
BanaVäg i Väst bjuder in till in-
formationsmöte med anledning 
av byggstarten på den drygt fem 
kilometer långa utbyggnaden 
av E45 mellan Edet Rasta och 
Torpa. Ingen anmälan krävs. 
Välkommen till Folkets hus i 
Lilla Edet tisdagen den 27 sep-
tember klockan 18.00–20.00.

Lördag den 1 oktober till måndag 
den 3 oktober stängs E45 mel-
lan Grönån och Grönnäs motell. 
Trafi ken leds om via Skepplanda. 
Boende i Kattleberg kommer 
att kunna köra ut till E45 via 
Grönnäs motell eller via bron 
över Grönån i söder.

Nya körvägar för 
bussar i Surte

På grund av arbetet med lokal-
vägen genom Surte kommer 
busstrafi ken framöver inte att 
passera genom samhället mellan 
södra Surte och Surte centrum 
utan köra via E45. Bussarna kör 
in och ut via särskilt anordnade 
vändslingor, en slinga fi nns norr 
om Surte centrum och en  fi nns 
vid Surte hotell. Förändringen 
gäller tillsvidare. 

Övrig trafi k kommer att kun-
na passera på lokalvägen genom 
samhället. Framöver kan dock 
avstängningar av kortare sträc-
kor bli aktuella och biltrafi ken 
kommer då att ledas om via alter-
nativa vägar. Gångtrafi kanter 
kommer även i dessa fall att 
kunna ta sig fram via lokalvägen. 

Projektet försöker så långt det är 
möjligt att minska trafi kstörnin-
gar till följd av sprängningar. 

– Samordning av sprängnings-
arbetet ingår i den övergripande 
och fortgående planeringen 
inom projektet.  Inom de olika 
entreprenaderna sker en daglig 
samordning som även omfattar 
eventuella sprängningsarbeten 
och mellan entreprenaderna sker 
också en samordning av spräng-
ningsarbeten. Denna utförs av 
BanaVäg i Västs byggledare för 
bergarbeten, och kan exempelvis 
gälla skjuttider i syfte att mini-
mera trafi kstörningar, berättar 
Lars Jönsson, projektledare pro-
jekt BanaVäg i Väst. 

Tio minuters trafi kstopp
Ibland är det dock oundvikligt att 
stoppa trafi ken en stund.

Vid dessa tillfällen stan-
nas trafi ken från både norr och 
söder med hjälp av vakter. Om 

det kommer ambulanser eller 
andra  utryckningsfordon under 
tiden trafi ken är stoppad avbryts 
sprängningsförberedelserna och 
de släpps igenom. 

Information om förestående 
sprängningar sprids via 
Trafi kverkets trafi klednings-
central till bland annat radio och 
vägskyltar.

Sprängningen utförs på ett 
givet klockslag och arbetsfordon 
står beredda för att forsla bort 
eventuella stenar som 
kan ha hamnat på 
vägbanan, till sist 
sopas vägbanan. 
Först därefter 
kan trafi ken åter 
släppas på.

För att hinna 
med att både sprän-
ga och återställa vägban-
an behöver trafi ken stoppas i tio 
minuter. Endast ett fåtal gånger 
har stoppen varat längre än så. 

Då har det handlat om att stora 
stenar har hamnat på vägbanan 
och att dessa har behövt krossas 
ytterligare på plats innan de har 
kunnat forslas bort.

Berget återanvänds 
När projektet är klart kommer 
sammanlagt 4 168 000 kubik-
meter berg ha sprängts bort. 
Den allra största delen krossas 
och återanvänds inom projektet. 

– I en etapp, järnvägsutbygg-
naden mellan Velanda 

och Prässebo, kan 
dock inte allt 
berg användas. 
Detta överskott 
förs istället ut 
på den öppna 

marknaden, där 
det kommer till nytta 

vid annan byggnation i 
Trollhätteområdet, avslutar Lars 
Jönsson.

Informationsmöte 
Edet Rasta–Torpa

Del av E45 stängs 
tillfälligt

Vissa av åtgärderna som 
planerades till trafi komlägg-
ningen den 15 september 
kunde inte genomföras till 
dess. För att förbättra fram-
komligheten kommer därför 
kompletterande justeringar 
att göras under september 
och oktober.

Planerade åtgärder
Kontroller av kötiderna genom-
förs kontinuerligt.

I slutet av oktober planeras 
för öppning av ytterligare en fi l 
norrut så att det blir 2+2 körfält 
norr om trafi kplatsen i Bohus. 
Detta förutsätter dock en längre 
sammanhängande period utan 
nederbörd.

Under oktober tas den trafi k-
ljusreglerade korsningen i 
Djupedal i bruk. All trafi k till och 
från Eka kommer att köra där 
vilket avlastar lokalvägen norrut 
som används av trafi kanter som 
ska vända vid Stora Viken. 

Trafiksäkerhetsåtgärder 
kommer att genomföras 
vid övergångsstället på 
Jordfallsbron och den nord-
västra påfartsrampen. Belysning 
och refl exer förbättras.

Justeras allteftersom
Lösningarna utvärderas och 
justeras allteftersom. Vi  fort-
sätter att studera och påverka 
trafi kfl ödet, bland annat genom 
att trimma intervallerna på 
trafi kljusen. 

Nya delar av motorvägen tas i 
bruk när de blir klara och kan un-
derlätta trafi kfl ödet. Vi öppnar 
dock inte korta ”snuttar” då detta 
inte förbättrar framkomligheten 
utan snarare har motsatt eff ekt. 

Öppnar 2012
På försommaren 2012 beräknas 
den nya trafi kplatsen i Bohus 
öppna för trafi k. I samband 
med det stängs korsningarna i 
Skårdal och Djupedal. Rondellen 
på trafi kplatsen kommer inled-
ningsvis att vara enfi lig, för att på 
hösten 2012 öppnas i sin slutliga 
utformning.

Gång- och cykelbanan på 
berghyllan söderut kommer att 
öppnas i år innan vinterväderlek.

På gång

Framkomligheten 
vid Bohus

Information om...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt september 2011  

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

Samordnade sprängningar 
minskar trafi kstörningar
På fl era ställen måste berg sprängas bort för att den nya fyrfältsvägen, 
dubbelspåret och lokalvägarna ska kunna byggas mellan Göteborg och 
Trollhättan. 
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På BanaVäg i 

Västs kanal på YouTube 

www.youtube.com/banavag 

kan du titta på en fi lm om 

hur det går till vid 

sprängningarna.

Det bortsprängda berget 

krossas och återanvänds 

inom projektet.
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