
I mitten av oktober fl yttas 
trafi ken till nya E45 mellan 
Älvängen och Alvhem. Efter 
det ska den tidigare E45 beläg-
gas och göras i ordning till 
lokalväg. En nyhet är även att 
det i anslutning till lokalvägen 
kommer att byggas en samman-
hängande gång- och cykelväg 
från Älvängen upp till Lödöse 
station.

I början av oktober kan rondel-
len uppe på den nya trafi kplat-
sen i Bohus börja användas 
fullt ut och extrasvängen för 
trafi kanter som ska till Bohus 
norrifrån försvinner. I slutet av 
oktober beräknas arbetet vid 
trafi kplatsen vara helt klart.

Snart blir avbrotten på vägen 
vid Lilla Edet färre. Den här 
veckan beräknas nämligen 
sista sprängningen på etappen 
Kärra–Torpa genomföras. I 
december ska sedan den nya 
vägen vara klar för trafi k.

I Älvängen har lokalvägen 
genom centrum inte bara 
fräschats upp, utan fått en helt 
ny utformning. Omvandlingen 
till en så kallad miljöpriorite-
rad gata innebär bland annat 
upphöjda övergångsställen, 
nya gångstråk, längsgående 
parkeringsplatser och nya 
träd och buskar – allt för att 

öka säkerheten och förbättra 
upplevelsen för de som går, 
cyklar och kör bil. I samar-
bete med kommunen har även 
kringytorna fått ett lyft och nya 
vattenledningar har lagts. 

Stundtals har arbetet upp-
levts som påfrestande av både 
handlare och boende.

– Jag vill tacka Älvängen-

borna för den här tiden och 
hoppas att de är nöjda med sin 
nya grönare centrumgata, säger 
Mats Granath, Trafi kverkets 
projektledare i Älvängen. 

– Arbetet ute på E45 och vid 
stationen fortsätter däremot, så 
vi blir kvar i området, avslutar 
han.

Gång- och cykelväg 
norr om Älvängen

Sista sprängningen på 
etappen Kärra–Torpa

Nya rondellen på Jord-
fallsbron snart klar

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner
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Berätta om granen Fredrik!
– Granen Fredrik planterades 
ursprungligen av en rallare 
när järnvägen byggdes i mitten 
på 1870-talet. Sedan dess har 
generationer av lokförare och 
banarbetare hälsat på honom 
för att få lycka på färden. Det 
nya dubbelspåret ligger en bit 
från den gamla banan, och där-
för planterar vi ett skott från 
granen Fredrik intill den nya 
banan.

 
Varför har Fredrik ett så stort 
symboliskt värde?
– Att en vanlig rallare genom 
att plantera en gran kan sätta 
spår som står sig genom tiden 
är inte oviktigt i sig. Sedan 
är granen ett minnesmärke 
över denna betydelsefulla 
järnvägsleds ursprung, och 
återplanteringen är ett sätt att 
hålla traditionen vid liv. Det 
känns sympatiskt att kunna be-
vara granen, det vore synd om 

Fredrik och traditionen 
bara försvann i och med 
att banan fl yttas.
 
Den 24 oktober åter-
planterar Trafi kverket 
i samarbete med 
Bergslagernas 
Järnvägssällskap 
granen Fredrik i när-
heten av Upphärad.

... Morrgan 
Claesson
ordförande för Berg-

slagernas Järnvägs-

sällskap som tillsam-

mans med Trafi kverket 

återplanterar lokförar-

nas ”skyddshelgon” 

granen Fredrik vid det 

nya dubbelspåret.

Arbetet med den miljöprioriterade lokalvägen genom Älvängen är 

på sluttampen. Under september görs de sista kompletteringarna.

Älvängen centrum har

fått ett nytt utseende.

Äntligen grönt i Älvängen!

Om knappt tre månader, den 
7–9 december, är det dags att 
inviga projekt BanaVäg i Väst. 
I takt med att invigningen när-
mar sig börjar även planerna 
för själva fi randet att ta form.

– Tillsammans med kom-
munerna och Västtrafi k har 
vi nu satt ramarna för invign-
ingshelgen. Fredagen ägnas åt 
näringslivet och på lördagen 
planeras ett springlopp på den 
nya vägen, start och mål blir 
vid Lödöse station, säger Mona 
Huovinen kommunikations-
ansvarig BanaVäg i Väst.

Folkfest med Lasse Kronér
På söndagen den 9 decem-
ber börjar trafi ken gå på den 
nya dubbelspåriga järnvägen 
och i samband med det gör 
Alependeln sin premiärtur.

– På söndagen blir det 
folkfest i kommunerna längs 
sträckan. Bland annat kommer 
Lasse Kronér att medverka 
och göra nedslag vid stations-
områdena i Gamlestaden, 
Älvängen, Lödöse och 
Trollhättan. Därtill planerar 
respektive kommun att arrang-
era en mängd olika aktiviteter 

för både invånare och besökare, 
det blir verkligen en helg 
att se fram mot, säger Mona 
Huovinen.

Arbetet med att 
förstärka berget 
vid Angeredsbron 
har nu avslutats.
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7–9 december

Visste du att...
...de fem nya pendeltågsstatio-
nerna i Ale ser snarlika ut vid 
första anblick. Men genom färgen 
på kakelplattorna som sitter i 
väntkurerna och trapphusen får 
var och en sin egen karaktär.

Surte Svart
Bohus Blå
Nödinge Grön
Nol Röd
Älvängen Gul

Granen Fredrik på sin ursprungliga plats. Foto: Kasper Dudzik


