
2007  |   vecka 8  |   nummer 8  |   alekuriren  |  9  

– Det handlar i många fall om mer 
än en halvering av dagens ljud-
nivå, berättar Lennart Dage, sam-
ordnare mark och fastigheter. 

Bullret kan minskas på många 
olika sätt. Dels genom hur väg 
och järnväg dras och byggs, dels 
genom olika åtgärder i bebyggel-
sen längs sträckningen.

– Det kan handla om allt från 
bättre ljudisolering i enskilda 
fastigheter till att vi på vissa om-
råden kommer att bygga buller-
skärmar eller jordvallar.

Unikt för etappen Agnes-
berg–Älvängen är att många 
buller åtgärder för att klara inom-

husmiljön görs redan inför själva 
bygget och inte, som brukligt, när 
vägen och järnvägen tas i bruk.

– Så här stora byggprojekt 
innebär alltid stora störningar 
för de kringboende och vi vill på 
det här sättet minska bullerstör-
ningarna redan från början, säger 
Lennart Dage.

Hur mäts buller?
I dag är trafi kbullret i de tättbe-
byggda områdena i Göta älvdalen 
massivt. Eftersom BanaVäg 
i Väst är ett bygge i ny miljö 
ställs betydligt hårdare krav på 
ljudmiljön än om det handlat 
om en traditionell ombyggnad. 
Gränsvärdet för ombyggnad av 
befi ntlig väg/järnväg är 65 dbA, 
medan det vid nybyggnad ligger 
på 55 dbA. Skillnaden motsvarar 
en dryg halvering av bullernivån. 
Som jämförelse kan nämnas att 
ett normalt samtal ligger på cirka 
60-70 dbA och ett passerande 
tåg på cirka 80-90 dbA. 

– Vi tar med 
oss kunskap 
från Småröd

Utbyggnaden av E45 och 
järnvägen är en utmaning 
på många plan. Geotek-
niskt är Göta älvdalen känd 
för besvärliga förhållanden
med djupa sättnings-
känsliga lerlager söder om 
Älvängen och omfattande 
områden med kvicklera 
norr om Älvängen.

– Det är faktorer vi räknat med och 
planerat för, säger Jan  Ekström, 
geotekniker på Vägverket. Men 
vi kommer självfallet också att 
ta med oss erfarenheter från de 
utredningar som pågår om raset 
på E6 i Småröd.

Redan 2001 byggdes tre så 
kallade provbankar med kalk-
cementpelare för att mäta hur 
 effektivt de stabiliserar marken 
och de har visat sig fungera myck-
et bra. Dessutom har noggranna 
geotekniska mätningar gjorts 
för att kartlägga kvicklera och 
erosions känsliga områden.

Oberoende expertgrupp
– Vi har lagt ned ett stort arbete 

på att förbättra metoderna att 
stabilisera marken och där har vi 
stor nytta av all den kompetens 
som fi nns inom Banverket och 
Vägverket, säger Jan Ekström. 
Dessutom är en oberoende grupp 
med experter på allt från geo-
teknik och berg till arbetsmiljö 
och riskhantering knutna till 
projektet.

Längs Göta älv byggs väg och 
järnväg på upp till 100 meter dju-
pa lerlager medan sträckan mel-
lan norra Älvängen och Slumpån 
norr om Lilla Edet går över mark 
med stora stråk av kvicklera. 
Dessutom passeras fl era erosions-
känsliga områden i närheten av 
åar och vattendrag.

– Det är besvärliga förutsätt-
ningar, men så är det ofta när vi 
bygger i den här delen av landet. 

Det som gör det här bygget spe-
ciellt är omfattningen.

Leran stabiliseras 
med kalkcementpelare
Stabilisering av leran med kalk 
och cement sker på nästan hela 
järnvägssträckan och för långa 
sträckor av vägen. Med special-
utformade maskiner som har ett 
600 mm brett blandningsverktyg 
kan man blanda lera med kalk och 
cement ned till över 20 meters 
djup. Resultatet blir cirkulära 
kalkcementpelare som gör leran 
starkare och inte minst minskar 
sättningarna för väg och järnväg. 
Dessutom minskar risken för vib-
rationer orsakade av trafi ken. To-
talt kommer cirka 6 miljoner me-
ter kalkcementpelare att behövas 
mellan Agnesberg och Älvängen.

