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KATTUNGA. 500 000 
kubik berg har forslats 
ut och 1 000 sprängsal-
vor har ljudit under tun-
nelbyggets gång.

Den 7 juli gjordes så 
det historiska genom-
slaget och personalen 
kan nu se ljuset genom 
såväl den norra som 
den södra mynningen 
av Nygårdstunneln.

– En milstolpe för 
projektet. Allt har gått 
enligt planerna och 
tidsplanen och budget 
går stick i stäv, säger 
biträdande platschef 
Krister Lindén.

När tunneldrivningen genom 
Nygårdsberget är klar påbör-
jas förstärkningsarbeten, fast-
sättande av dräneringsmattor 
med mera. Järnvägsbyggarna 
kommer om ett par månader 
och inleder sitt arbete med 
att färdigställa den nya växeln 
i Hede. Således bygger man 
sig norrut.

– Tunnelarbetet har gått 
smärtfritt och inga ovänta-
de svårigheter har uppstått. 
Just nu sker återställande av 
markytor plus att bullervallar 

byggs. Allting förbereds för 
själva järnvägsbygget, säger 
Krister Lindén och fortsät-
ter:

– Det blir Banverket Pro-
duktion som kommer att ge-
nomföra spårarbetet. Det är 
upphandlat och klart. Det var 
en upphandling värd cirka 110 
miljoner kronor.

Är du förvånad över att tun-
nelarbetet har gått så smi-
digt?

– Nej, egentligen inte ef-
tersom det gjordes väldigt 
grundliga undersökningar av 
berg och markförhållanden i 
området.

Finns det något i det åter-
stående arbetet som kan 
komma att försena projek-
tet?

– Nej, det gör det inte. Den 
kritiska punkt som återstår i 
projektet är trafikomlägg-
ningen, när den nya banan ska 
tas i bruk. Det krävs minutiösa 
förberedelser så att allt verkli-
gen ska klaffa till hundra pro-
cent.

Hur går det med broarbe-
tena?

– Två av tre vägbroar är 
klara, i Kattunga och Hede. 
Återstår gör vägbron vid Hö-
kaberget, men den går inte 
att färdigställa förrän vi har 
kopplat om spåren.

Hur är det med vägarna 
runt Nygårdstunneln, har 
de tagit mycket skada?

– Det är klart att det har 
blivit en stor påfrestning på 
dessa vägar. Vi har därför tagit 
över ansvaret för underhållet 
den tid som projektet pågår. 
Vi har haft ett mycket gott 
samarbete med vägförening-
en i den här frågan.

Upplever du att ni har en 
bra dialog med de boende i 
området totalt sett?

– Verkligen! Jag vill passa 
på att tacka de närboende som 
visar en fantastisk förståelse. 
Nu är den värsta biten över 
och transporterna kommer 

att minska dramatiskt.
Den nya järnvägen på 

sträckan Torbacken-Hede 
förväntas vara igång i decem-
ber nästa år.

– Genomslag ägde rum i början av juli
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Krister Lindén, biträdande platschef på Banverket sträckan 
Torbacken-Hede. Här ses han vid det södra tunnelpåslaget.

Krister Lindén, Banverket.

PROJEKT TORBACKEN - HEDE
• 7,5 km dubbelspår varav cirka 3 
km tunnel. 
• Kostnad cirka 740 miljoner kronor. 
• Nya järnvägsbroar vid Kattunga 
och över Gårdaån. 
• Nya vägbroar vid Hökaberget för 
länsväg 1997, över tunnelpåslaget vid 

Hältorp och vid Hede. 
• Gårdaån har grävts om till ett östli-
gare läge på en 250 m lång sträcka. 
• Den södra tunnelmynningen vid 
Hältorp får en cirka 50 m lång för-
skärning i berget. En enskild väg har 
dragits över tunnelmynningen.

SKEPPLANDA. 1 juni i 
år försvann skrotbils-
premien som bilägarna 
tidigare kunnat erhålla.

Under maj månad 
blev det därför rusning 
till bilskroten.

Redox Bilfarm i 
Skepplanda fick in inte 
mindre än 300 skrot-
bilar under sin avslut-
ningskampanj.

Kön ringlade sig lång utanför 
Redox på Skepplanda indu-
striområde den 1 juni. Alebor 
med en skrotbil på sitt sam-
vete tog sista chansen att få 
betalt för sin uttjänta trotjä-
nare.

– Jag har aldrig varit med 
om något liknande. Vi fick en 
enorm respons på vår kam-
panj, där vi erbjöd skrotbilsä-
garna hela premien under 
sista månaden. Jag hade 
varit nöjd med 30 bilar, men 
att det skulle rulla hit 300 
trodde jag aldrig, säger Lars 
Jönsson.

Hanteringen av skrotbi-
lar, avgifter och premier vid 
inlämnandet, har en snurrig 
historia i Sverige. Nu är det 

tänkt att bli enklare och mer 
enhetligt. Staten har fått ett 
tydligt EU-direktiv om hur 
skrotbilar ska omhändertas. 
Från och med 1 juni ligger 
ansvaret på bilproducenter-
na. Det åligger tillverkarna 
att återvinna sina  fordon. 
Genom avtal med bilskro-
tar får dessa fungera som in-
lämningsställen för skrotbi-

lar. Förtjänsten för skrotar-
na sker genom försäljning av 
reservdelar som de samlar på 
sig genom demonteringen. 

Ny kampanj
Utan bilskrotspremie är 
frågan hur många skrotbilar 
som kommer att lämnas in.

– Vi kommer att köra en 
ny kampanj inom kort, där vi 

erbjuder oss att hämta even-
tuella skrotbilar utan kost-
nad. Jag vet att det fortfaran-
de finns många bilvrak ståen-
des runtom i Ale. De utgör en 
stor miljöfara och därför vill 
vi gärna försöka få in dem, 
säger Lars Jönsson.

300 skrotbilar på en månad

300 skrotbilar lämnades in till Redox Bilfarm innan skrotbilspremien skrotades för gott den 
1 juni. Lars Jönsson hoppas ändå att tillströmningen av skrotbilar ska fortsätta till bilskro-
ten i Skepplanda.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Lyckad kampanj för Redoxpanj för Redox

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller ej vid köp av beställningvaror

och presentkort. Gäller t.o.m 18/8 2007.

Gäller t.o.m. onsdag 15/8 2007 med reservation för slutförsäljning.

Järnvägsprojektet i Nygård förlöper som planerat. I de-Järnvägsprojektet i Nygård förlöper som planerat. I de-
cember 2008 skall det nya spåret tas i bruk.cember 2008 skall det nya spåret tas i bruk.

Nu syns ljuset i Nygårdstunneln


