
Nu är infolokalen i 
Nol öppen igen

Vår informationslokal i Nol 
är öppen för allmänheten 
varje torsdag mellan klockan 
14.00 och 18.00. Alla besökare 
 hälsas hjärtligt välkomna! 

Sprängningsarbeten 
påverkar trafi ken

Sprängningsarbetena norr om 
Ale Torg beräknas pågå fram 
till april 2008. Det nya utrym-
met krävs bland annat för att 
ge plats åt den nya lokalvägen 
mellan Nödinge och Nol, en 
cirkulationsplats där Alevägen 
möter Kilandavägen samt ett 
brofäste för ny trafi kplats. Ar-
betena kan leda till framkom-
lighetsproblem, men planeras 
inte att pågå under rusningstid.

Det ljusnar – men än 
behövs refl exerna

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. Placera re-
fl exerna långt ner på ben och 
armar. Då syns de bäst. 

Fick du vår tidning 
i brevlådan?

Andra numret av BanaVäg i 
Västs projekttidning delades 
ut till nära 50 000 hushåll i 
Ale, Lilla Edet och Trollhät-
tan strax efter jul. Ett led i vår 
 ambition att du som bor nära 
eller påverkas av utbyggnaden 
ska känna dig välinformerad 
och få lite extra kunskap om 
vad som händer i och runt 
projektet. Projekttidningen 
och annat informationsmate-
rial kan du ladda ner från vår 
webbplats www.banavag.se.  

Klart med markentre-
prenör Nol–Älvängen

Peab har utsetts till mark-
entreprenör för nya järnvägen 
mellan Nol och Älvängen. I 
entre prenaden ingår bland 
 annat en större bergschakt-
ning längs E45 – mellan före 
detta Walls Kiosk och Vikinga-
gården. Arbetena planeras 
vara klara våren 2012. 
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Hallå där…

… Björn Bjurklint, projekt-
ledare för Nol–Älvängen

I vilken ände börjar bygget?
– Norrifrån. Först ligger utbygg-
nad av järnväg och serviceväg. 
Markförstärkningsarbeten 
påbörjas inom kort för de nya 
båthusen som ska byggas norr 
om Älvängen småbåtshamn. 
Vi måste komma igång snabbt, 
båthusen ska vara klara efter 
sommarsäsongen. Tidigt ligger 
också en större bergschaktning 
längs E45 mellan före detta 
Walls kiosk och Vikingabyn. 
Bergmassorna behövs för under-
byggnad till järnvägen.

Vilka är de stora 
 utmaningarna på din etapp?

– Att få trafi ken att fl yta under 
byggtid, framför allt i samband 
med vägbygget. Järnvägen 
byggs relativt ostört vid Göta 
älv, med undantag från berg-
schaktningen vid E45 som kan 
innebära vissa framkomlighets-
problem. 

Vad kan vi se fram emot när 
etappen är klar 2012?

– En mer trafi ksäker sträcka. I 
Alafors och vid Jysk bygger vi 
nya, planskilda trafi k platser. 
Vid Vikingagården och 
Älvängen småbåtshamn byggs 
 passager under väg och järnväg. 
Dessutom ska vi bygga ko-
holmar vid Äskekärr som korna 
kan gå upp på när vattnet är 
högt. Betes marken lockar bland 
 annat fåglar och koholmarna 
är en kompensation för natur-
områden som vi tar i anspråk i 
samband med järnvägsbygget.

När kan jag cykla mellan 
Nol och Älvängen?

– Servicevägen som ligger  väster 
om järnvägen ska vara klar i 
 slutet av 2010. Då kan man 
 cykla till södra Älvängen, men 
inte längre, för norrut pågår 
byggnation i Älvängen centrum. 
Först 2012 ska utbyggnaden 
vara klar i sin helhet.
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Nytt vägmärke
Vägmärket som betyder samman-
vävning innebär att fordon från två 
körfält ska samsas om ett, likt en 
dragkedja. Strax norr om Ale torg 
i Nödinge smalnar vägen av och 
två körfält måste samsas om ett. 
 Anpassa hastigheten när du närmar 
dig korsningen in till Ale torg och 
visa hänsyn till dina medtrafi kanter. 

Järnvägsplan utställd 
Järnvägsplanen för dubbelspåret 
mellan Hede och Älvängen har 
ställts ut för allmänheten. In-
komna synpunkter ska behandlas, 
därefter lämnas materialet till 
Banverket i Borlänge som fast-
ställer järnvägsplanen. Beslutet 
kan överklagas till regeringen. 
När järnvägsplanen vunnit laga 
kraft kan Banverket börja bygga 
den nya järnvägen. Planerad bygg-
start är vid årsskiftet 2008/2009.

Ett persontåg mot-
svarar sex bussar eller 
nästan 140 bilar.

Nya broar över Sköldsån
Vid Sköldsåns södra och 
norra slänt i Nol pålas 
det för fullt. 12-52 meter 
djupa betongpålar – som 
på vissa ställen sticker 
ända ned till fast botten 

– ska ge stabilitet åt två 
nya järnvägsbroar samt 
en bro för arbetsfordon, 
cykel- och gångtrafi k. 

– Dubbelspåret kräver nya broar 
som klarar av tåg som går i 250 
kilometer i timmen. Dessutom 
blir broriktningen en annan än i 

dag. Snabbare tåg gör att dagens 
järnväg rätas ut och då fungerar 
inte den gamla bron, förklarar 
Rune Abrahamsson, byggledare.

Befi ntliga broar rivs
Tiden är en kritisk faktor. Bron för 
service vägen samt den ena järn-
vägsbron måste vara klara till 
det åtta veckor långa tågstoppet 
i sommar. Då kommer tågtrafi -
ken fl yttas till det nya spårläget 
på sträckan mellan Sköldsåns 
norra slänt och Christiernsson.
I samband med tågstoppet rivs 
också den befi ntliga bron över 
Sköldsån. 

– För att klaffa med tågstoppet 
kommer vi framåt våren börja 
jobba tvåskift nere vid Sköldsån. 
Som tur är sker arbetena en bit 
från fastigheter, så det bör inte 
störa närboende, avslutar Rune. 

Rune Abrahamsson, byggledare
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