En geoteknisk utmaning
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Ger bättre ljudmiljö 

Nu går startskottet
Den efterlängtade utbyggna-
den av E45 och järnvägen mel-
lan Göteborg och Trollhättan, 
BanaVäg i Väst, drar nu igång 
på allvar. 

Utbyggnaden till fyrfälts-
väg och dubbelspårig järnväg, 
som görs i ett unikt samarbete 
mellan Banverket och Vägver-
ket, är ett av Sveriges största 
infra strukturprojekt och arbe-
tet beräknas vara klart 2012.

Fyra etapper av dubbel-
spårsutbyggnaden är redan 
igång. I april är det dags för 
byggstart på delen Agnesberg–
Älvängen där Banverket och 
Vägverket arbetar tillsammans 
i en gemensam organisation. 

Den nya vägen och järn-
vägen innebär bättre fram-
komlighet, kortare restider 
och ökad trafi ksäkerhet.

Visste du att…
…det kommer att byggas åtta 

nya trafi kplatser – bara på 
sträckan Agnesberg–Älvängen.

…det planeras fem nya pendel-
tågsstationer i Surte, Bohus, 
Nödinge, Nol och Älvängen.

…det ska byggas lokala vägar 
samt gång- och cykelvägar 
med planskilda förbindelser 
till strandängar och industri-
områden i Ale kommun.

Utställelse för E45
Fram till den 2 mars pågår ut-
ställelse för vägutbyggnaden 
på etappen Stenröset–Gärd-
hemsvägen. Intresserade är 
välkomna att ta del av mate-
rialet som fi nns i entrén till 
Trollhättans stadshus. 

Hallå där…
… Bo Larsson, ny pro-
jektledare för etappen 
Agnesberg–Älvängen.  

När börjar bygget av delen 
Agnesberg–Älvängen?

– Vi har precis öppnat vårt 
projektkontor i Nol och 
börjar bygga en kortare 
pilotsträcka i Nödinge i 
mars-april. I sommar inleds 
bygget av järnvägen mellan 
Nödinge och Nol och sedan 
rullar det på.

Vad innebär bygget för alla 
som bor längs väg- och 
järnvägssträckningen?

– Alla kommer att märka att 
vi är på plats. Och det kom-
mer, som vid alla stora bygg-
projekt, att innebära både 
buller- och trafi kstörningar 
under byggtiden.

Vad gör ni för att minska 
störningarna?

– Vi har stor respekt för att vi 
kliver in i människors vardags-
rum och kommer därför 
att, så långt det är möjligt, 
försöka minimera störning-
arna. Exempelvis genom 
att redan under byggtiden 
sätta in buller dämpande 
åtgärder i utsatta fastigheter. 
Dess utom lägger vi ned stor 
möda på att få trafi ken att 
fungera under byggtiden, 
något som kräver minutiös 
planering eftersom vi rör oss 
i en mycket trång korridor 
där trafi k och byggverksam-
het ska pågå sida vid sida.

Hur får jag veta vad som ska 
hända under byggtiden?

– Senare i vår öppnar vi en 
speciell utställning i Nol, där 
man kan följa arbetet och 
se hur allt ska bli. Dessutom 
kommer vi att gå ut regel-
bundet och informera via 
annonser och på vår hemsida 
www.banavag.se.

Bilar och tåg låter mycket. Kraven på ljudmiljön vid nya väg- och järnvägsbyggen är 
därför hårda. För invånarna i Göta älvdalen, som i dag lever i en hårt utsatt buller-
miljö, kommer den nya vägen och järnvägen att innebära stora förbättringar.
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Under det böljande landskapet vid Slumpån döljer sig kvicklera.
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