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Sprängningsarbeten 
Nödinge–Nol

Pågående sprängnings arbeten 
intill lokal vägen mellan 
 Nödinge och Nol kan innebära 
korta stopp i trafi ken, både på 
Alevägen och E45. Beräknat 
stopp för trafi ken är cirka 10 
minuter. Sprängning kommer 
ske 1-3 gånger per dag mellan 
kl. 09.00 och 15.00 och beräk-
nas pågå fram till  januari 2008.

E45 etapperna 
Älvängen–Stenröset 
inväntar beslut från 
regeringen 
Deletapperna Älvängen–
Alvhem, Alvhem–Kärra,  Kärra–
Torpa och Torpa– Stenröset på 
E45 befi nner sig i arbetsplane-
skedet. Innan dessa arbets-
planer kan ställas ut krävs ett 
tillåtlighetsbeslut från reger-
ingen. Reglerna om regering-
ens tillåtlighetsprövning fi nns i 
Miljöbalken. Vägverket invän-
tar för närvarande  regeringens 
beslut och troligtvis kommer 
utställelser att ske våren 2008 

– inte hösten 2007 som angetts 
tidigare. Parallellt pågår fram-
tagande av arbetsplaner för en 
ny trafi kplats i Göta samt en 
ny bro över Slumpån vid Torpa. 
Byggstart för dessa projekt är 
dock ej planerade då dessa i 
dagsläget är ofi nansierade. 

Läs mer under respektive 
deletapp på www.banavag.se. 

Utställelse av järn-
vägsplan för etappen 
Hede–Älvängen
I december är det dags för 
utställelse av järnvägsplan 
för dubbelspårsutbyggnaden 
mellan Hede och Älvängen. 
 Berörda markägare kommer få 
en kallelse via posten,  övriga 
uppmärksammas genom 
annonser i Alekuriren och 
TTELA. Mer information om 
planerings processen vid järn-
vägsbyggnation fi nns på vår 
webbplats www.banavag.se. 

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!
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Hallå där…

… Anders Hallingberg, 
geotekniker på Banverket

Varför byggs ny väg och 
 järnväg ännu närmare  vattnet 
när man känner till 
över svämningsriskerna?

– Utrymmet är trångt mellan 
berget i öst och älven i väst. 
En bredare, men också rakare 
transportsträcka kräver att vi 
bygger närmare älven. Det är 
också i närheten av samhällena 
som vägen och järnvägen beräk-
nas ha mest trafi knytta.

Ökar risken för 
 översvämningar nu?

– Tvärt om. Planen är att höja 
väg och banvall, på sina lägsta 
punkter med drygt en meter. 
På så sätt beräknas översväm-
ningsrisken minska avsevärt.

Varför stiger vattennivåerna 
i Göta älv?

– Förklaringarna är fl era. Havs-
nivån stiger − i runda tal räknar 
man med i 0,5 meter på 100 
år. Dessutom förväntas avrin-
ningen från Göta älv att öka i 
framtiden. Andra faktorer som 
vi måste ta hänsyn till i våra 
beräkningar är att väg och 
spår sätter sig (sjunker). Spåret 
 beräknas sjunka 0,2 meter på 
40 år och vägen 0,3 meter. 

Hur unika är förhållandena i 
Göta älvdalen egentligen?

– Som geotekniker måste vi 
alltid lösa frågor om stabilitet, 
sättningar och vibrationer. 
Kanske är det ovanligt mycket 
just här. Skredproblematiken 
löser vi dock på olika sätt, bland 
annat genom geotekniska 
 förstärkningar.

Slipper vi översvämningar 
för alltid nu?

– Vi kan aldrig veta exakt vad kli-
matförändringarna kommer att 
ge för effekter i framtiden. Men 
fl era riskanalyser har gjorts och 
av de olika alternativen valde vi 
det med den högsta nivån – allt 
för att få en bättre reserv för 
framtiden. 
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De arkeologiska utgrävningarna som 
föregår väg- och järnvägsbygget i Nol 
bjöd på överraskningar. 

– Fynden kan ge oss ny kunskap om 
järnålderns  nätverk, berättar  Mikael 
Eboskog, utgrävningsledare. 

Fynden består av rester från en byggnad som 
uppskattas vara från 300-400-talet. Mikael 
Eboskog tror att huset och platsen haft en 
 central roll i 300-talets Göta älvdal.

– Troligtvis har det använts för handel; som 
magasin, omlastningsplats eller marknadsplats. 
Huset är strategiskt placerat i samma riktning 
som Göta älv, väl synligt och var – med järn-
ålderns vattennivåer – lätt tillgängligt för båtar 
som kom från norr och söder via Göta älv eller 
från öster via Sköldsån. 

”Ett riktigt skrytbygge”
Huset är med sina 40 meter i längd ovanligt 
långt för tidsepoken. Stolphålens bredd och 
täta placering tyder på en kraftig byggnad med 
ett högt tak. 

– Huset har en gång kommunicerat makt och 
pengar – ett riktigt skrytbygge, konstaterar 
 Mikael Eboskog. 

Fyndigheter kring huset gör Mikael hoppfull, 
inte bara om kunskap kring själva platsen. 

– Vi har bland annat hittat mycket speciella 
glaspärlor och keramik kopplade till byggnaden. 
Genom att ta reda på varornas härkomst kan 
vi lära oss mer om de fornhistoriska kontakt-
vägarna i Göta älvdalen. 

Slutundersökningen pågår under samman-
lagt fyra veckor. 

Liten men betydelsefull. En av de för området mycket 
speciella pärlor som hittats vid utgrävningarna.

Överraskande fornfynd i Nol

Triangelspåret skapar en direkt-
förbindelse mellan Norge/Väner-
banan och Hamnbanan och kom-
mer att effektivisera godstrafi ken 
till och från Göteborgs hamn.

– Triangelspåret innebär att 
tågen som går på Norge/Väner-
banan slipper åka upp och vända 
på Sävenäs rangerbangård vilket 
tar minst en halvtimme i varje 
riktning, berättar projektledare 
Hans Larsson.

Mer gods på järnväg
Satsningen på Triangelspåret är 
ett viktigt led i arbetet med att 
öka andelen gods som transpor-
teras på järnväg. Tillsammans 
med elektrifi eringen av Hamn-
banan som var klar 2004 innebär 
Triangelspåret betydande för-
bättringar för godstrafi ken. 

Andelen gods som trans-
porteras på järnväg till och från 
Göteborgs hamn ökar stadigt 
och ungefär 70 tåg om dagen 
anländer till eller avgår från 

hamnområdet. I oktober hante-
rades 18 400 järnvägsenheter vid 
Göteborgs Hamn. Det är 3 200 
enheter mer än i oktober förra 
året, en ökning med 21 procent.*

Håller tidplanen
Arbetet med Triangelspåret har 
gått helt enligt planen, berättar 

en nöjd Hans Larsson.
– Entreprenörerna har gjort 

ett jättebra jobb under svåra för-
utsättningar, i form av knepiga 
markförhållanden och ständig 
bil- och tågtrafi k alldeles i 
 anslutning till sin arbetsplats. 
 

* Källa: Göteborgs Hamn AB

Snart tåg på Triangelspåret
Det kan kännas långt till jul, men för Banverkets platsorganisation och entreprenörer 
är det redan nedräkning. Söndagen den andra advent kommer de första godstågen 
köra på det nya triangelspåret på sin väg till Göteborgs hamn.

Allt mer gods transporteras på järnväg
– ett miljövänligt transportalternativ. 
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