
Nu börjar vi bygga nya
dubbelspåret i Surte
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Minskad framkom-
lighet när Alevägen 
höjs till nya bron 
I maj kommer Alevägen norr 
om Ale Torg att höjas för att 
ansluta till den nya bron över 
E45. Det kommer att innebä-
ra försämrad framkomlighet. 
Trafi kljus kommer troligen 
att användas för att styra tra-
fi kströmmarna. Under någon 
helg i maj månad kommer 
trafi ken att stängas av helt, 
vilket även berör busstrafi ken.  

Kalkcementrecept 
provas vid avfarten 
mot Skepplanda
Vid månadsskiftet april-maj 
kommer trafi kanter längs E45 
enligt planerna att kunna se 
en kalkcementmaskin i arbe-
te vid Skepplandamotet. Men 
detta innebär inte att arbetet 
på etappen startar, byggstart 
är planerad till i höst. Nu 
börjar undersökningar av 
leran för att prova fram bästa 
möjliga ”recept” på kalkce-
mentblandningen.

– Vi provar med varierande 
mängder kalk för att få fram 
ett recept som uppfyller våra 
krav på hållfasthet, samtidigt 
som det är kostnadseffektivt, 
berättar byggledare Andreas 
Hellström.

– Leran varierar mycket när 
det gäller vattenhalt och 
kemiska aspekter. Därför 
undersöker vi varje plats för 
att få fram optimal blandning, 
förklarar Andreas Hellström.

Välkomna till vår 
informationslokal!

BanaVäg i Västs informa-
tionslokal i Nol är öppen tors-
dagar klockan 14.00-18.00 
med följande undantag:

• Torsdagen den 30 april (Val-
borgsmässoafton) 

• Torsdagen den 21 maj (Kristi 
Himmelsfärdsdag) 

• Torsdagen den 18 juni (dagen 
före midsommarafton) 

Boka besök för en grupp 
Kontakta Lottie Lorentzon på 
telefon 031-63 11 14.
Adress 
Nol Teknikpark, 
Alevägen 47, Nol

Projektaktuellt april 2009 – www.banavag.se – 020-40 35 00

Hallå där…
… Lydia Lehtonen, 
projektledare 

Vilka deletapper på E45 är 
du projektledare för?

– Jag är projektledare för de tre 
nordliga deletapperna, Kärra-
Torpa, Torpa-Stenröset och 
Stenröset-Trollhättan. Jag har 
tidigare varit projektledare 
för Torpa-Stenröset och har 
just tagit över  ansvaret för de 
andra två del etapperna.

När kommer ni att börja byg-
ga på de olika deletapperna?

– För entreprenadetappen 
Sjuntorpsvägen – Göteborgs-
vägen, på etappen Stenröset-
Trollhättan,  räknar vi med en 
byggstart under senhösten 
2009. Anbudsförfrågan plane-
rar vi att skicka ut på räkning 
efter semestern.

– Övriga etapper är inte fast-
ställda ännu. Eventuella över-
klaganden gör det svårt att 
ange  byggstarter. Vår bedöm-
ning är att någon entreprenad 
kan byggstartas till våren 2010 
och någon hösten 2010.

Vad händer just nu på de 
olika deletapperna?

– Förutom att fastställelse-
processen är igång tar vi fram 
bygghandlingar och förfråg-
ningsunderlag för att skicka 
ut på räkning och handla upp 
entreprenörer som ska bygga. 

– Vi tittar också över enskilda 
vägar. När ny en skild väg byggs 
kallas till lantmäteriförrättning 
där bland annat rätten att 
nyttja vägen säkerställs. 

Finns det några särskilda ut-
maningar på etapperna?

– Vi kommer att bygga i områ-
den som vilar på kvicklera och 
annan skredkänslig lera .  På 
sträckan Kärra – Torpa och 
längst i norr kommer vi att 
bygga i befi ntlig sträckning 
med E45-trafi k susande förbi. 
Trafi kavstängningar måste 
fungera bra för att skydda 
yrkesarbetare och störa våra 
trafi kanter så lite som möjligt.

