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Informationslokalen 
i Nol stängd över jul 
och nyår

Vår informationslokal i Nol är 
öppen för allmänheten varje 
torsdag mellan klockan 14 
och 18. Under jul- och nyår 
kommer vi dock ha stängt. Vi 
öppnar igen torsdagen den 17 
januari 2008 och hälsar nya 
och gamla besökare hjärtligt 
välkomna. 

Vill du komma i kontakt 
med oss går det som vanligt 
utmärkt att ringa oss på tele-
fon 020-30 45 00 eller att 
mejla på info@banavag.se. 

Ferrokalk och krom 
tas omhand

När nya E45 byggs tar Vägver-
ket även hand om gamla miljö-
synder längs med Göta älv. Ett 
exempel på det är vit slagg, en 
biprodukt från dåvarande AB 
Ferro legeringar i Trollhättan. 
Denna så kallade ferrokrom-
slagg (även kallad ferrokalk el-
ler T-kalk) har högt pH-värde, 
är lättvittrad och innehåller 
bland annat krom. 

Det höga pH-värdet samt 
det höga innehållet och ur-
lakningsrisken av krom inne-
bär generellt en miljö- och 
hälsorisk. Förekomster och 
hantering övervakas av såväl 
Länsstyrelsen som Trollhät-
tans Stads miljöförvaltning.

Dessa slaggprodukter från 
kromtillverkningen har förr i 
 tiden använts som utfyllnad på 
många platser i Trollhättan. I 
samband med utbyggnaden av 
E45 och en cirkulationsplats i 
södra delen av staden kommer 
Vägverket troligen att komma 
i kontakt med en del av dessa 
föroreningar i marken. 

Provtagningar ska ske i 
början av 2008. Preliminär 
byggstart är augusti 2009, be-
roende på när E45 Älvängen –
Trollhättan erhåller tillåtlighet. 
Läs mer på www.banavag.se 
under rubriken Miljö.

BANAVÄG I  VÄST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H ÄT TA N

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Redaktörer Sara Oscarson, sara.oscarson@banverket.se och Peter Sundbom, peter.sundbom@vv.se 
Ansvarig utgivare Bo Larsson, bo.larsson@banverket.se • Nästa Projektaktuellt kommer vecka 4, 2008
För mer information – besök www.banavag.se, mejla till info@banavag.se eller ring oss på 020-40 35 00. 

i

Projektaktuellt • december 2007
Hallå där…

… Malin Odenstedt 
Lindhe, projektledare för 
dubbelspårsutbyggna-
den Hede–Älvängen

I slutet av december ställs 
järnvägsplanen för Hede–
Älvängen ut för allmänheten. 
Vilka förändringar har skett 
sedan förslaget visades på det 
allmänna samrådet? 

– Järnvägen ligger kvar i samma 
läge, men vi har bland annat 
ökat räddningstjänstens ytor 
vid tunnelpåslagen, lagt till 
mötesplatser på de enskilda 
vägarna vid tunnelpåslagen och 
fl yttat ytor för teknikhus. 

Vägverket ställer även ut en 
arbetsplan, varför då?

– Den nya sträckningen av järn-
vägen påverkar E45. Eftersom 
den nya järnvägen byggs med 
planskilda korsningar ska det 
göras en vägport för E45 och 
den förändringen kräver en 
 arbetsplan.  

Var kan man se materialet? 
– Det kommer att fi nnas till-
gängligt på Lödöse Museum, på 
Banverket och Vägverket i Göte-
borg samt i BanaVäg i Västs 
informationslokal i Nol. Vid två 
tillfällen i januari kommer vi fi n-
nas i informationslokalen i Nol 
för att svara på frågor. 

Vad har arkeologerna som 
gjort undersökningar längs 
sträckan hittat? 

– Utredningen har resulterat i att 
fl era fornlämningar nu är kända, 
bland annat en för historisk 
boplats invid Kattlebergs syd-
västra fot. De har även funnit en 
30 meter lång dragränna mel-
lan Holmaberget och Hajs sjö 
som använts för båtar och som 
är helt unik för den här delen av 
landet. 

När sätter bygget igång? 
– Nästa höst planerar vi att 
handla upp entreprenörer för 
att kunna börja bygga vid års-
skiftet 2008/2009.  
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Det lackar mot jul…

Året närmar sig sitt slut och vi som 
arbetar i BanaVäg i Väst vill tacka 
dig som bor i Ale, Lilla Edet och 
 Trollhättan för att du stått ut med allt 
stök som vi ställt till med under året. 

Under jul- och nyårshelgen drar vi ner något på 
vår verksamhet och bemanning. I januari tar vi 

nya tag och fortsätter utbyggnaden av E45 och 
det nya dubbelspåret. Nästa år kommer att bli 
händelserikt och spännande. Då kommer du sä-
kert att se ännu mer av oss ute på vägen och vid 
spåret, samtidigt som vissa delar av Göta älv-
dalen så sakteliga ändrar utseende. Bästa sättet 
att hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen 
är att då och då besöka www.banavag.se. 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar alla vi i BanaVäg i Väst

– Vägverkets anvisningar för 
tillåtna vibrationsnivåer på 
byggnader – som entreprenören 
måste rätta sig efter – är tydliga, 
berättar Kai Eklund från Nitro 
Consult, sakkunnig inom besikt-
nings- och vibrationsfrågor.

Till grund för anvisningarna 
ligger en riskanalys framtagen av 
Vägverket. Utredningen görs en-
ligt Svensk Standard och beskriver 
de vibrationsnivåer som byggna-
derna i omgivningen kan utsättas 
för utan att skador uppstår. 

Tillåten vibrationsmängd 
varierar
För fastigheter som bedöms 
ligga inom utredningsområdet 
anges en tillåten vibrationsnivå.

– Vibrationsnivån är olika för 
olika fastigheter. Var den ham-
nar beror på markförhållanden, 
fastighetens konstruktion och 
avstånd till vibrationskällan, för-
klarar Kai.

Fastigheter inom utrednings-
området kartläggs och besiktigas.

– Vi tar hellre till lite extra och 
inkluderar även fastigheter utan-
för området.

Upplevs olika
Vibrationer upplevs olika av olika 
personer beroende på förvänt-
ningar eller var i huset man står, 
berättar Kai. I köket där porslinet 
skramlar känns det ofta värre. 
Med stor respekt för att det kan 
kännas obehagligt när det vibre-

rar, menar han att oron oftast är 
obefogad.

Regelbundna mätningar
För att Vägverket ska vara säkra 
på att entreprenören håller sig 
inom gränsvärdena genomförs 
kontinuerliga vibrationsmät-
ningar.

– I samband med vibrations-
skapande arbete genomförs 
vibrationsmätningar. Uppmätta 
vibrationsvärden från spräng-
ningsarbeten redovisas i ett 
särskilt protokoll och i en spräng-
journal, avslutar Kai.

Liksom för vibrationer fi nns 
restriktioner för hur mycket det 
får bullra. Läs mer om buller på 
www.banavag.se / Teknik. 

Buller och vibrationer
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Buller och vibratio ner upplevs olika av olika människor. Men hur mycket får det  bullra 
och skaka egentligen? Tydliga gränsvärden håller arbetena i schakt.

Så håller projektet koll på 

Schaktning, pålning, spontning, packning och 
sprängning är exempel på byggnadsarbeten 
som bedöms kunna ge upphov till vibrationer 
och som ingår i analysen. 
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