 

– Så fort vi fått klarteck-
en kan vi starta bygget av 
Ramstorp–Tingberg och 
Tingberg–Glässnäs, och detta 
ser vi förstås fram emot, avslu-
tar Erik.

Nu byggs Göteborgsvägen i 
Älvängen om till en så kallad 
miljöprioriterad gata. Det kom-
mer att planteras träd, buskar 
och lökväxter utmed hela 
vägen. Övergångsställena kom-
mer att höjas och breddas och 
dess utom sänks hastigheten till 
30 km/tim under byggtiden. 
Ett körfält på Göteborgsvägen 
kommer att stängas av i 
100-metersetapper med om-
växlande rödljus, men alla 
tillfarter till fastigheterna kom-
mer att hållas öppna under 
byggtiden. Samtidigt byggs nya 
parkeringsplatser i centrum 
etappvis och detta arbete kom-
mer att pågå fram till hösten 
2012.

12 mars stängs den nuvarande 
infarten till Surte hamn- och 
industriområde. All trafi k, 
gående och cyklister hänvisas 
till den nybyggda bron vid 
trafi kplatsen Surte N.

I mars börjar den 4 kilometer
långa utbyggnaden av E45 
mellan norra Göta och Edet 
Värdshus. Inför det bjuder 
Trafi kverket in till ett infor-
mationsmöte måndagen den 
28 februari klockan 19.00. 
Mötet hålls i Folkets hus i Lilla 
Edet. Besök projektets webb-
sida för mer information om 
evenemanget. 

Nu höjs hastigheten på den 
5,5 km långa sträckan mel-
lan Nödinge och Nol från 70 
km/tim till 90 km/tim. Det 
kan ske eftersom vägen nu är 
trafi kbesiktad. Men i Alafors 
får bilisterna sakta ned, där är 
det fortfarande 70 km/tim som 
gäller. Nya E45 mellan Alafors 
och södra Älvängen öppnar för 
trafi k under våren.

Miljöprioriterad 
gata tar form

Ny infart till Surte 
hamn 12 mars

Vad innebär förändringen?
Vi kommer att hålla vårt sista 
öppet hus torsdagen den 25 
februari. När utställningen 
öppnade hösten 2007 hade vi 
en stor tillströmning av be-
sökare, något som höll i sig un-
der fl era år. Nu har vi under en 
tid haft väldigt få besökare och 
då väljer vi att lägga resurserna 
på andra informationsinsatser.  
Jag vill passa på att tacka alla 
nyfi kna och intresserade som 
besökt oss under åren.

Vad ska jag göra om jag vill 
besöka projektet nu?
Vi fortsätter att ta emot studie-
besök liksom tidigare, det är 
bara för grupper att ta kontakt 
och boka in en tid. Har man 
specifi ka frågor är man alltid 
välkommen att kontakta oss via 
telefon och e-post. Vi har även 
två obemannade utställningar i 
Lilla Edet och Trollhättan.  

Vad händer mer på informa-
tionssidan just nu?
Vi lägger mycket kraft på att 
hålla vår nya webbsida upp-
daterad med relevant och 
nyttig information för när-
boende, trafi kanter, resenärer 
och andra intresserade. Jag 
vill särskilt lyfta fram sidan 
Byggnation där vi samlat alla 
aktuella störningar längs 
 bygget på ett mer överskådligt 
sätt än tidigare. Sedan är det 
mycket på gång på E45 norr 
om Älvängen där vi har fl era 
byggstarter framför oss i vår. 

På gång

... Sara 
Oscarson
informationsansvarig 
BanaVäg i Väst, om 
ändrade öppettider 
för projektets informa-
tionslokal i Nol.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

70 blir 90 mellan 
Nödinge och Nol

Info-möte i Lilla 
Edet 28 februari
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Ny E45 växer fram
Nu är arbetet igång mellan Älvängen och Ramstorp. För tillfället pågår spräng-
ningsarbeten i Grönnäs och snart görs en mindre trafi komläggning vid Ljung-
bergs såg så att den nya trafi kplatsen vid södra Skepplandamotet kan byggas.

Bergmassor från bygget 
återanvänds i närområdet. 

Det sparar både tid och 
pengar och är bra för miljön. 

Erik Lööv


