
I sommar har en ny mätteknik te-
stats i BanaVäg i Väst. Förarlösa 
miniatyrfl ygplan har använts för 
att dokumentera en sju kilometer 
lång vägsträcka mellan Tingberg 
och Kärra i Lilla Edets kommun, 
en fl ygning som tog cirka tio tim-
mar. Med hjälp av informationen 
som samlas in skapas tredimen-
sionella modeller.

– För att få fram underlag 
med motsvarande information 
genom traditionell mätning 
hade två personer behövt 
hålla på i två till tre månader, 
konstaterar Roger Smedberg, 
mätansvarig på BanaVäg i Väst.

Sedan 13 augusti kör tågen 
genom den nya Kattleberg s-
tunneln. Byggarbetet fortsätter 
dock under hösten. Under det 
kommande halvåret återstår 
bland annat rivning av gamla 
järnvägen, bortschaktande av 
gammal banvall, plantering av 
träd, rivning av arbetsvägar, 
dikning och fi nputsning av 
slänter.  

Trafi kverket tar fram en kom-
pletterande arbetsplan för 
ny sträckning av gång- och 
cykelbana längs E45 i Lilla 
Viken. Synpunkter på förslaget 
ska lämnas senast den 1 sep-
tember. Material och kontakt-
information fi nns på www.
banavag.se, välj Deletapper, 
Bohus-Nödinge.

Miljöarbetet inom projekt 
BanaVäg i Väst bottnar i de spe-
ciella förhållanden som råder 
i Göta älvdalen. Dessa kart-
lades redan i det tidiga plan-
eringsskedet, och genom hela 
projektet har en särskild grupp 
med miljöspecialister arbetat 
med att kontrollera och följa 
hur miljön har påverkats under 
arbetets gång. 

Rent under väg och järnväg
Signifi kant för utbyggnaden 
genom Göta älvdalen är att 
den på fl era håll har skett på 
gammal industrimark som är 
kraftigt förorenad av bland 
annat bly, koppar, arsenik och 
olja. Som en del i projektet har 
dessa förorenade massor tagits 
omhand, för att antingen renas 
eller skickas till förvaring.

– Vi har hittat något mer 
förorenade massor än vad vi 
trodde innan vi började bygga, 
men vi är väldigt nöjda med 
hur saneringen har fungerat. 
När den nya vägen och järn-
vägen börjar trafi keras i decem-
ber kör både bilar och tåg på 
ren mark, konstaterar Jesper 
Mårtensson, projekt ledare och 
HMSQ-ansvarig. 

Kompenserar för intrång i 
naturen
I Göta älvdalen fi nns ett rikt 
djur- och naturliv. Under pro-
jektets gång har ingrepp ibland 
behövt göras i känsliga miljöer. 
För att kompensera för detta 
har nya områden, med liknande 
eller förbättrade livsvillkor, 
skapats i närheten av där in-
greppen gjorts. Ett exempel på 
dessa kompensationsåtgärder 
är arbetet med strandängarna 
längs Göta älv. De hyser ett rikt 
fågelliv, och till exempel fi nns 
där en del rödlistade vadar-
fåglar så som rödbenan. Genom 
olika åtgärder för att hålla un-
dan vassen på strandängarna, 
skapas bättre förhållanden för 
dessa arter.

– Tillsammans med djurhål-
larna har vi fått till ett ökat 
betestryck, vilket innebär att 
fl er djur betar på strandän-
garna och håller undan vas-
sen. Förutom mer gynnsamma 
förhållanden för vadarna, kan 
det mer öppna landskapet ner 
mot älven även skapa värde 
för allmänheten, säger Jesper 
Mårtensson.

Om allt går som planerat 
ska arbetet med strandängarna 

avslutas vid årsskiftet genom 
att det överlämnas till Väst-
kuststiftelsen för fortsatt 
förvaltning. 

Jesper Mårtensson kan 
konstatera att miljöåtgärderna 
inom projektet har gett resultat, 
men i vilken utsträckning är 
svårare att avgöra redan nu.

– Vi följer upp arbetet och 
från inventeringen av fåglar 
kan vi se att vi har bibehållit 
samma arter, samma antal och 
samma antal häckande par 
som innan utbyggnaden påbör-
jades. Preliminärt ser det alltså 
positivt ut, men det här är långa 
processer och det riktiga re-
sultatet ser man först efter fem 
år eller så, avslutar han.

Eff ektiv mätning med 
miniatyrfl ygplan

Premiärtåg genom 
Kattlebergstunneln

Arbetsplan för gc-väg 
i Lilla Viken

På gång Hallå där...
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– Ja, det har gått mycket bra 
och vi har kunnat lägga viktiga 
pusselbitar på plats inför den 9 
december, när det nya dubbel-
spåret beräknas invigas längs 
hela sträckan. Nu är nära sex mil 
dubbelspår i bruk, sista etappen 
mellan Velanda och Prässebo 
blir klar lagom till invigningen. 
Detsamma gäller pendeltågs-
stationen i Gamlestaden. 

Och hur går det med E45?
– Bra även där. Under hösten 
kommer vi successivt att öppna 
upp fl er och fl er sträckor för 
trafi k, och vi räknar med att det 
kommer att minska körtiden 
för trafi kanterna redan under 
hösten, framför allt söder om 
Älvängen. 

Vad kommer att hända in-
vigningshelgen 7-9 december? 
– Flera evenemang planeras i 
samverkan mellan Trafi kverket, 
kommunerna och Västtrafi k. 
Utöver invigningsceremonier i 
Gamlestaden, Älvängen, Lödöse 
och Trollhättan planeras en 
näringslivsdag och ett mo-
tionslopp på en del av nya E45. 
Innan dess kommer vi i oktober, 
tillsammans med bland annat 
Bergslagernas Järnvägssällskap, 
återplantera Granen Fredrik* i 
närheten av Upphärad. 

*Granen Fredrik planterades 
ursprungligen av en rallare när järn-
vägen byggdes 1873. Sedan dess har 
generationer av lokförare hälsat på 
honom för att få lycka på färden. 

... Sara 
Distner
projektchef BanaVäg i 
Väst. Har arbetet gått 
som planerat under 
trafi kavbrottet? 

Att ett stort byggprojekt som utbyggnaden av E45 och Norge/
Väner banan påverkar miljön är ofrånkomligt. Men att värna om 
 miljön både under och efter byggtiden är viktiga delar av arbetet. 
I takt med att projektet närmar sig slutet kan vi också börja se 
 resultatet av de åtgärder som har gjorts.

Den mindre strandpiparen trivs på 
Höganäsområdet i Stora Viken.

Miljöfokus 
har gett resultat
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Jesper Mårtensson, projektledare 
och HMSQ-ansvarig (HMSQ=Hälsa, 
miljö, säkerhet och kvalitet). 
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