
– Vi har gjort en mängd 
spännande fynd som 
placerar boplatsen i en 
gropkeramisk tradition, 
en kustnära livsstil under 
yngre stenålder.
Det berättar Lisbet Bengtsson 
från Arkeologicentrum. Hon 
är en av de arkeologer som i juli 
månad grävde ut en 5 000 år 
gammal stenåldersboplats vid 
Kattlebergs södra ände. 

En bieffekt av många väg- och 
järnvägsbyggen är att förhis-
toriska boplatser och andra 
fornlämningar blir utgrävda och 
informationen om dessa räddade 
för eftervärlden. Banverket och 
Vägverket har en skyldighet att 
slå vakt om kulturhistoriska vär-
den i samband med infrastruktur-
projekt. Därför har Arkeologicen-
trum bedrivit en undersökning 
vid Kattleberg där BanaVäg i Väst 
ska bygga en järnvägstunnel för 

det nya dubbelspåret genom 
berget.

Lisbet Bengtsson berättar:
– Människorna som levde här 

för 5 000 år sedan  var duktiga 
hantverkare. De föremål de till-
verkat är gjorda med omsorg. Det 
handlar inte bara om enstaka 
redskap, utan om hela uppsätt-
ningar av redskap. 

Av fynden att döma levde 
människorna vid Kattleberg 
huvudsakligen av jakt och fiske. 
Helt säkert plockade de bär och 
samlade in annat ätbart från skog 
och mark.

Visningar för allmänheten i 
juli gav en inblick i hur en arkeo-
logisk utgrävning går till. Först 
provschaktas med en liten gräv-
maskin på olika platser för att få 
en överblick över området. Bero-
ende på antalet fynd bestämmer 
man sedan var man går vidare 
med mer noggranna utgrävning-
ar.  På vissa ytor, där arkeologerna 

kan förutse att det finns gott om 
intressanta fynd, gräver de även 
för hand. Ett svettigt arbete i den 
stekande julisolen.

Många typer av redskap
Där vi lekmän bara ser trasiga 
stenbitar ser arkeologerna forn-
tida föremål som väcker en smit-
tande entusiasm. De plockar upp 
flintabitar ur åkern och förklarar 
vad som varit yxor, knivar, skra-
por och så vidare och hur de an-
vänts av våra förfäder för cirka 
5 000 år sedan.

– Efterhand kommer säker-
ligen moderna metoder som 
DNA-tester att bli viktiga för att 
bestämma mer exakt vad verk-
tygen använts till, berättar Lisbet 
Bengtsson. 

Enligt nuvarande planer kom-
mer fynden från Kattleberg att 
förvaras på Lödöse Museum och 
museet har visat intresse för att 
ställa ut en del av fynden.
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15 kilometer räls 
till ny användning

Cirka 15 kilometer gammal 
räls har rivits i samband med 
byggandet av nytt dubbelspår 
på sträckan mellan Bohus och 
Älvängen. Rälsen skrotas inte 
utan återanvänds på andra 
platser, till exempel som indu-
strispår.  Materialet är inräknat 
i entreprenaderna och entre-
prenörerna säljer det vidare till 
Banverket och andra för åter-
användning.

Då entreprenören Balfour 
Beatty Rail är klar på sträckan 
Bohus-Nödinge så har det ri-
vits 5 950 meter spår, 15 växlar, 
3 stycken stoppbockar och ca 
9150 st betongslipers

Banverket Produktion En-
treprenad arbetar på sträckan 
mellan Nödinge och Älvängen. 
Då denna är klar har det rivits 
9 235 meter spår, 4 växlar, 1 
stoppbock och ca 14200 be-
tongslipers. 

Det mesta materialet byggs 
om och anpassas för återan-
vändning i andra projekt.

Detalpljan 9 godkänd 
av regeringsrätten

Regeringsrätten avslog över-
klagandet av Ale kommuns 
detaljplan 9 i Älvängen. Det 
innebär att BanaVäg i Väst kan 
fortsätta förberedelserna för 
byggstart för väg och järnväg i 
Älvängen Centrum. Den aktuel-
la järnvägsplanen är fastställd 
och Vägverkets arbetsplan 
kommer troligen att fastställas 
under augusti månad. 

Infolokalen öppen igen 
efter sommaruppehåll!

