
Natten mellan lördagen den 
31 mars och söndagen den 1 
april monterar Västtrafi k gång-
bron till pendeltågsstationen 
i Bohus.  E45 vid Bohus kom-
mer att vara stängd från klockan 
21.00 till 06.00. Trafi ken som 
kommer norrifrån leds om via 
Jordfallsbron och trafi k söder-
ifrån som ska längre norrut än 
Bohus leds om via Angeredsbron 
och Jordfallsbron. Följ skyltning 
på plats.

För att minimera trans-
portvägen monteras bron, som 
med sina 58 meter den längsta 
av gångbroarna, i direkt an-
slutning till själva pendeltågs-
stationen. Den nuvarande in-
farten till Bohus, i Skårdal, 
berörs inte av avstängningen.

Bohusbron över Nordre älv, vid 
Kungälvs fästning, ska målas 
om från den 16 april till och med 
augusti. (Observera att det inte 
gäller Jordfallsbron som går 
mellan Bohus och Kungälv.)

Vägtrafi ken påverkas genom 
avstängningar under cirka tio 
nätter i slutet av maj. Vid några 
andra tillfällen begränsas fram-
komlighet då ett körfält stängs. 
Sjötrafi ken under bron stängs 
mellan den 25 juni och den 15 
juli. Aktuell information fi nns på 
www.trafi kverket.se/bohusbron

Byggnationen av den nya 
trafi kplatsen i anslutning till 
Jordfallsbron är ett tekniskt 
krävande projekt. Trafi kplatsen 
byggs som en upphöjd rondell på 
ett mycket begränsat utrymme. 

För att trafi ken över 
Jordfallsbron ska kunna fl yta un-
der byggtiden har utbyggnaden 
gjorts i fl era etapper. I mitten av 
maj görs den sista trafi komlägg-
ningen i Bohus, då sker också 
fl era förändringar som underlät-
tar framkomligheten.

Infarten till Bohus öppnar
Projektledare Veli Taatila liknar 
de olika etapperna vid tårtbitar.

– I maj är alla tårtbitar, för-
utom den närmast påfarten 
till Jordfallsbron, färdiga. Det 
innebär att vi kan öppna den 
sydöstra rampen och in- och ut-
farten till Bohus. Även lokalvägen 
mellan Bohus och norra Surte 
öppnas för trafi k. I anslutning 

till detta stängs även den tillfäl-
liga infarten vid Preem i Skårdal. 

Begränsad framkomlighet 
Även om rondellen på trafi k-
platsen börjar trafi keras i mit-
ten av maj kommer det att vara 
trångt och framkomligheten, 
framför allt på delen närmast 
Jordfallsbron, kommer vara myc-
ket begränsad. 

– Det kommer vara extra 
trångt där det arbetas närmast 
anslutningen till bron men vi  
försöker att lösa trafi ken där 
så bra som möjligt, säger Veli 
Taatila.

Arbeten påverkar gång- och 
cykeltrafi k 
Redan tisdagen den 10 april 
påbörjas arbeten som innebär 
att gång- och cykeltrafi ken inte 
längre kommer kunna ta sig mel-
lan Bohus och Jordfallsbron via 
rondellen på trafi kplatsen. 

Från Bohus behöver de istället 
ta sig norrut via lokalvägen, över 
Ekabron som korsar vägen och 
järnvägen och därefter ta sig via 
trappan upp på Jordfallsbron. I 
och med att de då hamnar på rätt 
sida uppe på bron tas trafi kljuset 
vid trappan bort. 

– Vi förstår att det här för-
svårar för dem som går och 
cyklar, men på grund av det be-
gränsade utrymmet kan vi med 
tanke på säkerheten inte leda 
gång- och cykeltrafi ken på något 
annat sätt i detta skede, förklarar 
Veli Taatila. 

Klart till hösten 
Arbetet i Bohus beräknas vara 
färdigt i november. Då öppnar 
den sista rampen och hela trafi k-
platsen i sin slutliga utformning. 
Mer information om omläg-
gningen i mitten av maj kommer i 
Alekuriren och på www.banavag.
se i slutet av april.

Västtrafi k lyfter bro 
till stationen i Bohus

Reparation av 
Bohusbron i Kungälv

På gång Hallå där...
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I Bohus börjar den nya trafi kplatsen allt mer närma sig sin slutliga form 

och i mitten av maj är det dags för den sista stora trafi komläggningen. 

Men redan den 10 april påbörjas arbeten som påverkar gång- och 

cykeltrafi ken mellan Bohus och Jordfallsbron.  
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Vad är det som ska göras?
– Från södra Surte, ungefär i höjd 
med Halal kött, och 1,3 kilometer 
söderut ska vägen göras i ordn-
ing till samma standard som 
övriga delar.  Vi ska också säkra 
berget längs med vägen. Det gör 
vi genom att ta bort löst berg och 
en del vegetation, stärka upp 
med bultar och sätta upp nät.

Var går den södra gränsen för 
utbyggnaden?
– Den går strax norr om infarten 
till rastplatsen vid Agnesberg. 
Det är också den södra gränsen 
för hela vägutbyggnaden 
inom projekt BanaVäg i Väst. 
Korsningen vid Agnesberg in-
går inte i projektet och påverkas 
alltså inte.

Hur påverkas trafi ken?
– Det kommer att bli 1+1 körfält 
från det att arbetet drar igång 
i början av april fram till sista 
november. Orsaken till det är 
framför allt att vi måste ha ett 
säkerhetsavstånd till arbetet 
med berget. 

Gång- och cykeltrafi ken kom-
mer att kunna ta sig fram men 
vi ber om överseende med att 
det på grund av det begränsa-
de utrymmet kan vara något 
svårframkomligt.

Det är ju inte långt kvar till 
trafi köppningen i december. 
Hinner ni klart?
– Ja. Vi har kortat byggtiden så 
mycket det går för att minimera 
störningarna för trafi ken, men vi 
hinner klart.

... Lars 
Sjögren
projektledare Agnes-

berg–Bohus, med an-

ledning av att bygg-

nationen på den syd-

ligaste vägetappen 

snart påbörjas.

På gång i Bohus
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I mitten av maj sker

den sista stora trafi k-

omläggningen i Bohus.


