
Nya E45 blir en säker väg. Ett 
30-tal plankorsningar byggs bort 
och ett stort antal broar och väg-
tunnlar leder lokal trafi k, cyklister 
och fotgängare under eller över 
E45. Men ta det lugnt redan nu, 
sommarhalvåret innebär mer 
trafi k och större risk för olyckor. 
Med tre enkla åtgärder undviker 
vi döda och svårt skadade i trafi k-
en: håll hastigheten, kör nykter 
och använd bälte.

Helgen 7-9 december invigs äntlig-
en projekt BanaVäg i Väst, och 
både väg och järnväg öppnar för 
trafi k. Exakt upplägg är inte klart 
men Trafi kverket och kommuner-
na längs sträckan laddar för fest, så 
boka in helgen redan nu!

Arbetet under trafi kavbrottet 5–6 
maj gick som planerat. Under 
stoppet utfördes förberedande 
arbeten inför det fem veckor 
långa trafi kuppehåll som görs 
på järnvägen mellan Göteborg–
Trollhättan/Vänersborg mellan 
den 9 juli och 12 augusti.

Rättelse: Trafi kljusen 
vid Skårdal i Bohus

In- och utfarten vid Skårdal söder 
om Bohus stängs natten mellan 
onsdag och torsdag den 23-24 
maj. Då försvinner även trafi k-
ljuset på E45. I tidigare informa-
tion har det angetts att denna 
förändring skulle ske samtidigt 
som trafi komläggningen den 15 
maj. Vi beklagar felaktigheterna 
och de besvär detta medför.

Invigning av BanaVäg 
i Väst 7–9 december

Sista sommaravbrot-
tet på järnvägen

Visste du att
• Varje sänkning av medel-

hastigheten med 1 km/tim 

sparar 25 liv/år

• Tidsvinsten av att köra 100 

km/tim istället för 90 km/

tim endast är 3 minuter och 

20 sekunder över fem mil

• En genrell hastighet på 10 

km/tim över gränsen kan 

kosta cirka 1000 kronor per 

år i ökade bränslekostnader 

  

• 9 av 10 fotgängare överlever 

om de blir påkörda i 30 km/

tim, bara 2 av 10  överlever om 

de blir påkörda i 50 km/tim 

• Trafi ksäkerhetskamerorna 

minskar antalet döda med 

upp till 60 procent på vissa 

 vägsträckor

• Om alla höll hastighets-

gränserna skulle 100 till 150 

liv kunna sparas varje år

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner
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Vad är en faunapassage?
– Man kan likna det vid en bro 
över vägen som är särskilt ut-
formad för att leda över djur som 
rör sig i området. Träd, buskar 
och annan vegetation planteras 
så att stråket upplevs som tryggt 
och naturligt att passera. Den 
här faunapassagen förbinder den 
västra delen av Tösslanda med 
lokalvägen mot Trollhättan och 
Lilla Edet. 

Hur vet ni att djuren kommer 
att använda den?
– Baserat på undersökningar 
som vi har gjort vet vi att viltet 
rör sig i en ganska snäv korridor, 
och faunapassagen har därför 
placerats där. Övergången blir 
15 meter bred vilket tillsammans 
med planteringarna gör den in-
bjudande. Viltstängslen längs 
vägen bidrar också till att leda 
djuren och vi väntar oss både 
större vilt som älgar och rådjur 
och mindre vilt som hare och räv.

Påverkas trafi ken av bygget?
– Arbetet kommer att utföras vid 
sidan om den omledning som 
redan fi nns. Vi började bygga 
förra veckan och det tar ungefär 
två veckor att montera valven. 
Betongsargen gjuts i sommar 
och hela faunapassagen med 
motfyll och överbyggnad beräk-
nas vara klar sent i augusti, då 
börjar trafi ken gå genom de två 
valven. 

Det kommer även att byggas 
en likadan passage i Bliksered 
som blir 10 meter bredare än 
denna i Tösslanda. Den kommer 
att stå klar i september.

... Lars 
Preinfalk
projektledare Kärra–

Torpa, om bygget av 

faunapassagen i Töss-

landa som nyss har 

börjat.

Delarna som 
utgör helheten 
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Bilder: Kasper Dudzik och Christina Sundien, Illustration faunapassage: Ramböll

Håll hastigheten – för säkerhetens skull!
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Mellan Göteborg och Trollhättan byggs 7,5 mil 

dubbelspår dimensionerat för 250 km/tim. Sju 

nya pendelstågsstationer ger möjlighet till nya 

resvanor. Restiden med tåg mellan Göteborg och 

Trollhättan beräknas bli 30–35 minuter.

På vissa platser utförs utbygg-

naden på ett mycket begänsat 

utrymme mellan älv, samhälle 

och berg. På andra platser sker 

utbyggnaden i ny sträckning.

Stora mängder för-

orenad mark från 

gamla industrier 

tas om hand.

Ökad framkomlighet, säkrare resor och hänsyn till miljön. Det är målen 

för BanaVäg i Väst – ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. 

För att inte fåglar, djur 

och växter som trivs på 

de betade strandäng-

arna längs Göta Älv ska 

påverkas, skapas nya 

områden med liknande eller 

förbättrade livsvillkor i närheten. 
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Den nya fyrfältsvägen kommer till 

skillnad från den tidigare vägen att ha 

både mitträcke och vara fri från kors-

ningar i markplan. I kombination med 

en generellt sett högre standard inne-

bär det ett lyft både för trafi kanternas 

säkerhet och för framkomligheten. 15 

nya trafi kplatser med planskilda kors-

ningar skapar ett jämnare trafi kfl öde 

vilket minskar utsläppen.


