
I början av maj vann arbets-
planen för Edet Rasta–Torpa 
laga kraft och bygget av nya E45 
kan därmed starta. Trafi kverket 
räknar med att utse en entre-
prenör i juni och att byggstart 
kan ske i augusti. 

Sträckan omfattar samman-
lagt 5,6 kilometer ny fyrfältsväg 
inklusive två faunapassager i 
Bliksered och Tösslanda. 

På lördag den 28 maj monterar 
Västtrafi k den längre delen av 
gångbron som ska gå över E45 
mellan samhället och pendel-
tågsstationen i Nol. Bron lyfts 
på plats i ett stycke och arbetet 
innebär att E45 mellan Nol och 
Nödinge stängs för trafi k mel-
lan 06.00 och 14.00. Trafi kanter 
hänvisas till lokalvägen. Mer 
information fi nns på banavag.se.

Nästa vecka leds E45 mellan 
norra Älvängen och Grönån i 
en ny provisorisk sträckning. 
Det innebär att vägen blir sma- 
lare och för att ge oskyddade 
trafi kanter en säkrare färd-
väg hänvisas cykeltrafi kanter 
till Göteborgsvägen, genom 
Älvängen och Skepplanda. 

Dammiga vägar är ett återkom-
mande problem när marken är 
som torrast under våren och 
senvintern. Våra entreprenör-
er arbetar kontinuerligt med 
dammbekämpning och under de 
kommande veckorna lägger de 
lite extra krut på att få vägarna 
mindre dammiga. 

Det fi nns många sätt att 
bekämpa dammiga vägar, några 
av de vanligaste är att sprida ut 
salt, lut eller vanligt vatten för att 
binda dammpartiklarna.

– Intensiv byggnation kommer 
att pågå dygnet runt längs hela 
sträckan. Ett stort antal entre-
prenörer kommer vara i arbete 
med att utföra det som ska hinnas 
med, säger Per-Inge Söderström, 
projektledare bana, el, signal, tele 
(BEST).

Delar av de befi ntliga anläggn-
ingarna ska rivas och omfattande 
markstabiliseringsarbeten be-
höver göras på fl era håll i spår-
området, bland annat inför 
byggnation av Älvängens rese-
centrum. Utöver rivning och sta-
bilisering sker även byggnation 
av nya spår och kontaktledningar 
såväl som tele- och signalmontage. 

Nya spår kopplas in i 
Agnesberg, Bohus och Alvhem 
och i Flunbo utförs växel-
arbeten. Innan trafi ken kan 

återupptas genomförs även 
omfattande besiktningsarbeten.

Ersättningstrafi k
Bussar ersätter persontågen mel-
lan Trollhättan/Vänersborg och 
Göteborg.

En stor mängd godstrafi k leds 
om via Bohusbanan, Västra stam-
banan och Älvsborgsbanan. Dessa 
banor kommer därför att trafi k-
eras även andra tider än normalt, 
både dagtid och nattid.

Inte tågfritt på banan
Avbrottet innebär inte att det är 
tågfritt på Norge/Vänerbanan.

– Arbetsfordon trafi kerar det 
avstängda spåret och det är även 
fortsättningsvis både förbjudet 
och förenat med livsfara att 
beträda spåren. Elanläggningar 

är alltid att 
betrakta som 
s p ä n n i n g s -
förande, av-
slutar Per-Inge 
Söderström. 

Näst sista avbrottet
Sedan byggstarten 2004 har 
det under somrarna varit fem  
stycken längre trafi kavbrott 
på Norge/Vänerbanan. 

Sommarens avbrott blir 
det näst sista innan trafi ken på 
dubbelspåret beräknas starta i 
december 2012.

När banan öppnar för trafi k 
igen i augusti kommer drygt hälf-
ten av utbyggnaden, som gör det 
möjligt att köra fl er gods- och 
persontåg, att vara färdig.

Byggstart norr om 
Lilla Edet i augusti

Gångbro lyfts på 
plats i Nol

Vad innebär beslutet?
Arbetsplanen har vunnit laga 
kraft i alla delar förutom lokal-
vägsdragningen genom Kärra 
by, den delen skickades tillbaka 
till Trafi kverket. Rent konkret 
innebär det att vi kan börja by-
gga den nya fyrfältsvägen. Efter 
alla dessa år av väntan känns det 
väldigt skönt att vi äntligen kan 
sätta igång.

Vad händer nu?
Mellan Tingberg och Kärra är 
NCC upphandlad entreprenör 
och börjar nu bygga på fl era 
fronter. Bland annat byggs en 
omledning av Nygårdsvägen 
samt transportvägarna fram 
till bron över järnvägen i Hede. 
I Hönebäck påbörjas schakt- 
och sprängningsarbeten.

För delen mellan Alvhem 
och Tingberg pågår upphandling 
av entreprenör och beräknad
byggstart är slutet av juni.

Hur ser tidsplanen ut?
Vi ska, liksom övriga delar av 
BanaVäg i Väst, vara klara 2012 
vilket innebär att vi behöver  byg-
ga på alla ställen samtidigt. Dock 
dröjer det några veckor innan vi 
börjar bygga uppe i Kärra och på 
Tungeslätten.

Ser du några särskilda 
utmaningar?
Givetvis är den korta bygg-
tiden en utmaning men en 
annan punkt jag vill trycka på är 
Gårdaån med dess lera. Sedan är 
det alltid en utmaning att inte 
störa de som bor, jobbar eller 
åker i området där vi bygger.

På gång

... Erik Lööv
projektledare för del-

etappen Alvhem–Kärra, 

där arbetsplanen nu har 

vunnit laga kraft och 

bygget kan starta.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Trafi komledning 
norr om Älvängen

Dammigt värre
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Trafi kavbrott på 
Norge/Vänerbanan
Den 13 juni inleds ett tio veckor långt trafi kavbrott på Norge/Väner-

banan – järnvägen mellan Trollhättan och Göteborg. Avbrottet beror på 

dubbelspårsutbyggnaden inom projekt BanaVäg i Väst. Banan öppnar 

åter för trafi k den 22 augusti. 

Intensivt arbete kommer 

pågå längs hela sträckan 

Göteborg–Trollhättan 

under trafi kavbrottet.
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Per-Inge 
Söderström

Frågor om omledningstrafi ken: Trafi kverkets kundtjänst 0771-24 24 24

Frågor om ersättningstrafi ken: www.vasttrafi k.se och www.sj.se


