
Snart, men inte riktigt än släpps dubbelspårstrafi ken på mellan Torbacken och Hede.
– Innan tågen börjar gå den 20 december måste vi bland annat säkerställa att 

brandskyddsrutinerna i Nygårdstunneln sitter, berättar Krister Lindén, platschef. 

Om drygt två månader ansluts 
det nya dubbelspåret mellan 
Torbacken och Hede till dub-
belspåret i norr och till det be-
fi ntliga enkelspåret i söder. Men 
den tidsvinst, som det nya dub-
belspåret ska innebära, kommer 
först senare.

– Den tid vi vinner här, tappar 
vi på de etapper där vi bygger. 
Den fulla effekten av dubbelspå-
ret kommer först 2012, förklarar 
Krister Lindén. 

En snar nyhet för resenären 
blir dock att färden mellan Tor-
backen och Hede kommer att gå 
genom den tre kilometer långa 
Nygårdstunneln. Men först 
återstår en del arbete, som att 
lägga de sista pusselbitarna i det 
säkerhetsarbete som varit en del 
i tunnelbygget sedan starten.

Inbyggd brandsäkerhet
– Brandvattensystemet i tunneln 
ska provtryckas. Under hösten 

ska dessutom brandförsvaret 
få utbildning i tunnelns säker-
hetsrutiner; pröva brandan-
läggningen och lära sig hur man 
orienterar sig i gångarna, berät-
tar Krister Lindén och tillägger:

– Säkerheten är en ledstjärna 
i tunnelbygget. Kraven är höga 
och principerna samma för alla 
tunnlar. Planeringen görs i nära 
samarbete med Räddnings-
tjänsten. 

Tunneln är byggd för att på 
bästa sätt klara en eventuell 
brand. 

– Allt material inklusive kablar 
för kommunikation och säkerhet 
är brandsäkert och ska fungera i 
alla lägen. 

Totalt fi nns fyra utrymnings-
tunnlar. Breda utrymningsvägar 
med räcken och nödbelysning 
ska göra det lätt att ta sig fram. 
Om nu olyckan skulle vara 
framme.

– Så vitt jag vet har det ald-

rig skett en tågtunnelolycka i 
Sverige, säger Krister Lindén. 

Arbeten fram till sommaren
Den 20 december börjar tågen 
rulla på det nya dubbelspåret 
mellan Torbacken och Hede, 
men efterarbetet kommer att 
pågå ända fram till sommaren. 

– Vi ska göra en del plan-
teringar och återställa mark. 
Dessutom ska vi riva det gamla 
spåret och bygga klart en vägbro 
för  boende i Kattunga, avslutar 
 Krister Lindén.
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Makadamhögar del i 
markförstärkningen

Högarna med makadam som 
lagts ut längs med E45 är till-
fälliga tyngder som placerats 
där den nya järnvägen ska gå. 
Dessa så kallade överlaster 
läggs på mark som förstärkts 
med kalkcementpelare och 
dess roll är att påskynda 
eventuella sättningar. Hur 
stor sättningen blir kontrol-
leras av mätutrustning i 
de oranga rören. Först när 
marken satt sig kan delar av 
makadammen tas bort och 
järnvägsbygget påbörjas. För 
när väl arbeten med spår, el, 
signal och tele tar vid får det 
inte förekomma sättnings-
rörelser i marken.  

Premiär för ny del 
av E45 i höst

I november planeras en 
ny del av E45 i Troll hättan 
stå klar. Säkerheten för-
bättras med fyra körfält, 
mitt separering, nya plan-
skilda korsningar och bättre 
belysning. Dessutom har 
Väg verket byggt bullerskydd 
i form av jordvallar och väg-
skärmar. 2010 planeras bygg-
start på nästa nya del av E45 
i Trollhättan. 

Undvik genvägar
”En sprängning innebär 
normalt ett 10  minuters 
trafi kstopp på E45. Jag 
önskar att alla väg-
trafi kanter kunde vänta 
i kön. Onödiga genvägar 
på mindre vägar som 
inte är lämpade för tung 
trafi k ökar risken för 
 trafi kolyckor”

Björn Bjurklint, 
projektledare Nol–Älvängen
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Hallå där…
… Rolf Ljungberg, 
 platschef på NCC

Ni har lett om trafi ken norr 
om Jordfallsbron – varför?

– När vi ska bredda E45, bygga 
ny lokalväg i berget samt 
en bro över till Eka industri-
område krävs mer utrymme. 
Trafi ken läggs om för komman-
de sprängningsarbeten. Om en 
månad läggs även norrgående 
körfält om. Kort därefter börjar 
vi spränga.

Vad händer i Bohus just nu?
– Vi är igång med markförstärk-
ningsarbete för järnvägen och 
river en del industribyggnader 
vid Bohus Varvsområde. Dess-
utom sanerar vi mark vid före 
detta Höganäs-området samt 
på Bohus Varv. 

Kommer det att bli mycket 
köer i trafi ken?

– Ett arbete som detta kan 
aldrig gå obemärkt förbi. 
Sprängningsarbetena norr om 
Jordfallsbron innebär kortare 
stopp trafi ken, dock inte under 
rusningstid. Vi arbetar alltid för 
att minska risken för köer, att 
vi nu leder trafi ken längre bort 
från berget där vi ska spränga, 
är ett sådant exempel. 

Några speciella utmaningar 
på sträckan?

– Sanering, sprängning och 
markförstärkning är naturliga 
delar av ett väg- och järnvägs-
bygge och inget nytt. Att vi har 
både väg- och järnvägstrafi k, 
samt gång- och cykeltrafi k i 
arbetsområdet ställer särskilda 
krav på säkerhetsarbetet. För 
att förbättra säkerheten har 
vi exempelvis lagt en barriär 
 mellan bilvägen och den till-
fälliga gång- och cykelbanan.

Fakta Bohus–Nödinge
Deletappen Bohus–Nödinge 
är en av 16 utbyggnadsetapper 
inom BanaVäg i Väst. Etappen är 
uppdelad i tre entreprenader. NCC 
 bygger en. De andra två är ännu 
inte upphandlade.
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”Säkerheten har 
varit en ledstjärna”

Nygårdstunneln är en av sammanlagt fem tågtunnlar på 
 dubbelspårsutbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan. 
Tunneln är cirka tre kilometer lång och därmed en av Sveriges 
längsta dubbelspårstunnlar. 
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Den 20 december börjar trafi ken gå på det nya dubbelspåret  mellan 
Torbacken och Hede. Men först återstår en del arbete i Nygårds-
tunneln, som att utbilda brandförsvaret i tunnelns säkerhetsrutiner. 
(Bilden är från tågtunneln under Trollhättan.)

 Krister Lindén, 
platschef

Dubbelspåret genom Nygårdstunneln snart klart:


