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– Det är en fråga som vi arbetar in-
tensivt med, berättar Jesper Mår-
tensson, miljöledare på Banverket.

– Det handlar ju om att hålla 
igång trafi ken samtidigt som vi ge-
nomför omfattande byggarbeten 
i en älvdal där det på många håll är 
ganska trångt om utrymmet. Det 
gör att påverkan på miljön kan bli 
extra stor under vissa perioder 
och i vissa områden. Men vi gör 
allt som står i vår makt för att mi-
nimera belastningen på miljön och 
störningarna för alla som bor och 
reser i de områden där vi bygger.

Fortlöpande uppföljning
Men att ett stort byggprojekt 
som utbyggnaden av E45 och 
Norge/Vänerbanan påverkar mil-
jön på olika sätt är ofrånkomligt.

– Det viktiga är att vi har en 
fortlöpande kontroll att allt går 
som planerat och att alla regler 
och föreskrifter följs – och att 
vi har en beredskap om något 
oväntat inträffar, säger Jesper 
Mårtensson.

Därför görs en inventering i 
området före byggstart. Och via 
provmätningar och inspektioner 
kan man under arbetets gång 
följa hur miljön påverkas.

– Miljöaspekterna är ordentligt 
genomlysta och sker det några 
avvikelser från vad som slagits 
fast för projektet så kan vi agera 
snabbt.

Kollar entreprenörerna
I Jesper Mårtenssons arbete ingår 
också att se till att alla entrepre-
nörer följer de regler och miljö-
mål som satts upp. 

– Det kan handla om allt från 
att kolla att det är rätt typ av ma-
skiner som används till att entre-
prenörerna följer lokala regler för 
exempelvis källsortering.

Att miljöfrågorna engagerar 
allt fl er märker Jesper Mårtens-
son dagligen i sitt arbete. 

– Miljön har hamnat i fokus 
igen och det är bra. 

Att utbyggnaden sker i ett om-
råde som Göta älvdalen, där be-
byggelsen är tät och där väg och 
järnväg på långa sträckor löper 
tätt inpå bostäder och industrier 

gör inte engagemanget mindre.
– Det är ju mångas vardag och 

närmiljö som påverkas och det 
handlar om ett arbete som ska 
pågå under en lång tid, så det är 
naturligt att många engagerar sig. 

Jesper Mårtensson har själv 
ett brinnande natur- och miljö-
intresse i botten. Han är utbildad 
kvartärgeolog och det betyder 
att han är specialist på hur land-
ytan utvecklats under de senaste 
dryga 1,65 miljarder åren. 

 Känsliga strandängar
– Men jag har också läst miljö på 
universitet, arbetat som miljö-
skyddsinspektör, varit provtagare 
och utredare för omhändertagan-
de av förorenad mark vid bygget 
av Götatunneln och miljöledare 
vid utbyggnaden av dubbelspåret 
mellan Öxnered och Trollhättan. 

Så jag har en rätt bred bakgrund, 
vilket jag tror är en fördel eftersom 
det här handlar om väldigt växlan-
de miljöer och förutsättningar.

En av de stora utmaningarna 
på sträckan Älvängen–Agnesberg 
är, menar Jesper Mårtensson, att 
slå vakt om strandängarna ner 
mot Göta älv, en speciell och 
känslig miljö. 

– Men vi rör oss också, precis 
som vi gjorde när vi byggde Göta-
tunneln, på gammal industrimark 
som på vissa ställen är kraftigt 
förorenad med bland annat tung-
metaller. Så mitt arbete är verkli-
gen omväxlande. Ena dagen kan 
det handla om att ta vatten-eller 
markprover, andra dagen om att 
gå igenom dokument och kolla 
maskiner hos våra entreprenörer, 
tredje dagen om att inspektera 
fågellivet på strandängarna.

Miljön i fokus för Jesper
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BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Välkommen till 
 Nygårdstunneln!

Lördagen den 21 april 
bjuder Banverket och 
Lemcon in till visning av 
Nygårdstunneln. 
Då fi nns det möjlighet att gå 
in i tunneln från det södra på-
slaget vid Hältorp. Personal 
från Banverket och entrepre-
nören Lemcon fi nns på plats 
för att svara på frågor. Givetvis 
fi nns det också möjlighet att 
titta närmare på de maskiner 
som används vid tunnelbygget. 

I sommar sprängs den 
sista salvan i Nygårdstunneln. 
Sedan ska tunneln inredas. 
Det innebär bland annat att 
man bygger upp en bankropp 
för underballast, lägger ut 
kabelrännor och sätter bult i 
taket för upphängning av kon-
taktledning. Därefter startar 
de järnvägsspecifi ka arbetena 
(bana, el, signal och tele). 

Vid årsskiftet 2008/2009 
ska tågen börja trafi kera det 
nya dubbelspåret. 

Mer detaljerad information 
om  tunnelvisningen fi nns på 
www.banavag.se.

Byt spår – för miljön
En personbil som kör mellan 
Stockholm och Göteborg 
släpper ut 44,5 kilo koldioxid. 
Ett trafi kplan släpper ut hela 
6 000 kilo koldioxid, medan 
ett tåg med upp till 300 passa-
gerare bara släpper ut 0,4 kilo 
koldioxid på samma sträcka.
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Jesper Mårtensson gör pH-koll vid tunnelbygget genom Nygårdsberget. 
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Hallå där…
… Anders Nordeman, 
 delprojektledare för 
etappen Nödinge-Nol. 

När börjar ni bygga?
Arbetet börjar på allvar en bit 
in i april med en provsträcka för 
den dubbelspåriga järn vägen, 
väster om den nuvarande 
järnvägen och strax söder om 
Nödinge småbåtshamn.

Vad är det ni ska prova?
Stora delar av utbyggnaden 
mellan Agnesberg och Älväng-
en görs på lermark som ska 
stabiliseras med kalkcement-
pelare. Det handlar om totalt 
drygt 600 mil kc-pelare och vi 
börjar med att bygga en 450 
meter lång provsträcka med 
5 mil pelare.

Hur går det till?
Vi går in och borrar pelare längs 
provsträckan och när de här-
dat trycker vi sönder dem och 
 mäter då motståndet. Därmed 
får vi ett mått på tåligheten.

Används samma metod för 
vägbygget som för järnvägen?
Ja, men pelarna sätts betydligt 
tätare. Under varje räl sätts 
pelare i pelare. På så sätt bildas 
det en sammanhängade skiva. 
Järnvägen dimensioneras för 
tåg som ska köra i upp till 250 
km/tim.

Hur kommer allmänheten 
märka att arbetet börjar?
Framförallt genom att det blir 
en hel del anläggningstrafi k på  
E45 och att arbetet kommer att 
pågå även på kvällarna. De sto-
ra kalkcementmaskinerna kom-
mer också att synas från E45.

Vad händer härnäst?
Nästa steg blir att bygga ca 5,5 
km väg och järnväg i två olika 
delprojekt. Vi räknar med att ha 
anbuden inne i juni, så att arbe-
tet kan börja efter sommaren.
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Utbyggnaden av E45 och järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan blir ett lyft för 
miljön i hela Göta älvdalen när den står klar 2012. 
Men hur påverkas miljön under byggtiden? Och vad görs för att minimera 
 miljöstörningarna fram till 2012?
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