
120 000 ton. Så mycket föroreningar beräknar BanaVäg i Väst ta 
hand om under  utbyggnaden av den nya E45 och dubbelspåret.

– Saneringen minskar risken för framtida läckage i Göta älv, 
 berättar Jesper Mårtensson, miljökoordinator vid BanaVäg i Väst.

Som om inte den begränsande 
arbetsytan, den leriga marken 
och de känsliga strandängarna 
vore nog. Utbyggnaden i Ale 
bjuder på fl er spännande utma-
ningar, så som stora mängder av 
förorenad mark. 

– Undersökningar som gjorts 
har visat att det fi nns stora 
mängder av bland annat bly, 
koppar, arsenik och olja på gam-
la industriområden i Ale där det 
blivande transportstråket delvis 
kommer att gå. Massorna räknas 
som avfall när vi gräver i dem 
och måste förstås tas om hand, 
förklarar Jesper Mårtensson.

Massor under lupp
Sammanlagt ska 120 000 ton 
förorenade massor under och 
i anslutning till den nya vägen 
och järnvägen bort. Åtminstone 
 enligt den senaste uppgiften. 

– Det går aldrig att förutspå 
vad tidigare industrier har grävt 
ned. Därför fi nns också våra 
miljökontrollanter hela tiden på 
plats då entreprenörerna börjar 
gräva i de förorenade områdena.

Jesper Mårtensson ger exem-
pel på ett tidigare okänt stråk 
av kvicksilver som man nyss 

 påträffat i Bohus.
– Precis som med alla förore-

nade massor ser då våra miljö-
kontrollanter till att massorna 
miljöklassas för att därefter 
kunna transporteras rätt, för-
klarar han. 

Men det är inte bara jord- och 
grusmassor som hamnar under 
lupp. 

– Vi kontrollerar ständigt 
närliggande vattendrag som 
Göta älv för att se till att arbe-
tena nära vattnet inte påverkar 
vatten kvaliteten.

Inte unikt
Enligt Jesper Mårtensson, som 
själv varit med och sanerat 
allt från lösningsmedel i mark-

områdena vid Götatunneln till 
ferroslagg i Trollhättan, är föro-
reningarna i Ale visserligen stora, 
men inte unika i Sverige. 

– Under 1900-talets början 
var kunskapen om ämnens 
farlighet inte lika stor som i dag, 
och fl era industrier hann släppa 
ut avfall i naturen. Liknande sa-
nering som i Ale genomförs just 
nu på fl era håll i Sverige. 

Men det gör inte betydelsen 
av saneringen i Ale desto mindre.

– Vi renar delar av områden 
från det som tidigare läckt ut i 
Göta älv. Viktigt med arbetet 
är också att det minskar risken 
för att älven ska påverkas i fram-
tiden, avslutar Jesper.
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Sänkta hastigheter 
vid bygget

Utbyggnaden av  väg och 
järnväg i Göta älvdalen inne-
bär att hastigheten sänks på 
vissa vägsträckor. Detta görs 
främst av trafi ksäkerhets-
skäl för att undvika olyckor. 
Bygget ställer större krav på 
uppmärksamhet från alla 
trafi kanter när exempelvis 
vägen blir smalare, körfält 
vävs ihop eller stängs helt 
vid till exempel sprängning. 
Har du möjlighet att und-
vika rusningstrafi k eller åka 
 kollektivt, så minskar förstås 
trycket på vägen.  

Ge bilföraren en 
chans – glöm inte 
refl exer

Nu framåt hösten blir det allt 
mörkare om kvällarna. Då är 
det extra viktigt att använda 
refl exer så att du syns bra i 
trafi ken. Med refl exer syns 
du på ungefär 125 meters 
håll i mörker om du möter en 
bil med halvljuset påslaget. 
Då har föraren god tid på sig 
att sakta in. Om du saknar 
refl exer och har mörka kläder, 
syns du inte förrän bilen är 
20-30 meter från dig. Tänk 
på: Du syns sämre när det 
regnar eller snöar. Placera 
 refl exerna långt ner på ben 
och armar. Då syns de bäst. 

Nyfi ken, orolig, 
 förväntansfull? 

Vill du veta mer om BanaVäg 
i Väst? Besök gärna projek-
tets utställning i Nol. Den 
är öppen torsdagar klockan 
14.00-18.00, med undantag 
för torsdagen den 9 oktober 
då det är stängt. På utställ-
ningen erbjuds bland annat 
fi lmvisning, detaljerade 
kartor och framtidsfi lmer 
som visar hur den nya vägen 
och järnvägen kommer att gå. 
Hjärtligt välkommen! 
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Hallå där…
… Bo Larsson, över-
gripande projektledare

Sprängningsarbeten har ska-
pat långa köer på E45 fl era 
gånger under de senaste 
veckorna. Hur ser du på det?

– Självklart har jag stor förstå-
else för att felsprängningarna 
ställt till det rejält för många 
och ser mycket allvarligt på det 
som har hänt.

Så vad görs åt detta?
– Vi tittar på lösningar för hur 
vi lättare ska kunna leda om 
trafi ken. Och i södra Älvängen 
väljer vi nu att spränga klockan 
19 för att minska risken att 
 rusningstrafi ken påverkas.

Vad händer om det blir 
stopp och räddningsfordon 
 behöver komma förbi?

– Situationen är annorlunda för 
dem. Entreprenör och rädd-
ningsfordon har direkt kontakt 
med varandra vid akuta utryck-
ningar eller sprängningar så att 
deras framkomlighet inte ska 
påverkas.
 
Kan du lova att vi slipper 
 trafi kstopp framöver?

– Nej, det kan jag inte garantera. 
Arbetena sker nära befi ntlig 
väg och det fi nns alltid en 
liten risk för att en spräng-
ning misslyckas, vilket också 
är  anledningen till varför vi 
stänger av E45 vid sprängnings-
tillfällena. Däremot kan vi lova 
att vi fortsatt kommer att göra 
vårt bästa för att få trafi ken att 
fl yta så bra som möjligt. 

Fakta sprängningarna i Ale
Av de 350 sprängningar som 
hittills genomförts har fyra 
misslyckats och krävt längre 
stopp på E45 än de 10 minuter 
som är normalt. Sprängning-
arna får ske mellan klockan 
09.00-15.00 och 19.00-20.00, 
aldrig under rusningstid.
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Mark renas under 
ny väg och järnväg

Ett omfattande miljöarbete
BanaVäg i Västs miljögrupp kontrollerar all 
byggverksamhet som bedöms kunna ha 
en påverkan på den yttre miljön. Förutom 
förorenad mark kan det handla om att kon-
trollera entreprenörernas kemikaliehante-
ring, att byggavfall hamnar rätt, att det inte 
dammar eller vibrerar för mycket, eller att 
byggbullret inte överskrider riktvärdena. 
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Malin Egardt och Emelie Vestin kontrollerar vattenkvaliteten vid en av byggarbetsplatserna i Nol.  
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