Redaktörer Lennart Mossberg, 
Lottie Lorentzon och 
Lisa Memborn
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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Trafi kanter på E45 kan dag för dag se hur det växer fram broar, trafi kplatser, nya kör-
fält och nya dubbelspår på sträckan mellan Bohus och Älvängen.
Nu i april startar byggnationen på deletappen Agnesberg-Bohus.

– Vi börjar med det nya dubbelspåret på den norra delen av etappen mellan Surte 
hamn och södra gränsen av Eka-området. Vi ska fl ytta spåret och kommer då att 
behöva stänga av vägrenen på E45. Men det kommer nog inte att störa trafi ken 
nämnvärt, berättar byggledarna Lars Sjögren och Rune Abrahamsson som ansvarar 
för entreprenaderna på etappen.

– Vi är precis i startgroparna nu 
och har haft startmöte med en-
treprenören PEAB. Till en början 
kommer trafi kanterna inte att 
märka så mycket mer än att det 
röjs utefter det nya dubbelspå-
ret som ska dras strax väster om 
befi ntligt spår, berättar Rune 
Abrahamsson.

Etappen Agnesberg-Bohus 
är drygt fem kilometer lång. Här 
ska två trafi kplatser byggas för 
att skapa planskilda korsningar: 
Surte Södra vid den södra infar-
ten till samhället där det tidigare 
låg en Statoilstation och Surte 
Norra vid Surte idrottsplats.

Infarten till Surte hamn ska 
hållas öppen hela tiden under 
ombyggnationen och stor vikt 
läggs vid att trafi ken dit ska stö-
ras så lite som möjligt. 

Leran är utmaning
En av de främsta utmaning-
arna för hela BanaVäg i Väst-
projektet är de geotekniska 
förutsättningarna, det vill säga 
de djupa lerlagren som innebär 
risker för skred. Det gäller även 
för sträckan Agnesberg-Bohus 
som historiskt drabbats av några 
uppmärksammade skred .

– Det här tar vi förstås på stort 
allvar och våra geotekniker har 
genomfört noggranna kontroller 
av markrörelser och tryck i mar-
ken, säger Lars Sjögren.

Marken förstärks av ett 

system av kalkcementpelare 
och även andra typer av grund-
förstärkningar. Eftersom leran 
har varierande egenskaper 
på olika platser har särskilda 
kalkcement recept utprovats för 
varje plats.

Trång passage
En annan utmaning är den ex-
tremt trånga passagen mellan 
älven och berget på den södra 
delen mellan Agnesbergsbron 
och Surte Södra. Där kommer 
den nya järnvägen att dras 
mycket nära älvkanten.

Bullerdämpning i Surte
Bullerdämpande skärmar kom-
mer att byggas på en total längd 
av cirka 1,8 kilometer genom 
Surte samhälle, dels från nuva-
rande trafi kljus vid före detta 
Statoil till Glasbruksmuséet, 
dels från Surte Norra och cirka 
500 meter norrut. Skärmarna, 
som har en betongunderdel och 
en genomsiktlig glasdel, ska 
minska bullernivåerna för Surte-

borna, jämfört med nuvarande 
nivåer.

Höjs en meter
Både väg och järnväg kommer 
att höjas cirka en meter för att 
med god marginal klara den vat-
tennivåhöjning som förutspås av 
FN:s klimatpanel, IPCC.

Pendeltågsstation
När utbyggnaden är klar blir det 
möjligt även för Surteborna att 
tågpendla till Göteborg. Pen-
deltågsstationen placeras cen-
tralt mitt emellan de båda nya 
trafi kplatserna och ansluts till 
samhället med en gångbro. Tack 
vare gångbron blir det också be-
tydligt lättare för Surteborna att 
nå älvstranden. 

Göteborgsvägen inne i Surte 
samhälle byggs om till en ny 
lokalväg med tydligt markerad 
gång- och cykelbana. 

Tidplaner för etappens entreprenader:

 Planerad byggtid
Järnvägen, norra delen April 2009-September 2011
Järnvägen södra delen November 2009-Februari 2012
E45 Surte Norra Februari 2010-Maj 2012
E45 Surte Södra Februari 2011-December 2012
Lokalvägen Oktober 2011-Juni 2012


