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I fredags genomfördes en räddningsövning i Nygårdstunneln med ett 60-tal brandmän på plats.I fredags genomfördes en räddningsövning i Nygårdstunneln med ett 60-tal brandmän på plats.

Insatsledare Jörgen 
Nyman från räddnings-
tjänsten i Lilla Edet.

Banverkets platschef, Kris-
ter Lindén.Rökdykning var ett av de moment som övades.Rökdykning var ett av de moment som övades.

Personal från räddningstjänsten i Lilla Edet, Lödöse, Kungälv, Ale och Stenungsund deltog i Personal från räddningstjänsten i Lilla Edet, Lödöse, Kungälv, Ale och Stenungsund deltog i 
räddningsövningen.räddningsövningen.

Livräddning i Nygårdstunneln.Livräddning i Nygårdstunneln.

Säkerheten prövades i Nygårdstunneln
– Omfattande och spektakulär räddningsövning– Omfattande och spektakulär räddningsövning
NYGÅRD. NYGÅRD. Den tre kilo-Den tre kilo-
meter långa Nygårds-meter långa Nygårds-
tunneln tas i bruk i tunneln tas i bruk i 
mitten av december när mitten av december när 
det nya dubbelspåret det nya dubbelspåret 
mellan Torbacken och mellan Torbacken och 
Hede öppnas för trafik.Hede öppnas för trafik.

I fredags genom-I fredags genom-
fördes en omfattande fördes en omfattande 
räddningsövning för att räddningsövning för att 
pröva säkerheten.pröva säkerheten.

– Säkerheten har – Säkerheten har 
varit en ledstjärna varit en ledstjärna 
under hela tunnelbyg-under hela tunnelbyg-
gandet, säger Banver-gandet, säger Banver-
kets platschef, Krister kets platschef, Krister 
Lindén.Lindén.

Personal från räddnings-Personal från räddnings-
tjänsten i Lilla Edet, Lödöse, tjänsten i Lilla Edet, Lödöse, 
Kungälv, Ale och Stenungsund Kungälv, Ale och Stenungsund 
deltog i fredagens räddnings-deltog i fredagens räddnings-
övning i Nygårdstunneln. övning i Nygårdstunneln. 
Ambulanspersonal, polis och Ambulanspersonal, polis och 
representanter från Banver-representanter från Banver-
ket fanns också på plats för ket fanns också på plats för 
att ta del av insatsen.att ta del av insatsen.

– När tågen har börjat rulla – När tågen har börjat rulla 
på den aktuella sträckan finns på den aktuella sträckan finns 
ingen möjlighet att göra en ingen möjlighet att göra en 
sådan här övning, säger in-sådan här övning, säger in-
satsledare satsledare Jörgen Nyman Jörgen Nyman 

som ansvarat för planering-som ansvarat för planering-
en ihop med en ihop med Joakim Her-Joakim Her-
manssonmansson, ställföreträdande , ställföreträdande 
räddningschef i Ale.räddningschef i Ale.

Media var inbjuden att följa Media var inbjuden att följa 
den så kallade momentövning den så kallade momentövning 
som genomfördes i tunneln. som genomfördes i tunneln. 
Bland annat skedde rökdyk-Bland annat skedde rökdyk-
ning och livräddning.ning och livräddning.

– Övningen gick som – Övningen gick som 
planerat. Det är små rädd-planerat. Det är små rädd-
ningstekniska detaljer som ningstekniska detaljer som 
ska justeras, avslutar Jörgen ska justeras, avslutar Jörgen 
Nyman.Nyman.
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