
E45 söder om Alvhem breddas 
till fyrfältsväg vilket innebär att 
berget intill vägen måste spräng-
as bort. Trafi kverket ställer krav 
på sin entreprenör att gränsen 
för stopp av trafi k på E45 är 10 
minuter. Entreprenören har 
maskiner redo för att forsla bort 
stenar som hamnar på vägbanan, 
men på grund av närheten till 
vägen går det inte att garantera 
att längre stopp inte inträff ar om 
röjningsarbetet drar ut på tiden, 
så skedde till exempel vid ett till-
fälle förra veckan.

Sprängningarna i området 
kommer att pågå ytterligare två 
månader och ska vanligtvis ske 
utanför rusningstid.

Under februari avslutas arbet-
et med vatten- och avlopp på 
Göteborgsvägen i Surte. Därefter 
tar markarbeten och miljö-
upprustning till den miljöpriori-
terade gatan vid.

Västtrafi k lyfter broar 
i Bohus och Nödinge

Natten mellan lördagen den 31 
mars och söndagen den 1 april 
monterar Västtrafi k gångbron 
i Bohus. Under tiden kommer 
E45 vid Bohus att stängas för 
passerande trafi k, denna hän-
visas istället via Jordfallsbron 
och Angeredsbron. I mitten 
av maj är det sedan dags för 
Västtrafi k att lyfta den sista bron 
på plats i Nödinge.

Byggnationen på de sista delarna 
kommer igång först nu i vår, så 
det är ett intensivt år som väntar.

– Vi räknar med att hålla tid-
planen så att trafi ken kan komma 
igång på hela huvudstråket mel-
lan Göteborg och Trollhättan i 
december, därefter återstår kom-
pletterande arbeten med lokal-
vägar och toppbeläggning på 
delar av E45, säger Sara Distner, 
projektchef BanaVäg i Väst.

Bättre framkomlighet i söder
Men redan innan sommaren 
märks förändringar som för-

bättrar framkomligheten, fram-
för allt i de södra delarna. 

– I maj öppnar infarten vid 
Bohus centrum och infarten vid 
Skårdal stängs. I början av juni 
är den nya trafi kplatsen i norra 
Surte klar och därmed försvinn-
er de tillfälliga rondellerna vid 
norra och centrala Surte. I sam-
band med det blir det också fyr-
fi ligt hela vägen från södra Surte 
och förbi Bohus, undantaget 
vid Jordfallsbron där det fort-
satt är en fi l i vardera riktning-
en, fortsätter Sara Distner. 

Pendeltrafi k 
i december
I augusti bör-
jar tågen gå 
genom den 
nya tunneln 
i Kattleberg, 
men det är först när dubbelspåret 
längs hela sträckan är färdigt som 
det märks på restiderna.

– I december trafi keras de nya 
pendeltågsstationerna och det är 
också då vi kan se restider på ner 
mot 30 minuter mellan Göteborg 
och Trollhättan, avslutar Sara 
Distner.

Sprängningar söder 
om Alvhem

VA-arbeten i Surte 
klara i februari

På gång Hallå där...
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Full fart mot mål
Sedan byggstarten 2004 har projekt BanaVäg i Väst blickat fram mot 
december 2012. Projektchef Sara Distner berättar vad vi har att vänta 
innan dess.
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Blir det någon invigning?
– Ja, det är klart. Med tanke 
på att BanaVäg i Väst har haft 
en påtaglig närvaro i området 
känns det extra viktigt att av-
sluta på ett positivt sätt och 
tacka för det tålamod och den 
samarbetsvilja som boende och 
resande i området har visat.  

Jag vill dock påpeka att det 
återstår en del kompletterande 
arbeten även under 2013. Men i 
december 2012 öppnar vi hela 
huvudstråket för trafi k, och det 
tycker vi är värt att fi ra!

Hur ser planerna ut?
– Vi har möten med kommuner-
na så att vi tillsammans kan fi ra 
in regionens nya transportstråk. 
I övrigt kan jag nämna att vi 
försöker få med både vägen och 
järnvägen i planerna och att vi 
tittar på några olika upplägg för 
hur vi ska få det att gå ihop rent 
tidsmässigt.  

Om man har förslag gällande 
invigningen som man vill föra 
fram går det bra att skicka dem 
till mig på mona.huovinen@
trafi kverket.se.

Kommer kungen? 
– Kungahuset har fått informa-
tion av Trafi kverkets general-
direktör, men vi vet inget om 
hovets planer inför hösten.

Vilket datum är det som gäller?
– Det blir någon gång i första 
delen av december, men exakt 
när är inte bestämt ännu. Vi be-
höver fortfarande komma lite 
längre i planerna och väntar på 
ytterligare några besked innan vi 
kan spika datum. Mer informa-
tion kommer under året.

... Mona 
Huovinen
informationsansvarig 
BanaVäg i Väst, med 
anledning av att det är 
mindre än ett år kvar 
till trafi köppning.

Agnesberg–Bohus (dubbelspår och fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Agnesberg–Olskroken (dubbelspår)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Alvhem–Kärra (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Bohus–Nödinge (dubbelspår och fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Hede–Älvängen (dubbelspår)
Planeras öppna för trafi k i augusti 2012.
Kärra–Torpa (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Nol–Älvängen (dubbelspår och fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.

Nödinge–Nol (dubbelspår och fyrfältsväg)
Deletappen är öppen för trafi k sedan 4 december 2010.
Prässebo–Torbacken (dubbelspår)
Deletappen är öppen för trafi k sedan 31 juli 2006.
Stenröset–Trollhättan (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k sommaren 2012.
Torbacken–Hede (dubbelspår)
Deletappen är öppen för trafi k sedan 21 december 2008.
Torpa–Stenröset (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012. 
Trollhättan–Velanda (dubbelspår)
Deletappen är öppen för trafi k sedan 29 juli 2009.
Velanda–Prässebo (dubbelspår)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Älvängen–Alvhem (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i november 2012.

Tidplan för deletapperna
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Sara Distner

Nyfi ken på framtiden?
På www.banavag.se kan 
du titta på fi lmer som visar 
det nya transportstråket.