Torsdagen den 20 augusti 
öppnade åter BanaVäg i Västs 
informationslokal i Nol efter 
sommaruppehållet.
 Informationslokalen är öp-
pen torsdagar mellan klockan 
14.00-18.00. 
Den 10 september är dock loka-
len stängd.

Adress: 
Nol Teknikpark, 
Alevägen 47, 
Nol.
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Hallå där…
… Carl-Anton Holmgren, 
projektledare för del-
etappen Bohus-Nödinge

Nu drar arbetet med etappen 
runt Jordfallsbron igång. Vad 
omfattar det?

– Det omfattar den östra delen 
av Jordfallsbron och den nya 
trafikplatsen i anslutning till 
bron. En del av den gamla bron 
ska byggas om och nya delar ska 
tillkomma. 

– Den nya trafikplatsen blir 
en cirkulationsplats med an-
slutning mot E45, Jordfallsbron 
och Bohus centrum. Vi bygger 
väg, bro, lokalväg och  järnväg. 
Det kommer även att bli om-
fattande bergarbeten vid grän-
sen mellan Surte och Bohus där 
lokalvägen ska byggas på en 
hylla i berget. 

Hur påverkas vi trafikanter?
– Vi börjar med bergarbetena 
mellan Surte och Bohus under 
hösten. Vi kommer att spränga 
och det blir en del trafikom-
läggningar. Kring själva bron blir 
det inga omläggningar förrän 
under 2010. Sedan kommer 
trafiken att påverkas under hela 
byggtiden med störst intensitet 
under 2011. 

– Jordfallsbron kommer inte 
att stängas av mer än för even-
tuella kortare arbeten under 
nattetid. Och då informerar vi 
såklart innan det sker. Givetvis 
gör vi allt vi kan för att trafiken 
ska löpa så smidigt som möjligt 
under hela byggtiden. 

Vilka är de största utmaning-
arna under den här etappen?

– Jordfallsbron är en relativt 
gammal bro som ska byggas om 
och det ställer hårda krav på ge-
nomförandet. Vi följer noggrant 
brons rörelser med hjälp av ett 
monitoreringssystem. 

– Ett bygge av den här om-
fattningen innebär självklart 
många tekniska utmaningar, 
inte minst vad det gäller trafi-
ken under byggtid, för såväl väg 
som järnväg.  Sedan har vi en 
ovanligt tuff bergskärning när vi 
ska spränga för lokalvägen mel-
lan Surte och Bohus. 

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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Livet vid Kattleberg för 
5 000 år sedan blottlagt

Lisbet Bengtsson rensar fram spår från stenåldern vid Kattleberg. Infällda bilden: Några av fynden 
vid Kattleberg: pilspetsar, en yxegg och en skrapa.

För att bereda väg för nya E45 har 
i sommar den gamla banvallen 
mellan Nödinge småbåtshamn 
och södra Nol grävts upp och 
fraktats bort. Makadam från den 
gamla banvallen återanvänds på 
annan plats i projektet efter att 
BanaVäg i Västs miljökontrollan-
ter undersökt om den är fri från 
föroreningar. 

– Tidigare i år har vi gjort för-
undersökningar och mätningar 
i marken längs sträckan Agnes-
berg till Älvängen, berättar miljö-
koordinator Jesper Mårtensson. 

– Då gör vi regelbundna stick-
prover i provgropar med ett 
mätinstrument som genomlyser 
marken med röntgenstrålar. Då 
ser vi vilka områden som är för-
orenade och kan också se ungefär 
var gränserna går mellan rena 
och förorenade massor.  

– Mycket av jordmassorna på 
sträckan har visat sig vara fria 
från föroreningar, men på vissa 
ställen har vi hittat låga halter av 
tungmetaller som arsenik, koppar 
och kadmium samt PAH (poly-
aromatiska kolväten). Som mest 

har 7 grävskopor, 33 lastbilar och 
6 dumpers deltagit i arbetet. 

Vart fraktas alla massor?
– De rena massorna fraktar vi 

till Jakobsdal för att återställa 
landskapet och fylla igen det 
grustag som tidigare funnits där. 
De lätt förorenade massorna 
skickas till Sörmossen i Bohus 
där de används för att jämna 
ut marken inför sluttäckning av 
en gammal sopstation.  Massor 
som är helt rena återanvänds till 
arbetsbädd  för kalkcementma-
skinerna.

Uppgrävd banvall återanvänds


