
Fredagen den 27 april öppnar 
den nya lokalvägen mellan norra 
och centrala Surte för trafi k. Det 
innebär att den provisoriska ron-
dellen vid centrum tas bort så att 
arbetet med E45 kan fortsätta. 

Den 15 maj kan busstrafi ken 
börja gå på lokalvägen mellan 
Bohus och södra Surte.  Någon 
gång i maj beräknas även ron-
dellen i norra Surte kunna tas 
bort och trafi ken leds då istället 
via den nya trafi kplatsen. Nästa 
vecka inleds beläggningsarbeten 
som påverkar trafi ken på E45 
mellan södra och norra Surte un-
der cirka två veckor. I början av 
juni beräknas sedan vägen öppna 
i slutligt fyrfi ligt utförande.

Natten mellan lördagen den 
19 maj och söndagen den 20 
maj monterar Västtrafi k gång-
bron till pendeltågsstationen i 
Nödinge. E45 vid Nödinge kom-
mer att vara stängd under tiden 
som arbetet pågår och trafi ken 
leds om via andra vägar. 

Trafi kavbrott 5-6 maj 
Göteborg–Trollhättan

Helgen 5-6 maj är Norge/
Vänerbanan avstängd mel-
lan Trollhättan och Göteborg. 
Detta för att förberedande ar-
beten inför sommarens trafi k-
avbrott, som är mellan 9 juli och 
12 augusti, ska utföras. Bussar 
ersätter tågen för resande på 
sträckan Göteborg–Trollhättan/
Vänersborg.

Trafi kavbrottet innebär dock 
inte att det kommer att vara 
tågfritt på Norge/Vänerbanan. 
Arbetsfordon kommer att trafi k-
era det avstängda spåret och 
det är som alltid förbjudet och 
förenat med livsfara att beträda 
spåren.

Mellan Göteborg och Trollhättan 
pågår bygget av det nya dubbel-
spåret och den nya fyrfältsvägen 
för fullt. 

December 2012, då hela 
sträckan ska öppnas för trafi k, 
närmar sig med stormsteg och 
för att hålla den utlovade trafi k-
öppningen krävs noggrann plan-
ering och innovativa lösningar.

Fokus på eff ektiva lösningar
På deletappen mellan Alvhem 
och Kärra är det intensiv aktiv-
itet. Så sent som i höstas kunde 
arbetet där påbörjas och det in-
nebär ett tajt schema och fokus 
på eff ektiva lösningar. 

På sträckan byggs fl era nya 
broar, varav två går över järn-
vägen i närheten av Lödöse. För 
att få broar på plats används en 
metod som kallas lansering. Det 

innebär att bärbalkar, träform 
och armering byggs färdigt vid 
sidan om järnvägen. Väl klar 
skjuts sedan hela den färdiga 
konstruktionen på plats i sitt 
slutliga läge över spåren.

– Med tanke på den tid vi har 
på oss att bygga färdigt broarna 
hade det inte gått att stänga av 
järnvägen i den utsträckning som 
hade krävts för att bygga på ett 
mer traditionellt sätt med ställ-
ningar direkt över järnvägen, för-
klarar projektledare Erik Lööv.

Sex veckors förberedelser
I sex veckor har arbetet med bron 
pågått vid sidan av spåren innan 
det är dags för lanseringen.

Det är sen natt mellan lördag 
och söndag när arbetet inleds. 
Tillfället är noga valt för att passa 
in den tid på dygnet när det går så 

få tåg som möjligt på banan. 
Steg för steg skjuts den 95 

meter långa bron ut över spåret. 
Innan den landar mot brostödet 
på andra sidan hänger den tunga 
trä- och stålkonstruktionen rakt 
ut i luften.

För att bron ska kunna skjutas 
över till andra sidan vilar den på 
tefl onstöd och för att få ännu bät-
tre glid används vanlig såpa. 

Lyckad arbetsnatt
Ett par timmar senare vilar bron 
tryggt mot brostöden på andra 
sidan. Betongen gjuts under det 
trafi kavbrott som görs på järn-
vägen i sommar.

– Allt gick bra och nu är det 
bara att fortsätta mot december, 
konstaterar en nöjd Erik Lööv 
efter nattens arbeten.

Rondeller vid Surte 
tas bort

Västtrafi k lyfter sista 
bron i Nödinge

På gång Hallå där...
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Stora områden, komplexa utmaningar och en tuff  tidplan. Det ställer 
höga krav på tidseff ektiva och inte minst säkra metoder.
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Vad är det som händer?
– Den sydöstra påfartsrampen 
till trafi kplatsen och den nya 
infarten till Bohus öppnar. I 
anslutning till det stängs även 
den tillfälliga infarten vid 
Skårdal, vilket innebär att 
trafi kljuset på E45 tas bort. Vid 
Skårdal fortsätter vi sen bland 
annat med ledningsarbeten och 
byggnation av bullerskärmar. 
Även lokalvägen mellan Bohus 
och norra Surte öppnar

Blir det besvärligare för någon?
– De som kommer norrifrån och 
ska in till Bohus kommer be-
höva ta en extra sväng, anting-
en till rondellen på andra sidan 
Jordfallsbron eller till norra 
Surte. Det beror på att det på 
grund av arbetsområdet på 
trafi kplatsen inte går att göra en 
så snäv sväng i rondellen som an-
nars skulle behövas.

Hur blir det med svängen upp 
till Stora Viken?
– De som ska söderut från 
Jordfallsbron och vice versa åker 
även fortsättningsvis norrut och 
vänder. Även de som kommer 
från Bohus och ska söderut åker 
via Stora Viken, om de inte tar 
lokalvägen till Surte. 

Något annat du vill tillägga?
– Jag vill ännu en gång tacka för 
det tålamod och den förståelse 
för arbetet som boende och re-
senärer visar. Nu börjar vi närma 
oss sluttampen och i november 
kan vi äntligen se fram mot en 
helt färdig väg och trafi kplats.

... Veli 
Taatila
projektledare Bohus-
Nödinge, med anled-
ning av den sista stora 
trafikomläggningen 
som sker i Bohus i mit-
ten av maj.

Här skjuts 95 meter 
bro rakt ut i luften
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Lanseringen av bron 
över järnvägen vid 
Lödöse i full gång.

   Tungevägen stängs i höjd med Tunge Bygdegård
Som tidigast den 1 maj 2012 
stängs Tungevägen (väg 2002) 
i höjd med Tunge Bygdegård. 
Avstängningen görs för att nya 
E45 ska kunna byggas klart och 
innebär att vägen stängs perma-
nent. Ni som idag har utfarter till 

väg 2002 hänvisas att istället an-
vända utfarten till E45 i Glässnäs. 

I samband med att 
Tungevägen stängs kommer skol-
bussens rutt att förändras. Mer 
information om vad det innebär 
kommer från trafi koperatören 

och Lilla Edets kommun. 
Sträckningen för Västtrafi ks 

linjer förändras inte förrän nya 
E45 öppnas för trafi k i decem-
ber 2012. Mer information om 
avstängningen hittar du på www.
banavag.se.


