
BOHUS. BanaVäg i 
Västs enskilt största 
entreprenad gick till 
Skanska.

Uppdraget; en svä-
vande cirkulationsplats 
över den nya väg- och 
järnvägen i Bohus med 
anslutning till Jord-
fallsbron.

Inte helt enkelt med 
tanke på att drygt 20 
000 fordon ska passera 
dagligen även under 
byggtiden.

– Det är absolut den mest kom-
plicerade etappen ur logistik 
och trafiksynpunkt, men det är 
samtidigt det här vi är skolade 
för. Uppgifter under liknan-
de omständigheter görs stän-
digt i storstäderna, säger Carl-
Anton Holmgren, BanaVäg i 
Västs projektledare för dele-
tappen Bohus-Nödinge.

Det blev till sist Skanska 
som räknade hem storordern. 
Entreprenaden med den nya 
anslutningen till Jordfallsbron 
kommer att landa på 522 mil-
joner kronor.

– Fast den svävande cirku-
lationsplatsen med sina till-
hörande långa ramper är inte 
den stora kostnaden. 50% av 
pengarna går till markarbete-
na för väg- och järnväg. 25% 
är grundläggning och pålning 

och resterande 25% är kopplat 
till bron. Totalt kommer vi att 
vara 55 personer som är syssel-
satta med den här entreprena-
den, berättar Skanskas projek-
chef, Kenneth Wahlqvist.

I entreprenaden ingår 
också att skära ut en bergshyl-
la i södra Bohus för att skapa 
plats åt lokalvägen.

Utmaningarna är flera. Att 
byggnationen ska ske med 20 
000 fordon inpå knuten stäl-
ler stora krav.

– Vi har lagt ner mycket tid 
och stora resurser på att plane-
ra hur vi bäst ska kunna bibe-
hålla Jordfallsbrons funktion. 
Det blir bara ett fåtal stopp 
och det kommer att ske natte-
tid, säger Carl-Anton Holm-
gren.

Ett annat bekymmer är un-
derlaget.

Dålig geoteknik
– Geotekniken är som på 
många andra platser i Göta 
älvdalen extremt svår med 
mycket lös lera. Dessutom har 
vi en hel del föroreningar som 
vi måste hantera varsamt. Göta 
älv ligger som bekant väldigt 
nära, säger Carl-Anton Holm-
gren.

Järnvägsarbetet intensifie-
ras under sommaren, då spår-
omläggningen ska ske med 
hjälp av ett tillfälligt tågstopp.

– Då gäller det att allt klaf-
far. Vi är bara en del i helhe-
ten och tågstoppen är plane-
rade sedan år tillbaka, säger 
Carl-Anton Holmgren.

 Tidsplanen sträcker sig 
över tre år. December 2012 
ska bygget vara klart. Som ett 
första steg har arbetet med 
nya brostöd inletts. Därefter 
kommer de långa ramperna 
att byggas.

– Själva cirkulationsplatsen 

bygger vi bit för bit. Allt efter-
som flyttar vi över trafiken från 
den befintliga bron som sedan 
tas bort. Trafikomläggningen 
under den mest hektiska pe-
rioden kommer nog att upp-
levas lite jobbig. Kommer du 
från Kungälv och ska upp mot 
Nödinge får du först svänga 
av bron mot Göteborg för att 
sedan vända norrut. Likadant 
blir det åt andra hållet. Du 
kommer bara att kunna köra på 

bron norrifrån, berättar Ken-
neth Wahlqvist.

Ekabron
Ekabron norr om Jordfalls-
bron färdigställs som bäst. I 
mars ska NCC som utför en-
treprenaden vara helt klar, 
vilket gör att nuvarande infart 
till Eka Chemicals vid ljussig-
nalerna kan stängas. All trafik 
kommer att ledas via den nya 
Ekabron.

Det är en jättelik entrepre-
nad som Skanska har tillde-
lats.

– Fast allt kommer att ske 
med beprövade metoder, 
ingen unik teknik, säger Ken-
neth Wahlqvist.

Men säkert en hel del skarpa 
hjärnor.
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Om- och tillbyggnadsarbe-
tet har pågått samtidigt som 
förskoleverksamheten varit i 
full gång. Projektet har dock 
inte stört vardagen för vare 
sig barn eller personal. Sna-

rare tvärtom, intygar Diane 
Rosenlöw.

– Den här tiden skulle vi 
inte vilja ha ogjord. Vi har 
blivit en erfarenhet rikare och 
det blir tomt när alla arbetare 

försvinner härifrån.
Planeringen startade redan 

förra hösten och förskolebar-
nen har varit delaktiga i pro-
cessen hela tiden. De har fått 
rita sina önskegårdar och där-
efter skickat över teckning-
arna till arkitekten.

– Barnen har även forskat i 
maskiner. Vi har köpt hjälmar, 
verktyg och små dumpers till 
avdelningarna så att eleverna 
lätt skulle kunna identifiera 
sig med våra gäster. Rela-
tionen mellan barnen och 
byggarbetarna på Grenova 
har varit suverän, säger Diane 

Rosenlöw.
– Vi har inte under hela den 

här byggtiden upplevt några 
som helst bekymmer. Jag vill 
samtidigt rikta ett stort tack 
till alla tålmodiga föräldrar, 
Missionskyrkan för lånet av 
parkeringen, personalen som 
har varit helt underbar och 
alla grannar i området som 
fått stå ut med transporter 
och så vidare.

Två avdelningar på Båts-
mans förskola har nu blivit 
fyra. Totalt kommer verksam-
heten kunna erbjuda plats för 
cirka 70 barn i åldern 1-6 år.

– Vi kommer successivt 
att ta emot nya barn utifrån 
kommunens kölista, förklarar 
Diane Rosenlöw.

Invigningsfesten kommer 

att äga rum torsdagen den 5 
november då skolrådet bjuder 
in till öppet hus.

JONAS ANDERSSON

Båtsmans förskola har vuxit
– Nyinvigning i nästa vecka

Förskolechef Diane Rosenlöw tillsammans med barnen på 
Båtsmans förskola. Verksamheten har vuxit från två till fyra 
avdelningar. Invigningsfest blir det nästa torsdag.

ÄLVÄNGEN. Det har skett en om- och tillbyggnad 
av Båtsmans förskola i Älvängen.

Arbetet tog sin början i våras och nästa torsdag 
planeras det för invigningsfest.

– Det har fungerat över förväntan och vi har 
haft ett fantastiskt gott samarbete med byggar-
betarna, säger förskolechef  Diane Rosenlöw.

Nu blir Bohus en byggarbetsplats till 2013

BRO BRO BREGA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kenneth Wahlqvist, projektchef på Skanska och BanaVäg i Västs projektledare Carl-Anton Holmgren menar att uppdraget 
med en svävande cirkulationsplats i sig inte är särskilt avancerat – det är att bygga med 20 000 fordon passerandes som är 
utmaningen.

– Jordfallsbron är största entreprenaden i BanaVägnaden i BanaVäg i Väst
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