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Trafikljus när torn till 
pendelstation byggs

Svevia har börjat bygga ett 
trapptorn till pendeltågstatio-
nen i Nol. Under de cirka tre 
månader arbetet pågår kom-
mer det att vara en trafikljus-
reglering på lokalvägen söderut 
mellan ELON och Pressbyrån.

Sågning av berg ska 
skona servicetunnel

Vid den södra änden av berget 
mellan Surte och Bohus finns 
en spillvattentunnel. Där kom-
mer ett skonsammare alterna-
tiv till sprängning, linsågning, 
att användas. 

Linsågning innebär i korthet 
att en vajer med industridia-
manter dras fram och tillbaka 
genom berget. Sågningen ger 
en helt slät bergyta som resul-
tat. Ett exempel på en linsågad 
bergssida finns vid Liseberg.

Ramper från broar 
i Nol och Nödinge

Sedan i somras har trafiken 
flutit på broarna vid trafikplat-
serna i Nol och Nödinge. Nu 
kompletteras dessa med på- 
och avfartsramper till nya E45. 
Efter sommaren 2010 ska de 
nya på- och avfartsramperna 
vara klara enligt planerna.

Saknad bit av cykel-
bana asfalteras

Några cyklister har undrat över 
varför en kort bit av cykelbanan 
mellan Alafors och Älvängen 
Syd fortfarande är oasfalterad.  
Det är ungefär där Walls kiosk 
tidigare låg.

Förklaringen är att kraftled-
ningsstolpar stått i vägen så att 
cykelbanan fått en provisorisk 
dragning förbi dessa. Under 
september ska Vattenfall flytta 
kraftledningen och då kan GC-
banan permanentas. 

Välkommen till vår 
informationslokal!

BanaVäg i Västs informations-
lokal i Nol är öppen torsdagar 
klockan 14.00-18.00.
Adressen är Nol Teknikpark, 
Alevägen 47 i Nol.
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Apropå sprängningarna 
vid Jysk…

… Lars Sjöberg, projekt-
ledare för deletappen 
Nol-Älvängen

I BanaVäg i Väst sprängs för 
ny väg och ny trafikplats vid 
Jysk i södra Älvängen. Boende 
i närheten har klagat över 
sprängningarna och vittnat 
om skador på fastigheter. Vad 
är det egentligen som har 
hänt?

– Det är naturligtvis tråkigt om 
fastighetsägare känner oro för 
skador på sina hus. Att spräng-
ningarna upplevts negativt nu 
kan bero på att vi spränger mer 
ytligt än normalt. Det innebär 
att knallarna blir mer ljudliga. 

Innebär detta att vibratio-
nerna också blir högre?

– Nej, det påverkar inte vibra-
tionerna. Risken för skador på 
hus ökar alltså inte för att vi 
spränger ytligt. 

Vid ett tillfälle, den 18 au-
gusti, var ljudnivån ovanligt 
hög enligt de boende. Vad 
hände då?

–Just den sprängningen låg i 
överkant på tillåtna gräns-
värden. Tillsammans med vår 
entreprenör går vi igenom vad 
som hänt och skapar rutiner för 
att försäkra oss om att det inte 
händer igen.

Hur planeras egentligen så-
dana här sprängningar för att 
säkerställa att det inte blir 
några skador på fastigheter?

– I ett tidigt skede utreder ex-
perter nivån på vibrationer från 
planerade sprängningar. Den 
leder till att ett antal fastighe-
ter besiktigas och förses med 
vibrationsmätare.  Vibrationer-
na följs sedan kontinuerligt och 
mäts för varje sprängning så att 
vi kan vara säkra på att vi håller 
oss inom gällande gränsvärden.

Vad kan du säga till husägare 
som trots allt känner oro?

– Om ni misstänker skada på 
er fastighet relaterad till våra 
sprängningar ska ni kontakta 
BanaVäg i Väst. Vi utreder 
saken och kommer att ersätta 
skador om det visar sig att vi 
förorsakat dem.

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

Nu i höst startar BanaVäg 
i Väst mycket omfattande 
byggnadsarbeten i och 
omkring Bohus. 

Arbetena omfattar ny upphöjd 
trafikcirkulationsplats, ny an-
slutning till denna från Jordfalls-
bron, ny fyrfältsväg och dub-
belspårig järnväg på en drygt tre 
kilometer lång sträcka, lokalväg 
genom Bohus samhälle, samt 
gång- och cykelväg. 

