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Förslag till av- och 
påfart vid Alvhem/
Tingberg ställs ut
Nu blir det tillfälle att studera 
och lämna synpunkter på 
förslag till ny av- och påfart 
för södergående trafi k på E45 
vid Alvhem/Tingberg på del-
etappen Alvhem–Kärra. Den 
kompletterade arbetsplanen 
kommer att ställas ut 30 mars-
17 april. I det tidigare förslaget 
ingick ingen av- och påfart 
vid Tingberg, men Lilla Edets 
kommun tyckte det var viktigt 
att få med denna, vilket ledde 
till ett avtal mellan Vägverket 
och Lilla Edets kommun om 
kommunal delfi nansiering. 

Byggstart i maj för  
Hede–Älvängen

Överklagandet som lämnats 
in mot Banverkets beslut att 
fastställa järnvägsplanen för 
etappen Hede–Älvängen har 
dragits tillbaka. Det innebär 
att beslutet vunnit laga kraft 
och att järnvägsbygget får 
starta. I april räknar Banverket 
med att utse entreprenörer 
för mark- och tunnel arbeten 
samt järnvägs arbeten. 

Arbetsplanen 
Älvängen–Alvhem 
till länsstyrelsen
Arbetsplaneförslaget för del-
etappen Älvängen–Alvhem 
har skickats till länsstyrelsen. 
När länsstyrelsen yttrat sig 
över planen skickas den till 
Vägverket i Borlänge för fast-
ställelse. Om beslutet efter 
fastställelsen vinner laga 
kraft planeras byggstart till 
senhösten 2009. Om beslutet 
istället överklagas hamnar 
ärendet hos regeringen för av-
görande, vilket i så fall innebär 
att bygg starten försenas.

Infarten till Nödinge 
småbåtshamn stängd 
20-23 april 
Tillgängligheten till Nödinge 
småbåtshamn kommer att 
vara begränsad 20-23 april. 
Bilister kommer inte att kun-
na ta sig till småbåtshamnen, 
däremot går det bra att ta sig 
till området gåendes. 
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Hallå där…
… Malin Egardt, 
miljökontrollant 

BanaVäg i Västs miljö-
sanering vid Bohus varv är 
klar, vad innebär det?

–Som exploatör är vi ansvariga 
för att ta hand om det avfall 
som fi nns i marken där vi byg-
ger. I det här fallet har det 
inneburit att vårt projekt har 
tagit bort lite mer än en tiondel 
av föroreningarna. Bohus varv 
har varit ett av Sveriges mest 
förorenade områden. 

 Vad är det egentligen man 
hittar när man börjar gräva?

– Här har vi hittat nästan hela 
det periodiska systemet. Och 
borta är nu bland annat 32 ton 
bly, 20 ton zink, nio ton koppar 
och nästan ett halvt ton arse-
nik. Allt detta indränkt i olja.

Hur går det till och vart tar 
gifterna vägen?

–Med hjälp av mätinstrument 
kontrollerar vi först förore-
ningshalten i marken. Sedan 
bestämmer vi hur mycket vi 
ska sanera och var avfallet ska 
skickas. Efter det gräver vi med 
stor försiktighet upp allt ner till 
uppsatta åtgärdsmål, och tätar 
kanterna så att inga gifter från 
närliggande mark når våra rena 
massor. Till sist skickas avfallet 
till olika mottagare där mate-
rialet stabiliseras, och oftast 
gjuts in i en deponi.  

Är det ett riskfyllt arbete?
–Det kan tyckas så, men säker-
heten är hög. Vi har skydds-
kläder och hjälmar, och i vissa 
fall även andningsmask på oss 
när vi jobbar. Men visst, ibland 
när jag jobbar i ett schakt bred-
vid stora grävmaskiner kan jag 
känna mig ganska liten…

Var pågår saneringsarbeten 
just nu?

–Vi jobbar för fullt med marken 
väster om Tudors industri-
område där vi gör rent från 
stora mängder bly.

Redaktörer Lottie Lorentzon, 
Lennart Mossberg och 
Sara Oscarson
Ansvarig utgivare Bo Larsson 
Kontakt Besök www.banavag.se, 
mejla till info@banavag.se eller 
ring oss på 020-40 35 00
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Stora mängder berg måste 
sprängas bort på vissa ställen för 
att ge plats åt ny fyrfältsväg och 
nya lokalvägar i Ale.

