
KATTUNGA. Järnvägs-
projektet mellan Tor-
backen och Hede rusar 
vidare.

Mer än halva 
Nygårdstunneln är nu 
färdigsprängd.

– Den försenade vin-
tern har dessutom med-
fört att vi ligger före 
tidsplanen med mark-
arbetena, säger Krister 
Lindén, biträdande 
platschef på Banverket.

Efter drygt ett års tunnel-
drivning har entreprenören 
Lemcon sprängt drygt 50 
procent av tunneln genom 
Nygårdsberget och i och med 
det tagit ut över 200 000 ku-
bikmeter massor ur berget.

– Sammantaget flyter all-

ting på som planerat och vi 
ligger i linje med vår tids-
plan. Tunnelarbetet kommer 
med största sannolikhet att 
vara färdigt någon gång i maj-
juni, säger Krister Lindén.

Har sprängningarna 
inneburit några problem?

– Som alltid när man 
spränger är berget av skiftan-
de kvalitet, men det har inte 
vållat några bekymmer för 
oss. Vi kategoriserar den här 
bergstypen som bra.

När tunneldrivningen är 
klar inleds arbetet med att 
inreda tunneln. Det innebär 
bland annat att man bygger 
upp en bankropp för under-
ballast, lägger ut kabelrännor 
och sätter bult i taket för upp-
hängning av kontaktledning.

I dubbelspårsutbyggnaden 
Torbacken-Hede ingår att 

bygga tre nya vägbroar. Arbe-
tet med dessa pågår för fullt 
och faktum är att vägbro över 
1997 är så gott som klar.

Vägbron klar i vår
– Det som kvarstår är belägg-
ningsarbete samt att upprätta 
vägräcken. Därefter sker be-
siktning och jag tror att väg-
bron är klar att tas i bruk tidigt 
i vår. För de två andra bro-
arna, i Hede och Kattunga, 
pågår just nu gjutningsarbe-
ten, säger Krister Lindén.

Vad det gäller övriga mark-
arbeten ligger Banverket 
något före tidsplanen, vilket 
till viss del beror på den milda 
väderleken.

– Det är klart att vädret 
spelar in. En del åtgärder 
har dock markentreprenören 
skjutit på framtiden i väntan 

på att tjälen ska komma. Så-
ledes finns både för och nack-
delar med den väderlek som vi 
har nu, säger Krister Lindén.

Själva järnvägsbyggnatio-
nen beräknas starta till hösten 
och förberedelserna för det 
pågår för fullt.

– Det är där som vi från Ban-
verkets sida lägger krutet just 
nu. Vi hoppas kunna ha entre-

prenören på plats i september, 
säger Krister Lindén.

Slutligen kan rapporteras 
om ett öppet hus för allmän-
heten lördagen den 21 april.

– Upplägget blir på ungefär 
samma vis som förra gången. 
Det var ett uppskattat ar-
rangemang och därför gör vi 
en favorit i repris. De besö-
kare som önskar ges möjlig-

het att åka ner i tunneln och 
sedan har Mökereds Vägför-
ening lovat att vara behjälpli-
ga med korvgrillning, avslutar 
Krister Lindén.
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Mer än halva Nygårds-
tunneln är färdigsprängd
– Och markarbetena ligger före tidsplanen

Krister Lindén är biträdande platschef på Banverkets kontor i Kattunga.
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Internationella programkon-
torets skolstipendier ska sti-
mulera samarbete mellan 
svenska och utländska skolor 
genom projekt och utbyten. 
Stipendierna är statligt fi-
nansierade och kan sökas av 
förskolor, skolor och enheter 
inom vuxenutbildning. Den 

här ansökningsomgången har 
totalt 162 stipendier beviljats. 
Sammanlagt uppgår summan 
till 7 376 500 kronor.

– I bedömningen av ansök-
ningarna har projektens kva-
litet mycket stor betydelse, 
säger Ulf Melin.

Några viktiga kriterier är 

skolans ambitioner att utveck-
la långsiktiga internationella 
kontakter och hur man pla-
nerar att sprida sina erfaren-
heter. Programkontoret för-
söker också få en jämn sprid-
ning över landet och mellan 
olika utbildningsformer.

– Särskilt prioriterar vi 

skolor som inte tidigare fått 
bidrag från Programkontoret 
för internationellt samarbete, 
säger Ulf Melin.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ale gymnasium har beviljats 28 000 
kronor i stöd för att genomföra samarbetsprojekt 
med en skola i Österrike.

– Vi hoppas att stipendierna ska bidra till att 
skapa långsiktiga relationer mellan svenska och 
utländska skolor.

Det säger Ulf Melin, generaldirektör för den stat-
liga myndigheten Internationella programkontoret 
som beslutat om medlen.

Ale gymnasium beviljade bidrag för samarbetsprojekt med Österrike


