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BanaVäg i Väst om sommaren:

NOL. I måndags släpp-
tes tågtrafiken ut igen 
efter ett åtta veckor 
långt stopp mellan 
Göteborg och Trollhät-
tan.

Under sommaren har 
1300 meter ny räls 
lagts samt att det har 
byggts en ny järnvägs-
bro över Sköldsån i Nol.

– Arbetet har gått 
som på räls och vi har 
hunnit med allt som 
planerats, säger pro-
jektledare Bo Larsson.

Juli innebär semester för 
många, men inte för Bana-
Väg i Väst. Från slutet av 
juni till och med söndag 17 
augusti har arbetet intensi-
fierats. Ett åtta veckor långt 
tågstopp har tillvaratagits till 
varje minut.

– Vi har haft ett tufft tids-
schema, men allt har klaffat 
och vi har hunnit med allt 
som har planerats. Vi har 
lagt ny räls förbi Axel Chris-
tiernsson i Nol och har också 
byggt klart den nya järnvägs-
bron över Sköldsån, berättar 
Bo Larsson.

Just nu pågår arbete på 
två etapper, dels mellan Nol 
och Nödinge dels Nol och 

Älvängen södra. På dessa 
sträckor ingår en hel del 
bergsprängning, vilket all-
mänheten har blivit påmind 
om på olika sätt.

– Ja, det har nog inte und-
gått någon. Dessutom hade vi 
en mindre incident vid berget 
i Äskekärr. Det rasade ner 
sten över vägbanan, men det 
inträffade inga andra materi-
al- eller personskador.

Inom kort startar NCC ar-
betet med den tredje etappen 
som går mellan Nödinge och 
Bohus. 

I maj nästa år inleds för-
beredelsearbetet med Jord-
fallsbron.

– Ur trafiksynpunkt är 
detta det mest komplicerade. 
Det kommer att bli kämpigt, 
men som allt annat blir det 
väldigt bra när det blir klart, 
säger Bo Larsson.

Än så länge håller projek-
tet BanaVäg i Väst tidplanen. 
Även budgeten ser för tillfäl-
let ut att hålla, men Bo Lars-
son reserverar sig en aning.

– Det finns helt klart en 
förhöjd risk för både tidplan 
och budget då detaljplan 9 i 
Älvängen drar ut på tiden. 
Vi kan inte vänta hur länge 
som helst, utan vi tittar också 
på andra lösningar för att 

komma förbi Älvängen.
Svårbedömt har också 

mängden förorenad mark 
varit, en faktor som är kost-
nadsbetungande. Sommarens 
schaktning vid Axel Chris-
tiernsson i Nol avslöjade dub-
belt så stora mängder förore-
ningar än beräknat.

– Det betyder i sin tur en 
fördubblad kostnad mot vad 
vi har budgeterat.

Projektledningen får mes-
tadels ta emot beröm för sitt 
sätt att genomföra väg- och 
järnvägsutbyggnaden. Dock 
har en del kritik riktats mot att 
skyltningen vid arbetsplatsen 
i Nödinge skulle ligga bakom 
ett antal trafikolyckor.

– Jag har hört det också, 
men vi följer de riktlinjer vi 
har för skyltning och sedan 
stämmer det inte att anta-
let olyckor skulle vara fler nu 
mot innan vägarbetet inled-
des. Vi följer statistiken noga 
och antalet olyckor har inte 
ökat, svarar Bo Larsson.

"Det har gått som på räls"

Insider kan ligga bakom alla inbrott på kontoret i Nol
NOL. Inbrotten avlöser 
varandra på BanaVäg i 
Västs kontor i Nol.
– Totalt har över 30 dato-
rer stulits. Vi misstän-
ker att det finns en insi-
der, säger projektledare 
Bo Larsson.
Totalt har 20 inbrott ägt rum. 

Vad som förvånar är att in-
brotten sker under dygnets 
alla timmar, såväl dag- som 
kvällstid.

– Vi kan konstatera att de 
kommer in på området med 
hjälp av en nyckel och de vet 
var och när de ska slå till. Vi 
misstänker som sagt att det 

finns någon som hjälper dem, 
säger Bo Larsson.

Nytt lås till området, galler 
för samtliga fönster, larm och 
bevakning ska förhoppnings-
vis förhindra framtida in-
brott.
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En ny järnvägsbro över Sköldsån i Nol har byggts under sommaren. Lagom till dess att tåg-
trafiken återupptas efter ett åtta veckor långt stopp är den klar.


