
Trafi kljusen på E45 i höjd med 
Repslagarvägen i Älvängen 
centrum kommer framöver att 
ersättas av en rondell. Detta för 
att färdigställa bron i Älvängen 
och fortsätta byggnationen av 
E45. Bytet planeras ske i början 
eller mitten av november.

Vissa omledningar av trafi ken 
kommer också att bli aktuella 
där bron kommer att ansluta till 
Repslagarvägen. Den nya bron 
beräknas kunna börja trafi keras 
i slutet av november.

Just nu pågår reparation av E45 
under järnvägsbron vid Alvhem. 
Tidvis begränsas framkom-
ligheten till ett körfält. Trafi ken 
regleras vid dessa tillfällen med 
hjälp av vakter eller trafi kljus. 
Arbetet beräknas pågå till fre-
dagen den 28 oktober.

Begränsad fram-
komlighet vid Lärje

I slutet av november beräknas 
den nya vägen under järnvägs-
bron i Lärje öppna för trafi k i sin 
slutliga utformning. 

För att kunna färdigställa 
vägen och frigöra ytor för an-
slutning mot den befi ntliga väg-
en kommer trafi ken att läggas 
om ett par gånger innan dess. Vid 
den sista tillfälliga omläggning-
en kommer trafi ken att köra 
på den nya vägen i norrgående 
riktning. Det kommer att vara 
1+1 körfält till dess att vägen är 
helt klar i slutet av november.

Redan i ett tidigt skede när ar-
bets- och järnvägsplanerna upp-
rättades, bestämdes att man 
skulle ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar. Vägen och 
järnvägen är byggd för att klara 
en höjning av havsnivåerna på 
upp till 0,5 meter på 50 år. Under 
samma tidsperiod beräknas även 
en landhöjning på cirka tio cen-
timeter ske. Höga vattennivåer i 
Göta älv ska därför inte leda till 
översvämning av vare sig järnväg 
eller E45 i framtiden. 

Byggs med tvärfall
– För att vatten ska kunna rinna 
av vägen byggs nya E45 med 
stort tvärfall. Vilket innebär att 
den sluttar utåt. Även gamla E45 
hade tvärfall när den byggdes på 
sent 1960-tal. Den var dock inte 
förstärkt och på grund av sätt-
ningar på upp till en meter, har 
vägen bitvis plattats ut genom 
åren. Det är också den främsta 
orsaken till de översvämningar 
som har inträff at i höst, berättar 
Jan Ekström, geotekniker hos 
projekt BanaVäg i Väst.

Räknar med sättningar
Även den nya vägen och järn-
vägen kommer att sätta sig. Det 
fi nns med i beräkningarna och  
väg och järnväg har höjts även 
med hänsyn till detta.

–  Vi räknar med att järnvägen 
sätter sig 20 centimeter och väg-
en 30 centimeter under de kom-
mande 40 åren. Anledningen till 
att vi måste räkna med framtida 
sättningar är att leran är lös. På 
grund av alla belastningar som 
fi nns på leran i form av hus, vägar 
och olika typer av uppfyllnader 
pågår det redan i dag sättning-
ar på upp till någon centimeter 
per år. Det skulle kosta ofantligt 
mycket att bygga helt sättnings-
fritt med tanke på att lerlagret är 
mellan 10 och 40 meter djupt och 
på vissa ställen som till exempel 
runt Älvängen uppemot 100 met-
er, säger Jan Ekström.

Omfattande förstärkningar
För att begränsa sättningar 
används olika förstärknings-
åtgärder, framför allt används 
kalkcementpelare som når ner 

i leran till över 20 meters djup. 
På några ställen är förstärkning-
arna även till för att förbättra sta-
biliteten och därmed förebygga 
ras och skred.  

Stråk av kvicklera
Längs sträckan, framför allt 
norr om Grönån, fi nns områden 
med tjocka lager av så kallad 
kvicklera. 

– Kvickleran är speciell för att 
om den blir omrörd så blir den 
fl ytande, ungefär som yoghurt. 
Problemet är därför att om det 
väl blir ett första skred så blir 
leran i skredets brottyta i princip 
fl ytande och rinner bort.  Då blir 
det kvar en ny slänt som är insta-
bil och så kan det fortsätta med 
ytterligare ett skred och ytterlig-
are ett och så vidare. Det innebär 
risk för att större områden påver-
kas och det vill vi undvika. Leran 
har dock inte sämre stabilitet och 
det rasar inte oftare bara för att 
det är kvicklera. Men vi har ändå 
extra hög säkerhet och därmed 
även mer förstärkningsåtgärder, 
förklarar Jan Ekström.
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Bygger för framtiden
Området i Göta älvdalen har genom åren drabbats av både översväm-
ningar, ras och skred. Höstens regnande aktualiserar frågan om hur den 
nya vägen och järnvägen står sig inför framtida klimatförändringar. 
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Kalkcementpelare används 
för att förstärka marken under 
den nya vägen och järnvägen.
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Vad är det som kommer att 
hända?
– Natten mellan den 12 och 13 
november ska gångbron som 
går över vägen till pendeltågs-
stationen i Älvängen lyftas 
på plats. Bron monteras ihop 
strax söder om Älvängen och 
transporteras sen till själva 
pendeltågsstationen.

På vilket sätt påverkas 
trafi ken?
– Eftersom vi arbetar på natt-
en hoppas vi att arbetet har en 
begränsad påverkan på trafi ken 
men vi stänger av E45 mellan 
Alafors och Älvängen centrum 
hela natten. Under den tiden leds 
trafi ken om via Starrkärrsvägen 
och Alingsåsvägen.

När monteras de andra två 
broarna i Nödinge och Bohus?
– Bron i Nödinge planerar vi att 
montera till våren och lyftet av 
bron i Bohus planeras till som-
maren 2012.

Något annat du vill tillägga?
– Vi är beroende av gynnsamma 
vindförhållanden för att kunna 
genomföra lyftet. Om det skulle 
blåsa allt för mycket kan vi be-
höva skjuta upp det. Då har vi en 
reservtid helgen därpå, natten 
mellan den 19 och 20 november. 

Håll utkik på www.banavag.se 
för den senaste informationen.

... Per-Anders 
Andersson
projektledare Väst-
trafi k, angående gång-
bron till pendeltågs-
stationen i Älvängen 
som ska lyftas på plats 
i november.

I södra Bohus 
pågår bergarbetet 
för fullt


