
Det var för flera år sedan som representanter från Ting-
bergs AIS kontaktade Erik 
Lööv, projektledare på Tra-
fikverket för sträckan Älv-
ängen-Göta, och förhörde 
sig om möjligheterna att få 
arrangera ett motionslopp i 
samband med invigningen av 
den nya vägen.

– Jag tyckte det lät som 
ett roligt initiativ och sedan 
har klubben förverkligat sina 
planer, berättar Erik Lööv.

Start och mål kommer att 
ske strax söder om det nya 
stationsområdet i Lödöse. 
Deltagarna kommer att 
springa fem kilometer på 
det norrgående körfältet 
för att sedan vända tillbaka 
och springa fem kilometer i 
södergående riktning. Hit-
tills har ett 150-tal personer 
anmält sig. 

– Vi hoppas landa runt 
500 deltagare, men har kapa-
citet för minst det dubbla. 

Vi kommer att stå rustade 
med ett 50-tal funktionärer, 
berättar Lars Agblad, en av 
de drivande krafterna i Ting-
bergs AIS.

– Anmälningstiden går ut 
den 23 november, men efter-
anmälan kan göras till och 
med tävlingsdagen en timme 
före start, betonar Agblad.

BanaVäg i Väst-loppet 
kommer att omfattas av sex 
olika tävlingsklasser. Herrar 
och damer 10 kilometer samt 
herrar och damer 5 kilome-
ter samt pojkar och flickor 5 
kilometer.

Specialdesign
– Vi kommer att ha priser 
till de tre första i respektive 
klass. En specialdesignad 
glasplakett delas också ut till 
samtliga deltagare som full-
följer loppet, avslöjar Peter 
Johansson i TAIS.

Trollhättans Stad, Lilla 
Edets kommun och Ale 
kommun finns med som 
samarbetspartner i projektet.

– Ett roligt inslag som 
ytterligare förhöjer fest-
stämningen den här helgen, 
säger Monika Skorupa, 
kommunikatör i Lilla Edets 
kommun.

Förutom att det är jung-
frulig mark som deltagarna 
springer på, vad präglar 
sträckan i övrigt?

– En motorväg kan tyckas 
tråkig att springa på, men just 
det här avsnittet har inslag av 
broar, viadukter och fin natur 
som gör loppet väldigt speci-
ellt, avslutar Lars Agblad.
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Löparfest när nya vägen invigs
– Tingbergs AIS hoppas på 500 deltagare

Bana Väg i Väst-loppet går av stapeln lördagen den 8 december på den nya fyrfältsvägen mellan Alvhem och Lödöse. Start 
och mål kommer att ske i närheten av den nya tågstationen Lödöse Södra. Från vänster: Peter Johansson, Tinbergs AIS, 
Monika Skorupa, kommunikatör Lilla Edets kommun, Peter Asp, informationschef Trollhättans Stad, Lars Agblad, Tingbergs 
AIS, och Erik Lööv, projektledare Trafi kverket.

LÖDÖSE. Söndagen den 9 december är det offi ciell 
invigning av nya E45.

Redan på lördagen kommer dock trafi ken att 
släppas på mellan Alvhem och Lödöse, inlednings-
vis bara för löpare.

Tingbergs AIS bjuder in till BanaVäg i Väst-
loppet som ska avverkas på jungfrulig vägbana i 
närheten av Lödöse station.

Lars Agblad, Tingbergs AIS, 
hoppas att motionslop-
pet ska locka minst 500 
deltagare.
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