Inte minst den nya trafikplat-
sen vid Jordfallsbron kommer att 
kraftigt förbättra framkomlig-
hen och erbjuda trafikanterna en 
helt ny visuell upplevelse.

Omfattande entreprenad
Skanska har fått entreprenaden 
som sträcker sig från strax söder 
om Surte småbåtshamn till Stora 
Viken. 

– De täcker nu av berget söder 
om Bohus för att förbereda för 
sprängning för lokalvägen. Lokal-
vägen ska här dras på en klipphyl-
la precis som norr om Jordfalls-
bron, berättar Veli Taatila som är 
BanaVäg i Västs samordnande 
byggledare för entreprenaden.

– Skanska har också börjat 
montera geotekniska kontroll-
instrument för att mäta rörelser 
i marken. Rörelser i marken och 
bron kommer att följas noggrant 
under hela byggtiden, förklarar 
Veli Taatila.

Den nya upphöjda trafikplat-
sen i anslutning till Jordfallsbron, 
med sammanlagt cirka 1.000 
meter på- och avfartsramper 
till E45, är kanske den mest 
iögonenfallande delen av entre-
prenaden.

– Vi börjar med att bygga om 
brostöd på den västra sidan om 
E45. Vi bygger nya stöd kring 
de gamla så att dessa kan rivas 
längre fram. Den nya bron blir 
bredare än den gamla, det är 
därför stöden måste byggas om, 
förklarar Veli Taatila. 

Därefter ska de fyra broram-
perna alltså av- och påfartsram-
per till E45 i norr- och i södergå-
ende riktning, byggas.   Sedan 
kommer själva trafikplatsen att 
byggas med en ”tårtbit” i taget.

Flerårigt byggprojekt
Trafikplatsbygget kommer att 
pågå i drygt två år. Därefter be-
hövs ytterligare ett år för att riva 
den gamla bron och bygga ihop 
alla anslutningar. Slutet av 2012 
är alltså tidpunkten då det hela 
ska vara klart, vilket sammanfal-
ler med sluttidpunkten för Bana-
Väg i Väst-projektet i sin helhet.

– Periodvis kommer byggna-
tionen att påverka trafiken en 
del. Men i det första skedet fram 
till jul ska inte trafiken vid bron 
påverkas mer än den trafikom-
läggning som redan är i drift, 
förklarar Veli Taatila.

Trafikomledning vid berget
Däremot kommer det nu i höst 
att bli en trafikomledning vid 
berget söder om Bohus där det 
ska sprängas ut för en lokalväg 
på klipphylla på samma sätt som 
norr om Jordfallsbron. Spräng-
ningsarbetena där kommer att 
pågå fram till mars 2010. Trafi-
ken på E45 kommer här att ledas 
över i den nuvarande södergåen-
de filen som också kommer att 
breddas västerut mot järnvägen. 

Den norrgående, östra delen av 
E45 blir således arbetsområde. 
Planer finns att leda om cykel-
trafiken på den östra sidan om 
berget under byggtiden.

E45-an genom Bohus är 
redan idag fyrfältsväg. Här ska 
den befintliga asfalten tas bort, 
markstabilisering utföras och en 
ny väg förstärkt byggas på nuva-
rande E45-ans område. 

Lokalväg genom samhället
Det som kommer att påverka 
de boende i Bohus mest är byg-
gandet av ny lokalväg genom 
samhället. 

– Lokalvägen byggs genom 
samhället och förbi busshåll-
platsen så det kommer att 
påverka framkomligheten inne 
i Bohus. Dessutom finns en 
mängd ledningar under vägen 
som behöver grävas upp och 
ledas om, som VA, el med mera. 
Den mest intensiva perioden när 
det gäller lokalvägsbygget blir 
fram till sommaren 2010, säger 
Veli Taatila.

Lokalvägen kommer att få 
samma utseende som i övriga 
samhällen med timglashållplat-
ser för bussar och ett genom-
siktligt bullerskydd ska minska 
ljudet från E45 och järnvägstra-
fiken.

– Det är ett stort och intres-
sant byggnadsprojekt vi nu 
inleder. Vi ska göra vad vi kan 
för att minska olägenheterna för 
trafikanter och boende under 
byggtiden och ser fram emot 
en bra trafiklösning 2012, slutar 
Veli Taatila.

Startskott för enormt byggprojekt

Ny trafikplats i Bohus

Den upphöjda trafikcirkulationsplatsen med anslutning till Jordfallsbron är en viktig del av den nu påbörjade stora entre-
prenaden vid Bohus.


