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Arbetsplaner för E45 
ställs ut i maj och juni

Vägverket Region Väst har 
upprättat förslag till arbets-
planer för nybyggnad av 
väg E45 på tre delar mellan 
Älvängen och Trollhättan.
Arbetsplanerna inklusive 
miljö konsekvensbeskrivningar 
(MKB) är utställda för gransk-
ning mellan 19 maj och 9 juni.
På www.banavag.se fi nns 
 information om var du kan 
titta på arbetsplanerna och 
när det fi nns möjlighet att 
träffa ansvariga projektledare 
från Vägverket.

Följ projektet 
från ovan

Nu kan du se hur arbetet med 
utbyggnaden ser ut ur ett 
fågelperspektiv. Vi kommer 
fortlöpande att dokumentera 
byggnationen genom foto-
grafering från luften. Till att 
börja med på de platser i Ale 
där bygget av trafi kplatser, 
järnväg och lokalväg pågår. 
En intressant före- och efter-
dokumentation som ger ett 
nytt perspektiv på Göta älv-
dalens utveckling. Bilderna 
fi nns på projektets webbplats 
www.banavag.se.

Nya broar över Sköldsån i Nol. 

Peab bygger ny E45 
Nol–Älvängen S

Peab har utsetts till entre-
prenör för vägbygget mellan 
Nol och Älvängen S (vid Jysk). 
I kontraktet ingår cirka fyra 
kilometer fyrfältsväg, två 
trafi kplatser, fem broar samt 
lokalväg med intilliggande 
gång- och cykelväg. Arbetena 
planeras starta omgående. 
Peab är även mark entreprenör 
för järnvägen mellan Nol och 
Älvängen S. 
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Fem frågor om den nya 
servicevägen längs älven
till Bo Björklund, projekt-
ledare för projektering 
Agnesberg–Älvängen

 Den väg som går utanför järn-
vägen, mot älven och som 
i dag trafi keras av byggfordon 

– kommer den även att fi nnas 
kvar när utbyggnaden är klar?

– Ja, det stämmer. Vägen behövs 
också i framtiden som trans-
portväg för arbetsfordon som 
ska komma intill järnvägen för 
olika servicearbeten.

Vissa kallar den för cykelväg.
– Vägen kommer att vara till-
gänglig för både gångtrafi kanter 
och cyklister. Så långt är det rätt. 
Däremot väljer vi att kalla den 
för serviceväg, inte gång- och 
cykelväg. Delvis då vägens främ-
sta syfte är att vara en service-
väg till järnvägen.  Standarden 
inte heller densamma som för 
en vanlig gång- och cykelbana. 

Blir den asfalterad?
– Nej, servicevägen har en be-
gränsad standard. Till skillnad 
från gång- och cykelvägen som 
kommer att byggas längs lokal-
vägen på den östra sidan av E45 
kommer servicevägen varken 
vara asfalterad eller belyst.

Kommer man kunna cykla 
längs hela sträckan?

– Ja, servicevägen är samman-
hängande från Agnesberg till 
Älvängen. I ett tidigare skede 
var vägen betydligt smalare på 
ett ställe söder om Christierns-
son i Nol än på övriga ställen, 
men efter ett nytt beslut som 
vi tagit tillsammans med kom-
munen kommer vägen att ha 
ungefär samma bredd överallt, 
det vill säga omkring 3,5 meter.

När kommer man att kunna 
börja använda servicevägen?

– Fram till bygget står klart, 2012 
enligt plan, så är servicevägen 
en del av arbetsområdet och 
därmed inte öppen för allmän-
heten. Men så snart vi byggt 
klart är var och en välkommen 
att ta en cykeltur eller prome-
nad längs den vackra älven.

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Björn Söderström

Redaktörer Ida Mattsson, 
Sara Oscarson och Peter Sundbom
Ansvarig utgivare Bo Larsson 
Kontakt Besök www.banavag.se, 
mejla till info@banavag.se eller 
ring oss på 020-40 35 00

Varje dag kämpar sig runt 50-
300 lastbilar upp för backen 
till tippen vid Jakobsdal i Bohus. 
Men BanaVäg i Västs mass-
hantering tar inte slut där. På 
höjden inleds en ny epok för 
massorna från älvdalen. Målet är 
att använda dem för att helt fylla 
igen den yta som under många år 
använts som tipp och grustag. 

– I framtiden ska ytan kunna 
används som lekplats, parkering 
eller bollplatser i samband med 
det nya bostadsområde som 
planeras i närheten till området, 
berättar Roland Nilsson. 

Men för det krävs också att 
massorna tas omhand på rätt 
sätt, något som han själv är med 
och ser till. 

Måste hanteras rätt
– Vid tippen tas dag- och grund-
vatten om hand och på vissa 
 ställen krävs vattengenomsläpp-
lighet. Det grumliga vattnet 
måste också renas innan det 
åter släpps ut i naturen, berättar 
 Roland Nilsson.

Viktigt är också att se till att 
de nya, ibland 25 meter tjocka ler- 
och grusmassorna hålls på plats.

– Vi stabiliserar massorna 
bland annat med hjälp av 
skyddsvallar. Arbetet sker i tätt 
samarbete med geotekniker.

Nära tipp bra för miljön
Endast drygt tio procent av den 
miljon kubikmeter jord och lera 
som ska fylla tippen har hittills 

nått Jakobsdal. Det är inte svårt 
att räkna ut att många lastbils-
transporter återstår. Men ur 
miljösynpunkt kunde det ha varit 
betydligt värre, menar Roland.

– Massorna behöver inte 
transporteras mer än en knapp 
mil. Det är ovanligt att man har 

en tipp så nära, och väldigt bra ur 
miljösynpunkt, avslutar han.

Massor skapar nya 
möjligheter i Bohus

Uppe på höjden i Bohus 
inleds en ny epok för rena 
ler- och grusmassor från 
 utbyggnaden i älvdalen. 

– Massorna används för 
att fylla igen tippen och 
skapa nya ytor i Jakobsdal, 
 berättar Roland Nilsson, 
byggledare.

Strandängen nästa!

Banverket och Vägverket ska kompensera för 
 intrång som görs på strandängarna längs Göta 
älv när den nya vägen och järnvägen byggs. Bland 
annat ska åtgärder genomföras för att säkra en 
fortsatt betesdrift i området. Ett exempel är de 
koholmar som byggs mellan Nol och Älvängen 
för att korna ska kunna få skydd mot högvatten. 
På bilden vårglada tjurar i Stora Viken. 
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50-300 lastbilslaster 
 massor transporteras 
dagligen till Jakobsdal.


