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Nya bilder från ovan 
I juli dokumenterades ut-
byggnaden av väg och järn-
väg från luften. Se bilder från 
bland annat Älvängen små-
båtshamn och området vid 
Ale torg på projektets webb-
plats www.banavag.se. 

Linbanetorn i Surte 
rivet – materialet 
återanvänds
I mitten av augusti revs det 
ena av två linbanetorn vid 
före detta Surte Glasbruk. 
Tornen, som inte varit i bruk 
sedan 1978, ska ge plats åt 
den nya vägen och järn vägen. 
Rivningen genomfördes 
under tågstoppet för att 
slippa onödiga störningar för 
tågtrafi ken. Även det andra 
linbanetornet kommer att ri-
vas, tidpunkten är dock ännu 
inte bestämd. Betongen från 
tornen återanvänds för andra 
ändamål som överbyggnad 
till mindre  vägar. Armeringen 
går till skrot och blir nytt stål.

Linbanetornet före rivningen.

Höstens öppettider i 
informationslokalen

Välkommen att besöka vår 
informationslokal i Nol. Den 
är belägen vid Nol Teknikpark 
och öppen torsdagar klockan 
14.00-18.00. För bokning av
enskilda grupper, kontakta 
oss på telefon 020-40 35 00.

Sänkt hastighet 
vid vägarbete

Det här 
vägmärket 
kan du som 
färdas längs 
 vägarna stö-

ta på. Det är en rekommenda-
tion att sänka den ordinarie 
hastigheten vid vägarbeten. 
Beroende på vägen och arbe-
tet som utförs fi nns märket i 
olika hastigheter. 
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Hallå där…
… Peter Lilja, biträdande 
projektledare BEST*

Tågstoppet är slut. Hur har 
arbetena gått?

– De har gått bra. Sedan den 18 
augusti rullar tågen igen, precis 
som planerat.

Så vad har ni gjort under 
sommaren?

– Vi har blivit helt klara med 
ännu en deletapp,  Trollhättan–
Velanda. I Nol går tågen delvis 
på nytt spår. På  etappen Tor-
backen–Hede, klar vid årsskif-
tet, har ny räls lagts. Omfattan-
de markförstärkningsåtgärder 
har genomförts och det ena av 
linbanetornen i Surte rivits. 

Märker tågresenären 
någon skillnad?

– Nej, restiden kommer att vara 
i stort sett oförändrad fram till 
dess att hela dubbelspåret är 
helt klart, år 2012. De mindre 
tidsvinster som vi trots allt 
skapar allt eftersom dubbel-
spårsetapperna sätts i bruk, 
märks inte för resenären innan 
dess. Anledningen är att det 
samtidigt kan gå långsammare 
på andra håll, då mötesmöj-
ligheter försvinner och hastig-
heterna för tågtrafi ken kan 
behöva sänkas där vi bygger. 

Står järnvägsarbetena still 
nu till nästa tågstopp?

– Inte alls. Flera arbeten kan 
pågå ändå. Ett stort arbete 
med att installera de nya signal- 
och kontaktledningssystem, 
som krävs för att klara av de 
framtida, högre tåghastighe-
terna, kommer också att pågå. 

Några fl er avstängningar 
på gång?

– Innan nästa sommar har vi 
några kortare avstängningar, 
varav en i samband med in-
kopplingen av det nya dubbel-
spåret mellan Torbacken och 
Hede som sker vid årsskiftet. 
Men det är bara kortare av-
stängningar som inte kommer 
att beröra särskilt många.

* BEST = Bana, El, Signal, Tele

Foto: Sara O
scarson

Redaktörer Ida Mattsson, Sara 
Oscarson och Peter Sundbom
Ansvarig utgivare Bo Larsson 
Kontakt Besök www.banavag.se, 
mejla till info@banavag.se eller 
ring oss på 020-40 35 00

Foto: Kasper D
udzik

Sprängningsarbeten i höst
Under hösten kommer det att pågå sprängningsarbeten på fl era 
 ställen mellan Bohus och södra Älvängen. 
Hur märker jag av en sprängning, hur mycket får det vibrera och 
vad gör BanaVäg i Väst för att minska buller vid sprängningar? 
Gå in och läs mer på www.banavag.se.

