
En miljöprioriterad gata är, 
precis som det låter, en gata 
där man prioriterar närmiljön. 
Det kommer att planteras träd 
och buskar utefter vägen och 
det byggs upphöjda övergång-
ställen som har en fartdäm-
pande eff ekt. Man lägger också 
kullersten på sina ställen och 
gång- och cykelbanor breddas, 
Göteborgsvägen kommer att bli 
en trevligare och säkrare gata 
när allt är klart 2012. 

Hur kommer detta påverka 
trafi kanterna?
– Det kommer bli nödvändigt 
att stänga av ett av de två 
körfälten på Göteborgsvägen 
under byggtiden säger, 
Caroline L Halvardsson, som 
är Trafi kverkets byggledare för 
Göteborgsvägen.  

Under byggtiden kommer 
också en barriär sättas upp som 
skydd för trafi kanter och för 
byggarbetarna som vistas nära 
trafi ken. När infarter stängs av 
kommer trafi kanterna hänvisas 
med hjälp av skyltning till alter-
nativa vägar eller parkeringar.

Kommer boende störas av vi-
brationer ifrån bygget? 
– När det gäller vibrationer så är 
alla fastigheter som blir berörda 
besiktigade. Vibrationsmätare 
ska också monterats på de fas-
tigheter man bedömt kan påver-
kas. Framför allt ska vi placera 
ut mätare där schaktnings-
arbeten utförs, säger Caroline L 
Halvardsson.

Vad är den största 
utmaningen?
– Vårt mål är att tillsammans 
med entreprenören Skanska 
bygga med så lite störningar 
som möjligt under arbets-
tiden, avslutar Caroline L 
Halvardsson.

Arbetet med att bygga dub-
belspårstunneln genom 
Kattleberg går bra. Om inget 
oförutsett händer ska hela tun-
neln vara färdigsprängd i juni 
2011. Då fortsätter arbetet med 
förstärkning, installationer och 
spårarbeten inför trafi kstarten 
i augusti 2012. 

Mer än 80 % av 
Kattlebergstunneln 
sprängd

Byggstart på E45 i 
Trollhättan

Berätta vad som kommer 
hända mellan norra Göta och 
Edets Värdshus!
– Vi breddar befi ntlig E45 till 
fyrfältsväg med mittseparering, 
bygger två nya trafi kplatser 
norr och söder om Lilla Edet 
samt en ny underfart vid 
Storgatan. 

Hur kommer man att märka 
att arbetet satt igång? 
– På olika sätt, vi kommer 
bland annat stänga gång- och 
cykelporten under E45 vid 
Högstorp under cirka fem 
månader. Av säkerhetsskäl är 
det viktigt att alla väljer gång- 
och cykelporten under E45 vid 
Bryggaregatan under tiden. 

Några särskilda utmaningar? 
– Att få trafi ken att fl yta när 
vi bygger i och intill befi ntlig 
E45. Det kommer dock alltid 
vara två fi ler under byggtiden, 
som tidigare. Sedan krävs 
omfattande markförstärkning 
på sträckan. På Götaslätten 
kommer vi framför allt att an-
vända kalkcementpelare som 
är en eff ektiv och väl beprövad 
metod. Vi kommer dessutom 
att lägga om stora mängder 
VA-ledningar för Lilla Edets 
kommun. 

Något annat du vill nämna? 
– I och med att den befi ntliga 
E45 breddas kommer entre-
prenören vara tvungen att 
arbeta i nära anslutning till 
vägen. Jag vill uppmana alla 
trafi kanter att ta det lugnt förbi 
bygget och visa hänsyn. 

På gång

... Lars 
Preinfalk
... projektledare för 

Kärra-Torpa där byg-

get av ny E45 precis 

startat. 

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Vänligen håll 
hastigheten
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Nu blir det grönare i 
Surte centrum 
Nu påbörjar Skanska arbetet med att bygga om Göteborgsvägen i Surte till 
en miljöprioriterad gata. Surte kommer att få en ordentlig uppfräschning och 
fram till 2012 kommer ett nytt Surte växa fram. 

Bredare gång- och 

cykelbanor kommer att 

underlätta för cyklister 

i Surte.

Caroline L Halvardsson

Nu startar ombyggnaden 
av E45 till ny fyrfältsväg 
på sträckan Stenröset–
Sjuntorpsvägen, strax söder 
om Trollhättan. Bygget omfat-
tar breddning av befi ntlig E45 
till fyrfältsväg med mitträcke 
på cirka 1,5 km. Utöver detta 
byggs cirka 2,5 km ny lokalväg 
parallellt med E45 samt en-
skilda vägar. Sträckan planeras 
att öppna för trafi k sommaren 
2012. 

Göteborgsvägen i Älvängen 
byggs (också) om till miljöpri-
oriterad gata. Under byggtiden 
är hastigheten sänkt till 30 km/
tim. Eftersom byggarbetarna 
arbetar så nära vägen ber vi 
alla trafi kanter om att hålla 
hastighetsbegränsningen. Allt 
för att värna om arbetarnas 
säkerhet.
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