Roger Tjärnlund är Bygg-
ledare Berg och övervakar 
sprängningsarbetena. Han be-
rättar att sprängningarna följer 
en noggrann 
rutin för att 
vara så säkra 
som möjligt 
samtidigt som 
trafi ken ska 
störas så lite 
som möjligt.

Hål borras för laddningar
För att förbereda för en spräng-
ning täcks berget först av genom 
att jord, buskar och annan 
vegetation tas bort. Kanten för 
sprängningen mäts in. Sedan 
borrar man hål för sprängladd-
ningarna med cirka 2 till 2,5 me-
ter mellan varje borrhål. Hålen 
laddas med spräng medel och 
man fyller på med grus upptill i 
hålen så att inte sprängkraften 
ska ”läcka ut”. Tidpunkten för 
sprängningarna planeras noga 
för att störa så lite som möjligt. 
BanaVäg i Väst har tillstånd att 
genomföra sprängningar mellan 
9 och 15 samt efter kl 18 så länge 

det är ljust. Det innebär att inga 
sprängningar sker i rusningstid.

Sprängningar samordnas
– Vi spränger på fl era olika platser 
och försöker samordna spräng-
ningarna så att trafi kanter inte 
ska behöva drabbas av fl era olika 
stopp efter varandra.

Vägverkets trafi kinforma-
tionscentral (TIC) meddelas att 
trafi ken kommer att stängas av 
tio minuter vid ett visst klock-
slag. TIC sprider informationen 
till bland annat radion och väg-
skyltar.

– När allt är klart för spräng-
ning förbereder vi för att stänga 
av trafi ken vid en bestämd 
tidpunkt. Om järnvägstrafi ken 
påverkas får vi en så kallad ”vit 
tid” från Banverkets driftled-
ningscentral, alltså ett klock-
slag då tågtrafi ken tillåter att 
sprängningen genomförs, berät-
tar Roger Tjärnlund. 

Tio minuters trafi kstopp
Trafi ken stängs från norr respek-
tive söder av två vaktposter.Om 
det kommer ambulanser och 
andra ”blåljusbilar” under detta 
tidsintervall avbryts spräng-
ningsförberedelserna och de 
släpps igenom.

Sprängning sker på det givna 
klockslaget. Arbetsfordon står 
beredda för att forsla bort even-
tuella stenar som kan ha hamnat 
i vägbanan och vägbanan sopas. 
Därefter släpps trafi ken på.

– För att göra allt detta krävs 
ett trafi kstopp på tio minuter. 
Och det klarar vi nästan alltid. 
Vi har gjort mer än 600 spräng-
ningar och vid 17 tillfällen har 
det hänt att trafi kstoppen blivit 
längre än tio minuter. Det är när 
stora stenar rullat ut på E45 som 
måste krossas ytterligare på 
plats innan de kan forslas bort, 
förklarar Roger Tjärnlund.

Kontrollerar vägbanan
Varje dag åker Roger Tjärnlund 
sträckan mellan Bohus och 
Älvängen för att kontrollera att 
det ser rent och snyggt ut och 
för att diskutera med entrepre-
nörerna om sprängningarna och 
läget på vägbanan.

– Jag tycker att det brukar se 
rent och snyggt ut. Men det är ju 
inte möjligt att sopa hela tiden 
när byggarbeten pågår, så det 
gäller också att trafi kanterna 
anpassar hastigheten vid bygg-
arbetena för att undvika sten-
skott och andra skador, säger 
Roger Tjärnlund.

Samordnad sprängning 
minskar störningarna
Att trafi ken ska störas så lite som möjligt under byggtiden är ett prioriterat mål för 
BanaVäg i Väst. E45 är starkt trafi kerad och framkomligheten är redan i normalfallet 
bristfällig, vilket är ett av de främsta skälen till att bygga det nya kommunikations-
stråket. Om det då blir ytterligare förseningar och stopp i trafi ken kan det upplevas 
som besvärligt. Men vid sprängning är det oundvikligt att stoppa trafi ken en stund.
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