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Sprängningar mellan 
Nödinge och Nol

Den 29 oktober påbörjar NCC 
borr- och sprängningsarbeten 
längs sträckan Nödinge-Nol. 
Det nya utrymmet krävs för 
utbyggnad av lokalväg med ny 
gång- och cykelväg. 

Sprängningarna sker på 
två ställen, varav det ena 
ligger söder om Södra vägen, 
närmare bestämt mellan 
Parkvägen och Södra vägen. 
Dessutom kommer berg att 
sprängas bort längs ett cirka 
300 meter långt stråk från 
Kilandavägen och norrut. NCC 
beräknar att spränga en salva 
per dag. Sprängningsarbetet 
pågår fram till jul och kan leda 
till vissa trafi kstörningar.  

Slå en signal till oss!

Har du frågor, synpunkter, 
 klagomål eller beröm? 
Kontakta oss på telefon 
020-40 35 00. Om vi inte har 
möjlighet att svara, lämna ett 
meddelande så ringer vi upp!

Nu är det refl extider!

Risken att bli påkörd och 
 dödad av en bil är tre gånger 
så stor i mörker som i dags-
ljus. Redan i skymningen ökar 
 risken. Att bära refl exer är 
ett enkelt och billigt sätt att 
minska risken. 

De fl esta mörkerolyckor 
där gående skadas eller dödas, 
sker i tättbebyggda områden 
där gatubelysningen är tänd. 
Gatubelysningen gör att du 
själv ser, men det innebär inte 
att du syns. 

Med refl exer syns du på 
 ungefär 125 meters håll i 
 mörker om du möter en bil 
med halvljuset påslaget. Då 
har föraren god tid på sig 
att sakta in. Om du saknar 
 refl exer och har mörka kläder, 
syns du inte förrän bilen är 
20-30 meter från dig. Placera 
refl exerna långt ner på ben 
och armar. Då syns de bäst. 
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Hallå där…

… Lars Olsson, platschef 
för Vägverket Produk-
tion som bygger järnväg 
 mellan Nödinge och Nol.

 Vad håller ni på med just nu?

– Vi förbereder en serviceväg för 
järnvägen vid Ale torg. I Nol, vid 
Perstorp, pågår förstärknings-
arbeten. Dessutom ska vi bygga 
en stödmur utmed Perstorps 
 cisterner. Nästa vecka börjar 
vi schakta inför förstärknings-
arbeten söder om Nödinge 
hamn. 

Hur märker vi av ert arbete?
– Inte så mycket. Vi håller fram-
för allt till väster om järnvägen. 
Men våra 10-15 lastbilar som 
går till Alekrossen och tippar 
massor i Jacobsdal syns förstås 
på vägarna.

Ni arbetar på olika ställen. 
Varför  bygger ni inte hela 
sträckan i ett svep? 

– Tidplanen är tajt. Vissa delar 
måste prioriteras så att andra 
arbeten kan komma igång. Som 
sträckan mellan Christierns-
sons och Sköldsån – delar av 
den måste vara klar till tågstop-
pet sommaren 2008. Sträckan 
 väster om Ale torg ligger också 
tidigt i vår planering. Den behö-
ver vara klar så att NCC kan på-
börja byggnation av brofästet. 

Några särskilda utmaningar?
– De geotekniska förhållandena 
längs älvdalen är speciella. Men 
man ska också veta att den 
tekniska kunskapen är betydligt 
större i dag än när den nuvaran-
de järnvägen byggdes för över 
100 år sedan.

Vägverket Produktion bygger 
järnväg – borde inte ni bygga 
väg?

– Att bygga banvall är lika 
 naturligt som att bygga väg för 
oss. Det är i princip samma sak 
även om man i stället för asfalt 
har spår. Vi har gjort många 
liknande jobb förut, dubbelspår 
i Halland är ett exempel. 
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Din viktigaste webbsajt de närmaste 5 åren.

De närmaste fem åren kommer du att ha Sveriges största 
 infrastrukturprojekt runt knuten. Ett smart sätt att hålla koll på 
byggstök och bilköer i Göta älvdalen är att då och då surfa in på 
www.banavag.se. I november lanserar vi en helt ny hemsida 
som handlar om utbyggnaden av fyrfältsväg och dubbelspår 
mellan Göteborg och Trollhättan.

Här hittar du information om de tretton delsträckorna 
och specialområden som miljö och teknik. Ta del av aktuella 
 projektnyheter, trycksaker och fi lmer. Eller kolla in senaste trafi k-
informationen för att undvika köer. 

Du är också välkommen att besöka vår utställning i Nol på 
torsdagar 14.00-18.00 eller ringa oss på telefon 020-40 35 00. 

Välbesökt samråd 
i Upphärad 

I veckan var det samråd om Ban-
verkets förslag till järnvägsplan 
för delen Velanda–Prässebo. Vid 
de två mötena behandlades även 
fl era tillstånd för vattenverksam-
het samt arbetsplaner för de 
allmänna vägar som berörs av 
dubbelspårsutbyggnaden. 

– Det är mycket värdefullt för 
oss att i det här skedet av pro-
jekteringen få in synpunkter från 
de som berörs av utbyggnaden , 
säger Banverkets projektledare 
Sara Distner. 

Projekt Velanda–Prässebo 
omfattar cirka 1,3 mil dubbelspår 
och har en beräknad kostnad 
på 1,2 miljarder. Tre tunnlar ska 
byggas, en cirka 150 meter söder 
om Slumpån och två stycken vid 
Sjökullesjön. Två nya broar kom-
mer att ersätta den nuvarande 
bron över Slumpån. Byggstart är 
planerad till 2009 och 2012 be-
räknas tågen börja trafi kera det 
nya dubbelspåret. 

Äntligen tunnel
Nu är det inredning som gäller i Nygård

Arbetet med Nygårdstunneln och det nya dubbelspåret mellan Torbacken och Hede 
fl yter på. Två nya vägbroar har tagits i bruk och under hösten ska markarbetena 
 utanför tunneln färdigställas. Inredningsarbetet i tunneln kommer att pågå under 
vintern i väntan på rallarna som dyker upp framåt vårkanten. 

Sprängningarna i tunneln är klara 
och nu pågår betongarbeten, 
uppsättning av dränerings mattor 
samt efterinjektering och för-
stärkning. Samtidigt påbörjas 
byggandet av järnvägsbank 
samt installation av brandvatten-
system, dräneringsrör, brunnar 
och elkanalisation.

En hel del transporter sker fort-
farande i området. Det handlar 
både om utsprängt berg som ska 
ut ur tunneln och om makadam 
till järnvägsbanken inne i tunneln.  

– Vi på bygget vill uppmana 
alla att använda refl exvästar 
för att lättare fånga våra yrkes-
förares uppmärksamhet och på 

detta sätt minimera incidenter på 
vägarna, hälsar Lemcons projekt-
chef Veli Taatila.

I början av oktober lades en 
arbetsväxel in i Hede. Järnvägs-
arbetena kommer att ta fart 
 under våren och pågå till årsskif-
tet 2008/2009 då tågen ska börja 
gå på det nya dubbelspåret. 

Den befi ntliga järnvägsbron över Slumpån Foto: Kasper D
udzik