Knappt en spade i 
marken. Ändå är två 
tredje delar av arbetet på 
etappen Bohus-Nödinge 
redan avklarat. 

– Planeringen innan 
själva byggstarten är 
omfattande, förklarar 
Carl-Anton Holmgren, 
projektledare.

Arbetet har 
pågått sedan 
1990-talet. 
Men efter år 
av utredningar, 
projektering 
och planering 

är det nu änt-
ligen dags att 

sätta spaden i marken på etap-
pen Bohus–Nödinge. 

Utbyggnaden av dubbelspår, 
fyrfältsväg och pendeltågs-
station innebär fl era utma-
ningar med  massiva mark-
förstärkningsåtgärder,  stora 
sprängnings arbeten och inte 
minst – ombyggnaden av Jord-
fallsbrons östra sida som i sin tur 
också ställer särskilda krav på 
trafi kplaneringen.

Framkomligheten styrande
– I Bohus möts bilar, tåg och cyk-
lar från fl era vädersträck. Sty-
rande i vårt arbete är att få fram-
komligheten att fungera för alla 
trafi kslag under hela byggtiden, 
säger Carl-Anton Holmgren.

Trafi kplaneringen sätts sär-
skilt på prov kring 2010, ett år 
efter att ombyggnaden av Jord-

fallsbron kommit igång. Men 
redan i höst sker arbeten som 
ställt stora krav på god planering.

– Vi ska spränga 
cirka 100 000 kubik-
meter berg norr om 
Jordfallsbron. För att 
det ska fungera behö-
ver trafi ken ledas om. 
Att säkra tillgäng-
ligheten är också anledningen 
till varför vi redan i höst bygger 
bron till Eka Chemicals, förklarar 
projekt ledaren, som med sin 
erfarenhet från Götaleden i 
Göteborg inte är främmande för 
trafi kfrågor. 

– Götaleden, liksom Bohus–
Nödinge, var ett stort bygge 
som skedde i ett område där 

många människor rörde sig. 
Drygt fyra tuffa byggår 

återstår, men så fi nns det också 
mycket att se 
fram emot när 
allt är klart, som 
förenklad tåg- 
och bilpend-
ling och ökad 
trafi ksäkerhet. 

Dessutom läggs mycket krut på 
trafi k miljön.

–  Vid Jordfallsbron har vi 
exempelvis lagt extra arbete 
på gestaltning för att få bron 
till talande och luftig, trots all 
betong som krävs.

Förbättrar för många
På frågan om vad som är roligast 
med jobbet fi nns ingen tvekan 
hos Carl-Anton Holmgren.

– Jag tycker om att vara med 
och skapa en sådan stor förbätt-
ring för så många människor, och 
att bygga för fl era olika trans-
portslag såsom bil, tåg och cykel. 
Det rimmar bra med framtidens 
resande, avslutar han.

Bohus–Nödinge:

”Nu börjar vi bygga”

Det händer i höst/vinter Bohus–Nödinge
• Tillfällig väg för omledningstrafi k byggs
• Sprängningsarbeten för ny lokalväg och cykelbana norr om 

Jordfallsbron
• Byggnation av bro till Eka Chemicals
• Förstärknings- och markarbeten för ny järnväg

Fakta Bohus–Nödinge
Fyrfältsväg och dubbelspår 
Pendeltågsstation
Längd 4,4 km 
Öppen för trafi k 2012 
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NCC är entreprenör för den första av de tre större entreprenader som 
utbyggnaden mellan Bohus och Nödinge är uppdelad i. 


