
Entreprenörer klara 
för Nödinge–Nol
NCC och Vägverket Produk-
tion är klara som entreprenö-
rer för sträckan Nödinge–Nol. 
NCC ska arbeta med väg och 
trafi kplatser medan Vägverket 
Produktion utför markarbe-
ten för järnvägen. Vägverket 
Produktion startar vecka 35 
med markarbeten söder om 
Sköldsån.

Trafi komläggning 
i norra Nödinge 

I början på vecka 35 görs en 
trafi komläggning i korsningen 
E45/Norra Kilandavägen i 
 Nödinge vilket kommer att 
medföra viss påverkan på 
framkomligheten. Det är NCC 
som gör en förbifart för ett 
brobygge för den kommande 
trafi kplatsen. 

Mycket på gång i Ale

En del av gamla Tudorfabri-
ken i Nol rivs för att bereda 
plats för ny lokalväg och cir-
kulationsplats. Sanering av 
förorenad mark på det gamla 
fabriksområdet sker under 
hösten. Banverket Produktion 
är igång med förberedande 
järnvägsarbeten i Nol. Sam-
tidigt utförs geotekniska un-
dersökningar vid Lilla Viken av 
FB Engineering. För sträckan 
Nol–Älvängen pågår anbuds-
inhämtning. 

Fick du vår projekt-
tidning i juli? 

En lite fylligare tidning om 
BanaVäg i Väst gick under 
sommaren ut till de fl esta 
hushållen i Ale, Lilla Edet och 
Trollhättan. Tanken är att 
det ska bli två nummer per år 
med något mer djuplodande 
reportage och artiklar. Har du 
missat eller förlagt din tid-
ning så kan du läsa den på vår 
webbplats www.banavag.se 
eller kontakta projektets infor-
matörer för ett eget exemplar. 

Under hösten genomförs en 
pilotstudie för att undersöka de 
förorenade massorna närmare.

– Pilotstudier i den verkliga 
miljön gör att vi minimerar ris-
ken för tråkiga överraskningar 
under själva saneringsarbetet. 
Vi undersöker vad massorna 
innehåller och vilka egenskaper 
de har. På så sätt får vi reda på 
om de arbetsmetoder som vi valt 

för saneringen fungerar även i 
praktiken. Om inte, så får vi göra 
justeringar, berättar Maria Forsell, 
projektledare förorenad mark, 
BanaVäg i Väst. 

Startar 2008
Själva marksaneringen sätter 
igång först under hösten 2008.

– Det är inget som allmänheten 
kommer att märka. Däremot 

möjliggör saneringen framtida 
användning av marken. Den nya 
bangården och trafi kplatsen, 
samt ny industrimark som är 
 planerad för området vore omöj-
lig utan sanering, avslutar hon. 

Arbetet med marksanering 
sker på uppdrag av Ale kommun. 
Mer information om marksane-
ring i Ale fi nns på kommunens 
webbplats www.ale.se.
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Hallå där…

… Bengt Karlsson, 
 byggledare på sträckan 
Nol–Nödinge 

Vad har hänt vid Nödinge små-
båtshamn under sommaren? 
I april påbörjades arbetet med 
en 450 meter lång provsträcka 
för den nya banvallen under det 
framtida dubbelspåret. Syftet 
är att verifi era att vår valda 
metod för förstärknings arbeten 
fungerar tillfredsställande 
och utan komplikationer. Vi 
har utfört löpande mätningar, 
 analyserat slutresultatet och 
kan nu konstatera att vår 
 produktionsteknik för grund-
läggningen fungerar bra.

Hur går det till? 
Förstärkningsarbetet utgörs av 
kalkcementpelare som instal-
leras i marken i ett rutnät under 
väg och järnväg. Först borrar 
vi ned till önskat djup, sedan 
sprutas en kalkcementlösning 
ut när borren dras upp. Kvar blir 
en pelare i jorden som härdar 
med hjälp lerans fuktighet. De 
32 ton tunga maskinerna har på 
dessa månader installerat 7 500 
kc-pelare med en effektiv längd 
på totalt 57 000 meter.  

Varför behövs det så 
 omfattande förstärkning? 
Förstärkningsarbetena görs för 
att klara sättningar i  marken 
och motverka vibrationer. 
Sedan 1960-talet har vägen 
sjunkit med upp till 1,5 meter på 
sina ställen, vilket vi såklart vill 
undvika i framtiden. Dubbel-
spåret måste också förberedas 
för de framtida höghastighets-
tågen vars höga hastigheter 
annars fortplantas i leran likt en 
underjordisk våg.

Hur många kc-pelare blir det? 
Bara på de 22 kilometrarna i Ale 
kommun kommer vi att instal-
lera cirka 6,6 miljoner meter 
kc-pelare. Tittar man på hela 
sträckan Göteborg–Trollhättan 
så blir det cirka 3 miljoner meter 
till. Så det lär bli rätt många 
borrhål till slut.
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Nya tider för Bohus Varv
Efter drygt 80 år av nedsmutsning (1907–1989) ska området vid före detta Bohus 
Varv få en ordentlig rengöring. Men hur? 

Maria Forsell är projektledare för delprojektet Förorenad mark på sträckan mellan Agnesberg och Älvängen. 

Denna rostiga skönhet, ett ryskt 
 original från 1940-talet, fi ck komma ut 
i dagsljuset när Tudors gamla C-fabrik 
revs under sommaren. Modellen ska ha 
inspirerat tyskarna och gett upphov till 
en tysk variant för BMW. C-fabriken är 
bara en av fl era byggnader som rivits 
på området för att ge plats åt den nya 
trafi kplatsen i Nol.

Får åter se dagens ljus
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Snart slutsprängt 
i Nygårdstunneln

Nu är sprängningarna för Ny-
gårdstunneln klara. Det som åter-
står att spränga är några mötes-
platser, ett par brunnar samt 
kanaler vid respektive tunnel-
mynning. Byggandet av tunneln 
fortsätter med bergförstärkning 
och bankbygge i tunneln. 

Banverket Produktion har 
utsetts till entreprenör för 
BEST-arbetena som startar efter 
sommaren. BEST står för bana, el, 
signal och tele. 
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