
Från och med onsdagen den 
17 augusti är gång- och cykel-
vägen förbi södra Bohus stängd. 
Gång- och cykeltrafi kanter hän-
visas att välja alternativ väg. 
Avstängningen beror på byggna-
tion i området och beräknas som 
längst vara till den 1 december 
2011. 

Mot bakgrund av att regeringen 
återemitterat frågan om lokal-
vägsdragningen genom Kärra 
by till Trafi kverket görs nu en 
kompletterande utställelse av 
arbetsplanen för området. Den 
reviderade arbetsplanen berör 
lokalvägsdragning genom Kärra 
by och omfattar även förändring 
av väg 2002 genom Kärra by från 
allmänt till enskilt underhåll.

Revideringen av arbetsplanen 
hålls tillgänglig hos Trafi kverket 
mellan den 24 augusti 2011 och 
14 september 2011. Adresser 
och mer information fi nns på 
www.banavag.se.

Tågtrafi ken igång 
igen

I måndags började tågen mellan 
Göteborg och Trollhättan att 
gå som vanligt igen efter som-
marens tio veckor långa trafi k-
avbrott på Norge/Vänerbanan.

– Arbetena har gått som plan-
erat. Vi vill tacka resenärer, när-
boende och andra berörda för 
visat tålamod, säger Bo Larsson, 
projektchef för BanaVäg i Väst.

Arbetet innebär att korsningen 
vid Bohus centrum stängs.

– All trafi k in och ut ur Bohus 
leds via Skårdalskorsningen, 
säger Veli Taatila, projektledare 
för deletappen Bohus–Nödinge. 

Av- och påfart till Jordfalls-
bron kommer att ske via de nya 
norra ramperna. Trafi kanter 
som kommer söderifrån (från 
Göteborg och Bohus) och ska 

över Jordfallsbron måste därför 
fortsätta norrut till Stora Viken 
och vända. Detsamma gäller 
trafi kanter som kommer från 
Kungälv och ska söderut. Denna 
trafi kföring beräknas vara till 
april 2012. Gång- och cykel-
trafi kanter kommer även fort-
sättningsvis att kunna passera 
över bron.  

– Omläggningen av trafi ken 

görs för att möjliggöra rivning 
och därmed bereda plats till det 
nya östra landfästet, säger Veli 
Taatila.

Redan den 12 september 
påbörjas förberedande arbeten 
som kan medföra vissa trafi k-
förändringar.

Mer information och kartor 
fi nns på www.banavag.se.

Gång- och cykelväg i 
södra Bohus stängd

Utställelse av ny 
arbetsplan Kärra by

Vad händer just nu?
Vi har utsett en entreprenör och 
förberedelser pågår för fullt in-
för byggstarten som är planerad 
till den 15 september.

På vilket sätt kommer boende 
och trafi kanter märka att det 
börjar byggas?
Det kommer att vara mycket 
sprängningar på den östra sidan 
av E45. Överskottsmassorna 
från sprängningarna ska sedan 
användas till att bygga den nya 
lokalvägen, det innebär att det 
kommer att passera en hel del 
byggtrafi k på E45 fram till dess 
att trafi ken fl yttas över till lokal-
vägen framåt våren. 

Finns det några särskilda ut-
maningar på sträckan?
Brodalsravinen är en stor utman-
ing. För att kunna bredda E45 ska 
delar av ravinen fyllas upp och 
eftersom det är kvicklera i om-
rådet måste vi arbeta ytterst för-
siktigt och hela tiden ta hänsyn 
till risken för skred. 

Med avseende på mijön utgör 
också närheten till älven, som 
förser både Lilla Edet, Kungälv 
och Göteborg med dricksvatten, 
en utmaning. Vi ska göra en hel 
del miljöåtgärder på sträckan, 
till exempel anlägga diken och 
våtmark. Dessutom bygger vi två 
fanuapassager, en i Bliksered och 
en i Tösslanda.

På gång

... Lars 
Preinfalk
projektledare Kärra-

Torpa, om att bygget 

snart är igång mellan 

Edet Rasta och Torpa.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt augusti 2011  

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

Trafi komläggning 
vid Bohus
Den 15 september sker en stor trafi komläggning på E45 i Bohus för att 
ge plats åt arbetet med att färdigställa den nya trafi kplatsen. 

Ett informationsmöte om 

utbyggnaden Edet Rasta–

Torpa planeras till september. 

Inbjudan kommer att fi nnas 

på www.banavag.se.

Nästan en mil av 
nya E45 i Ale 

är nu öppen 
för trafi k

Det nya numret av BanaVäg i Västs projekttidning dimper snart ner i din brevlåda. P.S.
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