
Från klockan 09.00 onsdagen 
den 29 juni till klockan 05.00 
torsdagen den 30 juni begrän-
sas södergående trafi k under 
Jordfallsbron till ett körfält. Det 
trånga arbetsområdet mellan 
berget och älven innebär att ett 
av de södergående körfälten un-
der bron tillfälligt stängs. Under 
denna tid kommer endast ett av 
körfälten i södergående riktning 
att vara öppet. Norrgående kör-
fält påverkas inte.

Hittills har cirka 300 personer
fastnat i den mobila kamera som 
Polisen använder för hastighets-
bevakning vid arbetsplats-
områdena längs E45. 

Vi uppmanar alla att re-
spektera angivna hastighets-
gränser. Tänk på säkerheten, 
ha tålamod och var omtänksam 
om såväl dina medtrafi kanter 
som de som har vägen som sin 
arbetsplats.

Under juni och juli ska cirka 60 
000 kubikmeter massor lastas ut 
från brobygget vid Lärje. Detta 
kräver många transporter via 
E45, både på dagtid och på kväll-
stid. Vi ber om överseende med 
eventuella besvär i samband 
med transporterna.

Parkeringsytorna längs Rep-
slagarvägen vid Netto i Älvängen 
centrum försvinner inom kort. 
Ersättningsplatser ordnas i den 
norra delen av parkeringen vid 
Netto. Den temporära park-
eringsytan på östra sidan av 
Göteborgsvägen i Älvängen cen-
trum får användas när arbeten 
pågår i centrum. 

Följ med på bygg- 
promenad i Bohus

Mer information och anmälan 
hittar du på www.banavag.se.

– Nu återstår ett års arbete med 
bland annat att förstärka berget, 
spruta väggarna med betong, 
bygga mellanväggar och gjuta 
portalerna vid tunnelmynnin-
garna. Dessutom ska vi bygga 
själva järnvägen och installera  
övrig inredning såsom säkerhets-
utrustning och radiokommu-
nikationsanläggning, säger Malin 
Odenstedt Lindhe projektledare 
för deletappen Hede–Älvängen.

Sprängningar pågår tills i höst
Genomslaget innebär alltså inte 
att tunneln är färdig. Inte hel-
ler upphör sprängningarna rik-
tigt ännu. I själva tunneln pågår 

sprängningar i ungefär en månad 
till och sprängningar ovan jord 
vid den södra mynningen pågår 
en bit in på hösten. 

Vad mer återstår att göra på 
deletappen  Hede–Älvängen?
– Under sommarens trafi kav-
brott på järnvägen kopplas det 
nya dubbelspåret mellan Hede 
och Alvhem in. Efter det återstår 
en del markarbeten och järn-
vägsbyggnation mellan Alvhem 
och Älvängen. Slutligen ska den 
gamla järnvägen rivas, vilket till 
största delen kommer att ske 
under hösten 2012. Efter som-
maren påbörjas också arbetet 

med att färdigställa den perma-
nenta underfarten vid järnvägen 
i Alvhem. 

Arbetet går enligt planerna 
och trafi kstarten på dubbelspåret 
genom tunneln beräknas ske som 
planerat i augusti 2012, avslutar 
Malin Odenstedt Lindhe.

7,6 kilometer dubbelspår
Dubbelspårsutbyggnaden mel-
lan Göteborg och Trollhättan 
innebär en kapacitetsökning 
för både gods- och pendeltåg. 
På deletappen mellan Hede och 
Älvängen byggs 7,6 kilometer 
dubbelspår, varav 1,8 kilometer 
går i tunneln genom i Kattleberg.

Ett körfält söderut 
under Jordfallsbron 

Fartkontroller för 
ökad säkerhet

Hur ligger ni till?
I och med att de sista arbets-
planerna för Alvhem–Kärra och 
Edet Rasta–Torpa nu har vun-
nit laga kraft har vi alla tillstånd 
vi behöver för att slutföra hela 
bygget. Efter sommaren kom-
mer vi ha byggnation på samtliga 
deletapper.

Håller tidsplanen?
Som det ser ut i dagsläget håller 
vi både budget och tidsplan. Vi 
räknar med en trafi kstart på hela 
huvudstråket mellan Göteborg 
och Trollhättan i december 2012, 
därefter återstår kompletterande 
arbeten bland annat på lokal-
vägar och med toppbeläggning 
på delar av E45.

Ser du några särskilda 
utmaningar?
Det är ju en tuff  tidsplan och det 
tio veckor långa trafi kavbrottet 
mellan Göteborg och Trollhättan 
nu under sommaren är en förut-
sättning för att vi ska kunna ut-
föra viktiga arbeten som krävs 
för att bli klara i tid. Vi hoppas 
på förståelse från resenärer som 
måste åka buss istället för tåg och 
från boende längs järnvägarna 
där godstrafi ken leds om. 

Något annat du vill nämna?
Ja, vi är glada över att nya E45 
mellan Nol och södra Älvängen 
öppnar för trafi k i juli, trots att 
det är något senare än tidigare 
utlovat. Det är även positivt att 
de tre järnvägstunnlarna mel-
lan Velanda och Upphärad är 
färdigsprängda och att vi nu i 
dagarna räknar med genomslag 
i Kattleberg.

På gång

... Bo Larsson
projektchef BanaVäg 

i Väst, om att hela den 

formella processen nu 

är klar.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Transporter på E45 
vid Lärje i sommar

Parkeringsplatser i 
Älvängen fl yttas

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt juni 2011  

www.banavag.se
020-40 35 00
info@banavag.se

Genomslag i tunneln 
genom Kattleberg
I dagarna sker genomslag i järnvägstunneln som byggs genom Kattleberg, 

norr om Älvängen. Sprängningarna i området fortsätter dock fram tills i höst.

På www.banavag.se hittar du 

en fi lm om bygget av tunneln 

genom Kattleberg.

Fram tills nu har vi:
• Sprängt ut motsvarande 6 000 friggebodar berg.

• Sprutat tunnelns väggar med betong motsvarande 1 000 kvadratmeter trädgårdsplattor.

• Borrat spränghål motsvarande sträckan mellan Göteborg och Berlin.

• Säkrat berget med bergbultar motsvarande sträckan mellan Kattleberg och Trollhättan.

Jourhavande byggledare
Vid frågor om de sprängningar som pågår vid Kattleberg, ring vårt journummer 031-10 39 88.
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