
Översvämningsrisken ska minska 2012 när nya E45 står klar. Men vad hjälper det när 
höstens västanvindar och regn drar in? Faktum är att åtgärder redan vidtas.

Området mellan Nödinge och 
Stora Viken i Bohus i Ale är över-
svämningsdrabbat. Och konstigt 
är det inte. På vissa ställen har 
E45 sjunkit en meter sedan den 
byggdes i slutet på 60-talet. 
Dessutom kan strandängarna 
lätt vattenmättas av kraftigt 
regn vilket gör att marken inte 
suger upp något vatten. 

Vägsträckans översväm-
ningskänslighet är väl känd och 
senast i oktober fi ck ena kör-
fältet stängas av. För att minska 
risken för att det händer igen 

vidtar BanaVäg i Väst åtgärder, 
berättar projektledare Anders 
Nordeman.

Flera åtgärder
– Området strax norr om Kilanda-
vägen har höjts cirka 30-40 cm. I 
Stora Viken i Bohus har vi rensat 
diken och trummor. Vi har dess-
utom byggt ett extra fördröj-
ningsmagasin för vatten på den 
östra sidan av E45 som innebär 
att vi under tiden har möjlighet 
att länspumpa bort vattnet och 
på så sätt minska risken för att 

det blir en översvämning på E45.
Att man dessutom återskapat 

ett dike på vägens östra sida ska 
minimera översvämningsrisken. 
Men några garantier går inte 
att ge.

Ingen garanti
– Vi har vidtagit åtgärder, men 
kan inte garantera att det inte 
blir fl er översvämningar. Vid 
riktigt kraftiga regn som varit de 
senaste veckorna går nog inga 
vägar säkra, avslutar Anders 
Nordeman. 
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Bullerskyddsbygge 
igång i Nol

Just nu byggs bullerskydd 
mellan lokalvägen och E45 
i Nol. 130 cm höga betong-
fundament har redan börjat 
gjutas. När utbyggnaden 
närmar sig sitt slut kommer 
220 cm synligt glas att mon-
teras ovanpå. Bullerskydden 
är en av de åtgärder som 
genomförs för att skapa en 
bättre ljudmiljö i framtiden. 
Andra exempel är uteplats-
skärmar och fönsteråtgärder 
vid  fastigheter. 

Nya kortfi lmer 
på webben

Hur bygger man stabilt på 
djupa lerlager – och nära 
en älv där vattennivåerna 
väntas stiga i framtiden? I 
en av BanaVäg i Västs fem 
nya kortfi lmer på vår webb-
plats möter du Jan Ekström, 
geotekniker, som förklarar 
hur det hela går ihop. Se fi l-
merna på www.banavag.se.

Gång- och cykelväg 
klar tidigare

Gång- och cykelvägen mellan 
Alafors och Älvängen S skulle 
bli klar först vid jul, men vissa 
delar kommer att bli klara 
redan i november. Anled-
ningen är att lokalvägsbygget 
som pågår upplevts som 
besvärligt för trafi kanter på 
cykelbanan. Vägen överlap-
par delvis den nya lokalvägen 
vilket gjort det svårt att hålla 
den fri från byggtrafi k. Till en 
början blir vägen grus belagd. 
Helt klar och asfalterad 
beräknas den bli först efter 
årsskiftet. 
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Hallå där…
… Anders Nordeman, 
projektledare

Ett drygt år har gått  sedan 
Nödinge–Nol började 
 byggas. Vad har hänt?

– Mycket. På en kilometer rullar 
tågen sedan i somras på nytt 
spår. Grundläggning av pendel-
tågsstationerna har gjorts och 
samtliga markförstärknings-
arbeten för det nya dubbel-
spåret är nu klara. Om ett 
drygt år ska hela dubbelspåret 
mellan Älvängen och Bohus 
kopplas in. 

Och den nya E45? 
– Här återstår en hel del. Bygg-
nationen kan komma igång 
på allvar först efter tågstop-
pet 2009 då järnvägstrafi ken 
 fl yttats till nytt spår. Först 
då får vi det utrymme som vi 
 behöver för att kunna bygga 
den nya vägen. 

Något som blir klart inom 
det närmaste?

– Broarna över E45 i Nol och i 
Nödinge beräknas vara klara 
i sommar. Man kommer då 
att kunna ta sig över dem från 
lokalvägen till servicevägen 
(vägen väster om järnvägen). 
Men ramperna upp till broarna 
från E45 byggs först senare. 
Lokalvägen samt gång- och 
cykelbanan mellan Folketshus-
vägen och Trollevik beräknas 
bli klar till jul.

Det är mörkt ute nu. 
Vad görs för att hjälpa 
 trafi kanterna?

– Mellan Stora Viken och 
 Nödinge har vi förstärkt med 
skyltning om tillfällig omled-
ning. Inom kort ska vi också 
montera refl exer i mittlinjen 
för att ytterligare tydliggöra 
omledningen. Vi ser också 
över de vita väglinjerna mel-
lan Bohus och Älvängen S och 
förstärker linjerna där det 
behövs. Belysningen på lokal-
vägen mellan Nol och Trollevik, 
norr om Ale torg, håller på att 
 sättas upp och beräknas vara 
på plats till jul. 
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Åtgärder minskar risken 
för översvämningar
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E45 genom Ale drabbas årligen 
av översvämningar. Nu gör 
BanaVäg i Väst insatser för att 
minimera risken för stora vatten-
samlingar i samband med bygget. 

Bullerskydd ger 
bättre ljudmiljö

Ale från ovan
Kl. 10.27 den 13 
november 2008 
genomfördes den 
första sprängning-
en mellan Lilla 
Viken och Jord-
fallsbron. Spräng-
ningsarbetena 
beräknas pågå till 
i sommar. 100 000 
kubikmeter berg 
ska då vara borta 
och ge plats åt den 
nya lokalvägen 
samt gång- och 
cykelbanan som 
ska ligga här. 
Se fl er nya fl yg-
bilder från bygget:
www.banavag.se.
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