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Samtidigt som vårruschen 
pågår som bäst i småbåts-
hamnen i Nödinge har 

båtägarna fått sällskap av entre-
prenören Peab som strax intill har 
påbörjat bygget av en 440 meter 
lång provsträcka för den nya 
dubbelspåriga järnvägen mellan 
Göteborg och Trollhättan.

– Vi bygger en provsträcka 
som stabiliseras med ett fi n-
maskigt nät av KC-pelare som är 
dimensionerade för att motverka 
sättningar i leran och för att klara 
kraftiga vibrationer, berättar To-
bias Hellström, platschef på Peab.

– Därför blir det ett rätt om-
fattande stabiliseringsarbete, 
trots att det handlar om en kort 
sträcka.

Vilar på lera
Den aktuella provsträckan ligger 
alldeles invid älvstranden och 
vilar, precis som större delen av 
nya E45 och Norge/Vänerbanan, 
på djupa lerlager. För att undvika 
sättningar och vibrationsskador 
stabiliseras marken på olika sätt.

– Just när det gäller lera är sta-
bilisering med KC-pelare den me-
tod som används mest, särskilt 
när det handlar om djupare ler-

lager, berättar Anders Lundman, 
projektchef på LCM som utför KC-
stabiliseringen på provsträckan. 
Det är en metod som är säker och 
kostnadseffektiv.

Det handlar alltså inte om att 
på traditionellt sätt påla sig ned 
i leran.

– Nej, här borrar vi oss i stället 
ned med en roterande ”visp” som 
trycker ut en blandning av kalk 
och cement i borrhålet, berättar 
Anders Lundman. 

– Sedan drar kalkcementen till 
sig fuktighet från leran så att den 
härdar.

Testar motståndet
På provsträckan kommer ett stort 
antal KC-pelare att klyvas när de 
härdat – helt enkelt för att se så 
att de håller måttet.

Eftersom järnvägen byggs 
för trafi k med höghastighetståg 
ställs speciella krav på stabilise-
ringen. 

– Därför installeras i praktiken 
KC-pelarna i varandra i två paral-
lella banor under rälsen och de 
binds sedan ihop med så kallade 
singulärpelare med cirka två me-
ters avstånd. Det betyder att vi 
får en oerhört stabil konstruktion.

1 000 meter per dag
De längsgående ”väggarna” av 
KC-pelare blir mellan 4 och 11 
meter djupa, medan de så kallade 
singulär pelarna går betydligt 
 djupare, ända ned till 22 meter. 

Den drygt 32 ton tunga KC-
maskinen kan installera närmare 
1 000 meter pelare per dag. Det 

betyder att arbetet på prov-
sträckan kommer att vara klart i 
sommar.

– Vi räknar inte med att det 
ska bli några större störningar för 
omgivningen. Själva maskinen 
låter inte så mycket, utan det som 
kommer att märkas är anlägg-
ningstrafi ken.

Trafi ksäkerhet i fokus

Nya E45 blir en säker väg. Ett 
30-tal plankorsningar byggs 
bort och ett stort antal broar 
och vägtunnlar leder lokal-
trafi k, cyklister och fotgängare 
under eller över E45. Fyrfälts-
vägen kantas av viltstängsel 
och vi undersöker olika lös-
ningar för säkra viltpassager. 
Men ta det lugnt i trafi ken 
redan nu, sommarhalvåret 
innebär mer trafi k och större 
risk för olyckor. 

Med tre enkla åtgärder 
undviker vi döda och svårt 
skadade i trafi ken: håll hastig-
heten, kör nykter och använd 
bälte.

Visste du att
• Varje sänkning av medel-

hastigheten med 1 km/tim 
sparar 25 liv/år

• Om alla höll hastighets-
gränserna skulle 100-150 liv 
sparas varje år

• 9 av 10 fotgängare överlever 
om de blir påkörda i 30 km/
tim

• Bara 2 av 10 fotgängare 
 överlever när de blir påkörda 
i 50 km/tim 

• Trafi ksäkerhetskamerorna 
minskar antalet döda med 
upp till 60% på vissa 
 vägsträckor

Magnus Stenberg ny 
projektledare E45, 
delen Kärra –Torpa
Magnus Stenberg tar över som 
projektledare för delen  Kärra–
Torpa. Lennart Holmqvist 
som går i delpension kommer 
under en övergångsperiod att 
fi nnas kvar i projektet som 
 biträdande projektledare.

Visste du att…

… den nya Norge/Vänerbanan 
byggs för tåg som ska kunna 
köras i ända upp till 250 km/h?

Projektaktuellt • april 2007

KC-pelare ger stabilitet i leran

Nu börjar arbetat med att stabilisera de djupa lerlagren i Göta älvdalen inför bygget av nya E45 och 
Norge/Väner banan. Strax sydväst om Ale centrum byggs just nu en provsträcka där 52 000 meter kalkcementpelare 
ska installeras i leran. Och då handlar det bara om 440 meter av de totalt 7,5 mil väg och järnväg som ska byggas…

KC-maskinen borrar sig ned med en roterande ”visp” som trycker ut en blandning av kalk och cement i borrhålet. 
Sedan drar kalkcementen till sig fuktighet från leran så att den härdar.

KC-maskinen kan gjuta närmare 
1 000 meter pelare per dag.

Tobias Hellström , platschef på Peab och Anders Lundman, projektchef på LCM 
arbetar med provsträckan vid Nödinge småbåtshamn.
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