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LILLA EDET. Nedräk-
ningen har börjat.

Den 9 december 
invigs den nya fyrfälts-
vägen med tillhörande 
dubbelspår mellan Gö-
teborg och Trollhättan.

– Vi gör allt vi kan för 
att hinna bli färdiga, 
säger Lars Prein-
falk, projektledare för 
sträckan Kärra-Torpa.

Det är bråda dagar för Tra-
fikverket och dess entrepre-
nörer. Om knappt två veckor 
ska det vara klappat och klart 
för invigning av nya E45 och 
dubbelspåret mellan Göte-
borg-Trollhättan.

– Just nu håller vi på att 
slutmontera bullerplank, 
ordna med planteringar och 
färdigställa anslutningsvä-
gar, förklarar Lars Preinfalk 
som tillsammans med sina 
medarbetare installerade sig i 
projektkontoret i Lilla Edet i 
oktober 2010.

– Vi kommer att bli kvar 
under hela våren. Ett nytt 
slitlager ska på vägbanan i vår 
när det blivit lite varmare och 
ytterligare målning ska ske. Så 
gör man alltid vid sådana här 
projekt. 

Vad har varit den största 
utmaningen i projektet?

– Tiden! Det har utförts 

omfattande arbeten, samtidigt 
har trafiken flutit på som van-
ligt under projektets gång. Jag 
tycker att vi har löst de flesta 
problem som uppstått på ett 
väldigt bra sätt. Vi har försökt 
visa förståelse och tillmötesgå 
markägarnas behov i så stor 
utsträckning som möjligt. 
Jag vill också tacka invånarna 
för deras ödmjuka inställning 
under byggtiden. Snart är vi i 
mål, säger Preinfalk.

Två stora trafikplatser, 
en i söder och en i norr, har 
iordningställts på sträckan på 
sträckan genom Lilla Edet 
samhälle. Det är emellertid 
inte allt arbete som syns.

– Nästan alla vattenled-
ningar är utbytta vilket har 
krävt stora resurser, avslutar 
Lars Preinfalk.

På etappen norr om Lilla 
Edet, fram till Torpabron, 
har mycket fokus legat på 
naturmiljön. Längst i norr 
vid Brodalsravinen har till 
exempel en tryckbank skapats 
genom att fylla ut ravinen 
med massor. En ny bäckmiljö, 
våtmark och ravinmiljö har 
därefter återskapats ovanpå 
massorna. Bäcken kommer 
att förses med naturgrus som 
erosionsskydd i den händelse 
öring vandrar upp i vattendra-
get i framtiden.

Två faunapassager med 
lokalväg över nya E45 har 
byggts, en i Bliksered och en 
i Tösslanda.
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Lars Preinfalk, projektledare för sträckan Kärra-Torpa, vid den södra infarten till Lilla Edet. 
Om knappt två veckor är det invigning av nya E45 och Preinfalk försäkrar att arbetet ska bli 
klart i tid.

Vid Brodalsravinen har en tryckbank skapats genom att fylla 
ut ravinen med massor. En ny bäckmiljö, våtmark och ravin-
miljö har därefter återskapats ovanpå massorna.

Det ska gå vägen
– Projektet ska bli färdigt i tid

Gå, jogga, spring eller rulla

Söndag 9 december 5 km – Ale Torg – Alafors

Arrangörer

Hemsida: www.invigningsloppet.se E-post: info@invigningsloppet.se

Det är klart 

vi ska med!

Nu har Du chansen att anmäla Dig till 

Invigningsloppet – en folkfest för hela familjen.

Du kan välja att gå, jogga eller rulla 5 km, från 

Ale Torg till Medborgarhuset i Alafors.

Uppvärmning kommer att ske klockan 08.30.

Starten är beräknad till klockan 09.00.

Refl exvästar kommer att delas ut till vuxna deltagare vid tältet 

på Ale Torg, från klockan 08.00.

500 refl exvästar fi nns, så det är först till kvarn som gäller.

Alla deltagande barn under 10 år måste bära egen refl ex.

Ingen tidtagning kommer att ske. Arrangören erbjuder 

duschmöjlighet i Ledethallen

och busstransport tillbaka till Ale Torg.

Samtliga deltagare erhåller diplom.

Anmälan görs via e-post: info@invigningsloppet.se

Glöm inte att fylla i namn och ålder på respektive deltagare 

samt storlek på refl exväst.

Anmälan måste göras senast torsdag 29 november.

OBS! Ingen anmälningsavgift. 


