
   Positiva tongångar bland boende trots långa restider

På grund av arbeten med att 
stabilisera marken stängs kors-
ningen vid Stora Viken för in-
fart lördagen och söndagen den 
28–29 januari. Vändtrafi ken 
till Jordfallsbron kommer att 
kunna passera med begränsad 
framkomlighet. Trafi ken kom-
mer att dirigeras av vakter och 
kortare stopp kan förekomma. 
Trafi kanter till lokalväg 233 hän-
visas till korsningen i Lilla Viken.

Under de kommande månader-
na kommer trafi ken vid infarten 
till Älvängen centrum att läggas 
om ett par gånger. Detta görs för 
att byggnation av väg, vatten och 
avlopp ska kunna slutföras.

”Kvartstrafi k på 
Alependeln!”

Västtrafi k meddelade innan jul 
att de har fattat beslut om att det 
blir kvartstrafi k på Alependeln 
redan från och med trafi köpp-
ningen i december nästa år. 

Västtrafi k börjar köra 
Alependeln i samband med att 
det nya dubbelspåret mellan 
Göteborg och Trollhättan öpp-
nar för trafi k i december 2012 
och för att möta den förväntade 
ökningen av resenärer har de 
beslutat om kvartstrafi k under
högtrafi k redan från start. Mer 
information om den framtida 
pendeltågstrafi ken fi nns på 
www.vasttrafi k.se.

Trafi kverket har arbetat med 
LED-belysning i över 10 år. En 
viktig faktor som påverkar valet 
av belysning är antalet fordon 
som passerar på vägen.

– Med den trafi kmängd som 
E45 har och med tanke på att 
lokalvägen och gång- och cykel-
banan är avskild, så har vi bedömt 
att LED-belysning passar bra, 
säger Bo Björklund, projekter-
ingsansvarig BanaVäg i Väst.

Extra belysning förstärker
LED-belysningen placeras på 
mitträckesstolparna med ett 
avstånd på cirka 50 meter och 
lyser i båda färdriktningarna. 
Som stöd för trafi kanten fi nns 

också refl exer på sidoräckena. 
På platser där det är mycket 

folk i rörelse, som till exempel vid 
pendeltågsstationerna, förstärks 
belysningen ytterligare med be-
lysningsstolpar placerade i väg-
ens mitt. 

Även avfarter förstärks med 
vanlig gatubelysning precis som 
lokalväg, gång- och cykelbana 
och cirkulationsplatser. 

– Mellan Nödinge och Nol 
kan man redan nu få en bild av 
hur den nya belysningen funger-
ar, men förhoppningsvis blir 
upplevelsen ännu bättre när 
slutlig belysning är tagen i drift 
längs hela sträckan, säger Bo 
Björklund.

Färgat sken
Belysningen 
längs vägen 
har ett vitt 
sken. För att 
förtydliga är 
skenet gult 
vid avfarter 
och på ramp-

broarna. Rött sken på baksidan 
markerar felaktig färdriktning. 

– E45 blir säkrare med om-
byggnaden. Att vi har fullgod 
belysning är en viktig del, men 
kanske ännu viktigare är att vi 
sätter upp mitträcken, bygger 
bort plankorsningar och separ-
erar lokalväg och gång- och 
cykelbana från E45, avslutar han.

Framkomligheten står i fokus för de som 
påverkas av projekt BanaVäg i Väst. 
Det visar resultatet från den kun-
skaps- och attitydundersökning som 
projektet genomförde bland boende 
i Ale, Lilla Edet och Trollhättan i 
december. Under byggtiden upplever 
många att de påverkas av längre restider 

och svårigheter att ta sig fram. Samtidigt 
nämner de fl esta just bättre framkom-

lighet som den mest påtagliga eff ekten 
av projektet när det väl står färdigt. 
Bättre framkomlighet och säkrare 
vägar är också anledningen till att 

majoriteten av de tillfrågade säger sig 
vara positivt inställda till utbyggnaden.

Begränsad framkom-
lighet i Stora Viken

Trafi komläggningar 
vid Älvängen C

På gång Hallå där...
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Låg energiförbrukning
med LED-belysning
LED-belysningen som används längs nya E45 drar mindre energi och är 
mer skonsam för miljön än traditionell gatubelysning. Men trafi ksäker-
heten är det som är allra viktigast vid valet av belysning på nya vägar.
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Vid den nya trafi kplatsen i 
Nol fi nns både LED-belysning 
och belysningsstolpar.

Hur ser tidsplanen ut?
– Spårbyggnation med till-
hörande signal-, el- och tele-
arbeten kommer att pågå inten-
sivt hela tiden fram till och med 
mitten av november. Därefter 
görs en omfattande drift- och 
kapacitetsbelastning på spåret 
innan det tas i full drift i 
december.

Vilka arbeten ligger närmast 
i tiden?
– Spåren i Velanda södra ska
byggas ihop, elinstallation-
er ska göras i Varpemossen 
och allteftersom mark-
entreprenörerna är klara 
sätts kontaktledningsstolpar 
upp. Det sista längre trafi k-
avbrottet, som är i sommar vecka 
28 till 32, kommer att användas 
till förberedande arbeten i an-
slutning till befi ntligt spår.

Vad ser du som den största 
utmaningen?
– Tiden. Entreprenören, som 
bygger själva spår- och kontakt-
ledningsanläggningen, får till-
träde till hela sträckan först 
den 1 april och har då drygt sju 
månader på sig att bygga cirka 
1,4 mil dubbelspår.  Att mark-
entreprenaderna blir klara i tid  
är därför en viktig milstolpe. 
Eftersom det är snäva byggtider  
är alla som är inblandade i bygg-
et tacksamma för det hittills ute-
blivna vintervädret. 

Vad är roligast med jobbet 
som projektledare?
– Att få vara delaktig i de beslut 
som fattas och att få vara med i 
utformningen och styrningen av 
projektet och bygget.

... Mikael 
Fischer
ny projektledare för 
deletappen Velanda–
Prässebo.
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Hela rapporten 
från kunskaps- och 

attitydundersökningen 
kan du läsa på

www.banavag.se.
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Bo Björklund


