
Under sommarens avbrott på 
järnvägen mellan Göteborg och 
Trollhättan kommer många 
viktiga arbeten inför trafi köpp-
ningen i december att utföras. 

Efter avbrottet bör-
jar tågen gå genom den nya 
Kattlebergstunneln och i de-
cember när dubbelspåret har 
kopplats in längs hela sträckan 
beräknas restiden med tåg mel-
lan Göteborg och Trollhättan 
minska till runt 35 minuter.

Alla ramper öppna i Bohus
Längs sträckan börjar även den 

nya vägen anta sin slutliga form. 
Till exempel öppnade den sista 
rampen till trafi kplatsen i Bohus 
förra veckan, vilket innebär att 
vändslingan upp mot Stora Viken 
inte längre behöver användas. 

Ännu återstår dock ar-
beten vid anslutningen till 
Jordfallsbron och de som kom-
mer norrifrån och ska in till 
Bohus behöver även fortsät-
tningsvis ta en extra sväng, 
antingen till rondellen på andra 
sidan bron eller till norra Surte. 
Trafi kplatsen i Bohus beräknas 
vara helt klar i november 2012.

Öppnar i 
december 
Det är ock-
så först under 
hösten som de 
största kliven mot den färdiga 
vägen kommer att tas. 

Precis som järnvägen beräk-
nas huvudstråket på nya E45 
kunna öppna för trafi k i decem-
ber och innan dess återstår myc-
ket arbete. På fl era deletapper är 
tidplanen tajt vilket innebär att 
arbetet på många platser kom-
mer att pågå i stort sett hela 
sommaren.

Onsdagen den 27 juni stängs 
vattnet i Älvängen av mellan 
klockan 08.00 och 16.00 för att 
det nya vattenledningssystemet 
ska kunna kopplas in. Under 
denna tid kan vattnet komma 
att släppas på sporadiskt. Efter 
avstängningen kan vattnet vara 
missfärgat, låt det då rinna tills 
detta försvinner.

Även torsdag och fredag 
28–29 juni kan det förekomma 
kortare avbrott på vattendistri-
butionen, mellan klockan 08.00 
och 16.00.

Torsdagen den 28 juni till söndag-
en den 1 juli är lokalvägen norr 
om trafi kplatsen i Alafors stängd 
för genomfart. Avstängningen 
beror på arbeten med busshåll-
platsen vid Himlaskolan och un-
der tiden behöver man använda 
E45 för att  ta sig förbi området.

Restidsstatistik på 
www.banavag.se

Vi följer kontinuerligt upp 
restiderna på E45 mellan 
Älvängen och Lilla Bommen. För 
att kunna följa hur framkom-
ligheten förändras görs mätning-
ar i högtrafi k, både morgon och 
eftermiddag. Resultaten sam-
manställs och rapporterna läggs 
ut på www.banavag.se.

Vattnet i Älvängen 
stängs av den 27/6

Lokalväg vid Alafors 
stängs för genomfart

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt juni 2012  

www.banavag.se
0771-24 24 24
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Vad är det som händer?
– Från den 9 juli till den 12 au-
gusti stängs järnvägen av mellan 

Göteborg och Trollhättan. 
Det här är den sista som-

maravstängningen innan 
det nya dubbelspåret är 
helt klart i december. 
Innan dess blir det dock 

ytterligare två kortare av-
brott: 5–11 november och 

5–8 december.

Varför måste ni stänga av?
– För att komma åt att göra vissa 
arbeten behöver vi stänga av ba-
nan för trafi k. Det är mycket som 
ska göras så här på sluttampen 
av projektet. Delar av den gamla 
anläggningen ska rivas, nya spår 
och kontaktledningar ska byggas 
och tele- och signaler ska monte-
ras. I augusti när banan åter öpp-
nar för trafi k börjar även tågen gå 
genom den nya tunneln genom 
Kattleberg.

Hur kan jag som tågresenär 
ta mig mellan Göteborg och 
Trollhättan i sommar?
– All persontrafi k ersätts med 
bussar, kontakta Västtrafi k eller 
SJ för mer information.

Något annat du vill tillägga?
– Ja, jag vill framhålla att det 
som alltid är både förbjudet och 
förenat med livsfara att vistas i 
spårområdet. Trafi kavbrottet in-
nebär inte att det är tågfritt, våra 
arbetsfordon kommer att trafi k-
era spåret. 

... Per-Inge 
Söderström
projektledare för BEST 

(bana, el, signal och 

tele), angående som-

marens trafi kavbrott 

på järnvägen.Sommarens arbeten 
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Lyckad övning i Kattlebergstunneln

En intensiv sista sommar väntar projektet innan trafik-

öppningen i december. Men det är först till hösten 

när merparten av deletapperna går in i slutfasen 

som de stora förändringarna kommer märkas.

I augusti börjar tågen gå genom 
den nya Kattlebergstunneln. 
Inför trafi kstarten arrangera-
de Trafi kverket och projekt 

BanaVäg i Väst en dialogbaserad 
samverkansövning vid tunneln. 
I övningen deltog bland annat 
Räddningstjänsten, SOS Alarm, 

Ambulanssjukvården, Polisen 
och tågoperatörerna. På www.
banavag.se kan du läsa mer om 
övningen.

Har du frågor om 
ersättningstrafi ken under 

sommarens avstängning, kontakta:
Västtrafi k tel: 0771-41 43 00 

eller SJ tel: 0771-75 75 75.

Trafi kverkets kundtjänst når 

du dygnet runt på telefon 

0771-24 24 24.

Förra veckan kunde en del 

av omledningsskyltarna vid 

Bohus plockas ner. Nu är alla 

trafi kplatsens ramper klara.


