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Lars Kilborg, bygg-
ledare för Bana Väg 
i Väst sträckan Nol-
Nödinge visar upp 
vägens olika skickt, 
från plast/textil i 
botten till asfalt på 
toppen.

Foto: Allan Karlsson

Utmanande att bygga väg i älvdalen

Nu varande 45:an byggdes 
1969-1972 och är efter nästan 
40 års tjänst i starkt behov av 

en totalrenovering.
– Vägen har tagit stryk. På 

sina håll har den satt sig mer 

än 1 meter. Det är inte kon-
stigt med tanke på att den är 
byggd med dåtidens teknik 
och dessutom är den inte 
anpassad för dagens trafik-
mängd, säger Lars Kilborg.

 Utmaningen för vägbyg-
garna i Göta älvdalen är de 
skiftande förutsättningarna. 
Med erfarenhet av nuvarande 
väg har ett kraftigt fokus legat 
på att grundförstärka rätt.

– Kalkcementpelarna gör 

underverk här och används 
flitigt, säger Kilborg.

Den gamla vägsträckning-
en raderas ut. Asfalten i den 
mån den inte är förorenad 
återanvänds, i annat fall de-
poneras den. Nästa steg är 
schaktning till fast botten. 
Här läggs en plast eller textil 
för att hålla isär materialen. 
sedan läggs ett lager grovt 
grus som underlag för kalk-
cementmaskinerna. Metoden 

skiljer sig från vanlig grund-
förstärkning med pålar. 

Kalkcementpelarna instal-
leras med en roterande ”visp” 
som trycker ut en blandning 
av kalk och cement i borrhå-
let. 

Kalken härdar
Kalkcementen drar sedan 
till sig fuktighet så att ce-
menten och kalken härdar. 
Bara mellan Agnesberg och 
Älvängen ska drygt sex mil-
joner meter kalkcementpela-
re installeras. Trots all kalk-
cement finns det ändå en risk 
för sättningar. Därför läggs 
en överlast för att framkalla 
en eventuell sättning direkt. 
Ni har säkert sätt de höga 
grusvallarna utmed järnvägen 
i Nol och Nödinge eller längs 
45:an i södra Nödinge

– Vallen hyvlar vi ner sedan 
och lägger olika lager med 
krossgrus, det mesta kommer 
från bergen som vi spränger. 
Vi är nästan självförsörjande, 
berättar Kilborg.

Sedan hyvlas vägbanan 
och lämnar plats för asfalts-

gänget.

GPS-styrning
– Allt sker idag med stor nog-
grannhet. De flesta maskiner 
är GPS-styrda för att garan-
tera rätt höjd och rätt läge, 
säger Kilborg och tillägger:

– Tekniken har gjort stora 
framsteg sedan nuvarande 
45:an byggdes. Det är klart 
att det här kommer att bli 
mycket bättre.

Oberäkneliga underlag i all 
ära, Denofaberget i Nödinge 
har ändå varit den största ut-
maningen än så länge.

– Det är stort, högt och 
ligger nära vägen. Tur att vi 
har skickliga bergsprängare. 
Till senhösten ska lokalvägen 
vara klar i södra Nödinge, be-
rättar Kilborg som konstate-
rar att än så länge håller tids-
planen.

NOL. Vägutbyggnaden i Göta älvdalen rullar 
vidare, men för vägbyggarna är det en stor utma-
ning.

– Förutsättningarna varierar oerhört, ibland 
bygger vi på berg ibland på ren lera. Kalkcementen 
har kommit till användning, säger Lars Kilborg, 
byggledare på Bana Väg i Väst etappen Nol-
Nödinge.

Fokus Företag har fått en lektion i vägbygge.

Överlastningen för att framkalla eventuell sättning på en 
kalkcementerad sträcka.
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• Ge goda förutsättningar för en 
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