
Som en del i projekt BanaVäg 
i Väst byggs en så kallad miljö-
prioriterad gata med upp-
höjda övergångsställen på 
Göteborgsvägen i Älvängen. Det 
främsta syftet är att öka säkerheten 
för de som går och cyklar. I sam-
arbete med kommunen fräschas 
även kringytor upp och det plant-
eras nya träd och buskar. Samtidig 
läggs även vattenledningar om.

– Vi är tacksamma för det 
tålamod som Älvängenborna har 
visat. Det har varit en tuff  tid un-
der sommaren och hösten med 
mycket arbeten utefter vägen. Jag 
vill verkligen uppmärksamma 
den samarbetsvilja som har gjort 
att det ändå har fungerat så pass 
bra som det har gjort, säger Mats 
Granath, Trafi kverkets projekt-
ledare i Älvängen.

På några ställen längs vägen 
har dock vissa upplevt att det har 
grävts fl era gånger på samma ställe. 

Vad är det som har hänt?
– Vi har haft problem med läck-
age på den nya ledningen, det är 
nu löst. Sen är det även så att hela 
huvudledningen grävs ner först 
och därefter görs påslagen till fast-
igheterna. Däremellan läggs alltså 
marken igen och då blir det ju så 
att det grävs på samma ställe fl era 
gånger, berättar Mats Granath.

Hoppas vara färdiga innan jul
I projektet ingår även att byg-
ga nya parkeringar längs 
Göteborgsvägen. Från vissa håll 
har det dock kommit frågor om 
parkeringsplatsernas bredd. Men 

platserna längs Göteborgsvägen 
är två meter breda, helt i enlighet 
med de normer som fi nns.

– Något som kan göra att park-
eringarna uppfattas som smala är 
raden med småstenar som mark-
erar var gränsen går ut mot vägen 
och att man då tänker sig att man 
ska parkera innanför den raden. 
Men det är den yttre kanten på 
parkeringen som gäller, förklarar 
Mats Granath.

– Vi jobbar hårt på att försöka 
få färdigt i stort sett alla ytarbeten 
på Göteborgsvägen innan jul, sen 
beror det lite grann på vädret om 
vi lyckas med det eller inte, fort-
sätter han.

När man har kommit så långt 
kommer även de tillfälliga trafi k-
ljusen kunna tas bort. 

Snart öppnar nya bron
I slutet av november öppnar den 
nya bron över vägen och järnvägen 

för trafi k. Ungefär en vecka senare 
stängs den nuvarande infarten till 
den provisoriska tågstationen vid 
museet. 

– Till semestern nästa år ska 
E45 vara öppen och i stort sett 
klar. Under hösten blir även järn-
vägen färdig och i december 2012 
börjar pendeltågen gå, säger Mats 
Granath.

Möten med företagarna
En annan angelägen fråga som har 
lyfts är hur det pågående bygget 
påverkar butiker och andra verk-
samheter i Älvängen.

– Vi har haft fl era möten med 
fastighetsägare och näringsidkare. 
Nästa möte hålls den 29 november 
klockan 18.30 i Folkets hus. Jag ser 
gärna att så många som möjligt av 
företagarna i Älvängen kommer 
dit så att vi får tillfälle att prata om 
det pågående och fortsatta arbetet, 
avslutar Mats Granath.

Hallå där...

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt november 2011  

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

”Tack alla tålmodiga!”
Trångt, stökigt och samma sak som görs om fl era gånger. Så har en del upplevt den senaste tidens 

arbeten på Göteborgsvägen i Älvängen centrum. Vi har träff at projektledare Mats Granath för att 

reda ut vad som har hänt och ta reda på vad som är på gång härnäst. 
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Projektledare Mats Granath på 

den nya bron över E45 och järn-

vägen vid Älvängen centrum.

Hur görs mätningarna?
Vi har kameror utplacera-
de på ungefär femtio 
platser i Göteborgsområdet. 
Mätningarna görs i sam-
arbete med Göteborgs kommun 
och kamerorna sitter både på 
Trafi kverkets och på kommun-
ens vägar. 

Kamerorna identifi erar num-
merplåtarna bak på bilarna. 
Viktigt att poängtera är att infor-
mationen om nummerskyltarna 
krypteras med en gång. Vi har 
inget intresse av att följa vilka 
fordonen är, bara av att veta när 
fordonet passerar nästa kamera. 
Motsvarande system som bygger 
på samma tekniska lösning fi nns 
även i Stockholm och Malmö.

Vad används statistiken till?
Dels används den för att ge in-
formation i realtid till trafi kanter 
via de trafi kinformationsskyltar 
som fi nns uppsatta utmed vissa 
vägar och dels används den till 
Trafi kverkets webbtjänst Läget 
på vägarna. Dessutom används 
statistiken av Trafi kverkets 
trafi kledningscentral och för 
att följa upp framkomlighets-
situationen i allmänhet. 

De enskilda byggprojekten, 
som till exempel BanaVäg i Väst, 
kan använda statistiken för att 
följa upp till exempel trafi kom-
läggningar och hur information-
en kring dessa fungerar. Och se-
dan använda det som underlag 
för det fortsatta arbetet. 

BanaVäg i Väst följer kontinuer-
ligt upp restiderna på E45 mel-
lan Älvängen och Lilla Bommen. 
Varje månad publiceras mät-
ningarna på www.banavag.se.

... Stellan 
Tengroth
trafi kanalytiker hos 

Trafi kverket, angående 

mätning av restider.

Göteborgsvägen genom Älvängen 

centrum får ett nytt utseende.

I början av december kommer 
trafi kljuset i södra Surte att 
ersättas med en rondell. I sam-
band med det fl yttas även norr-
gående trafi k närmare berget. 

I början av december öppnar 
E45 under järnvägsbron vid 
Lärje i slutlig utformning med 
två körfält i både norrgående och 
södergående riktning.

Ny rondell vid infart 
södra Surte

På gång

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Den 1 december öppnar Parti-

hallsförbindelsen för trafi k.

Snart fyrfi ligt under 
bron vid Lärje


