
Under fem veckor mel-
lan 6 juli och 9 augusti är 
tågtrafiken mellan Göte-
borg och Trollhättan av-
stängd. Men arbetet med 
att bygga ny fyrfältsväg- 
och dubbelspårig järnväg 
fortgår i oförminskad takt 
med målet att allt ska 
vara klart 2012. 

Ett viktigt skäl till tågstoppet är 
att ny järnväg delvis byggs i det 
gamla spårets läge och då måste 
det vara fritt från tågtrafik. Mest 
aktivitet kommer det att bli på 
sträckan Agnesberg-Älvängen. 

Surte och Bohus
I Bohus startar bygget av en bro-
portal. Den möjliggör det fort-
satta bygget av den nya Ekabron, 
som är en förbindelse över E45 

och järnväg till fabriksområdet.  
Det befintliga järnvägsspåret 

kommer att rivas på fyra ställen, 
vägtrummor flyttas och mark-
förstärkningsarbeten påbörjas. I 
södra Surte görs en linjeomlägg-
ning vilket innebär att järnvägs-
spåret flyttas en bit för att ge 

plats åt den nya järnvägen. Söder 
om Jordfallsbron kommer en tra-
fikanordning att etableras vilket 
kan påverka trafiken något.

Nödinge och Nol
Den 30 juni öppnas de två nya 
broarna i Nol och Nödinge för 
trafik. Den 1 juli stängs infarten 
till Nödinge småbåtshamn och 
Döskullen. Några dagar senare 
tas även infarten till Axel Chris-
tiernsson AB ur bruk. 

När det nya dubbelspåret är 
klart kommer alla korsningar 
att vara planskilda, vilket blir ett 
stort lyft för säkerheten.

Ett nytt järnvägsspår kopplas 
in mellan Nödinge och Nol och 
tas i bruk vecka 32 .

Spårväxel i Alvhem
Installation av ny spårväxel i 
Alvhem utförs av vår entrepre-
nör Balfour Beatty.

Mycket att göra under 
sommarens tågstopp
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KC-pelare Nol-Neapel!
Mer än 600 mil kalkcement-
pelare ska förstärka marken 
mellan Älvängen och Agnes-
berg innan BanaVäg i Väst står 
färdigt. Det motsvarar resan 
mellan Nol och Kampala i 
Uganda. 

Nu har vi avverkat cirka 200 
mil av sträckan. Geografiskt 
motsvarar detta en resa till ita-
lienska Neapel! 

Färden fortsätter i rask takt 
när bygget går framåt och de ro-
terande visparna trycker ut sin 
blandning av kalk och cement 
i marken. Kalken härdar sedan 
när den förenar sig med vatten 
och jord och vi kan åka säkert 
på vägen och järnvägen mellan 
Göteborg och Trollhättan.

Cykelbanan mellan 
Alafors-Älvängen  
asfalterad
Gång- och cykelbanan mellan 
Älvängen och Alafors är nu as-
falterad. Det första försöket att 
asfaltera omintetgjordes av ett 
regnoväder natten mellan den 
11 och 12 juni. Asfalteringen 
flyttades då till natten mellan 
den 18 och 19 juni med för-
hoppning att vädrets makter 
då är mer gynnsamma.

Färska flygfoton 
från utbyggnaden 

Nyfiken på hur utbyggnaden 
av ny fyrfältsväg och dubbel-
spårig järnväg tar sig ut i ett 
fågelperspektiv? 

Vi dokumenterar fortlöpan-
de byggnationen med flygfoton 
som läggs ut som bildspel på 
vår webb, www.banavag.se. Nu 
finns färska flygfoton från juni 
2009. Flygfotona hittar du un-
der menyn ”Bildspel”.

Sommarstängt 
i infolokalen!

BanaVäg i Västs informations-
lokal i Nol är öppen torsdagar 
klockan 14.00-18.00.Men un-
der perioden 2 juli-13 augusti  
är infolokalen stängd.  
Välkomna åter torsdagen den 
20 augusti!

Adress 
Nol Teknikpark, 
Alevägen 47, Nol.
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Hallå där…
… Lars Sjöberg, ny projekt-
ledare för deletappen
Nol-Älvängen

Vem är du?
- Jag har ett långt förflutet inom 
byggbranschen på bland annat 
SIAB och NCC där jag var plats-
chef och entreprenadingenjör. 
Kvalitets-, miljö- och arbets-
miljöfrågor har också engagerat 
mig och nu senast arbetade jag 
som projektledare på en anlägg-
ningsavdelning inom läkeme-
delsbranschen.

Vilken är den största utma-
ningen för dig som ny projekt-
ledare i BanaVäg i Väst?

- Det är att komma in i en delvis 
ny bransch och en helt ny verk-
samhet. Det finns mycket att 
lära och det gäller att snabbt 
få både en överblick och en de-
taljkunskap. Men här finns oer-
hört mycket god kompetens 
som jag kan ta hjälp av.

Vad står i fokus nu på del-
etappen Nol-Älvängen?

-Vi inväntar beslut från rege-
ringen angående detaljplan 9 i 
Älvängen C och hoppas givetvis 
på besked inom kort. Etappen 
av vägbygget genom Älvängen 
är utskickad på anbudsför-
frågan till entreprenörer och 
upphandling kommer att ske i 
oktober. 

- Vid Älvängen Syd gör vi en stor 
urgrävning av kvicklera som 
ska återfyllas och sedan börjar 
vi bygga bron för lokalvägen 
som ska över E45. Vid Alafors 
trafikplats, som ska vara färdig 
våren 2010, ska vi bygga två 
motorvägsbroar över lokalvä-
gen. Det är en utmaning då den 
södra ska gå direkt på berget, 
och den norra ska löpa på mark 
med mycket kvicklera. Det 
kommer krävas omfattande 
markförstärkning, vilket Bana-
Väg i Väst har stor erfarenhet 
av vid det här laget.

Redaktörer Lennart Mossberg, 
Lottie Lorentzon och 
Lisa Memborn
Ansvarig utgivare Bo Larsson 
Kontakt Besök www.banavag.se, 
mejla till info@banavag.se eller 
ring oss på 020-40 35 00
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Mellan Nödinge och Nol kopplas ett nytt järnvägsspår in under sommarens tågstopp. 

Så omleds trafiken
En stor mängd godstrafik leds 
om via Bohusbanan, Västra 
stambanan och Älvsborgs  banan. 
Persontrafiken ersätts i huvud-
sak med bussar.

Inte helt tågfritt
Nej, arbetsfordon kommer fort-
farande att trafikera järnvägen 
under tågstoppet. Det innebär 
att det endast är tillåtet att 
passera järnvägen på angivna 
övergångar.

Bussar ersätter tåg
Persontåg mellan Vänersborg/
Trollhättan och Göteborg kom-
mer under tågstoppet att 
ersättas med bussar.

Mer trafikinformation om tågstoppet:
SJ telefon 0771-75 75 75 www.sj.se, Västtrafik telefon 0771-41 43 00 www.vasttrafik.se, www.resplus.se

Ny fyrfältsväg och dubbelspårig järn-
väg mellan Göteborgoch Trollhättan 
ska stå klar 2012.


