
Hallå där…
… Bo Larsson, övergri-
pande projektledare 
Agnesberg-Älvängen

I ett stort infrastrukturpro-
jekt som BanaVäg i Väst tas 
många fastigheter i anspråk 
för ny väg och järnväg. Hur 
många fastigheter är det om 
som löses in eller påverkas på 
annat sätt?

– Bara på etappen Agnesberg-
Älvängen handlar det om mer 
än 450 fastigheter som helt el-
ler delvis löses in eller berörs av 
bullerskyddande åtgärder. 

Hur går den här processen till 
och vilka är det som beslutar 
om markinlösen?

– Det finns tre typfall. Den 
första situationen är vägmark 
inom tätorter där kommunen 
upprättat detaljplaner. Där är 
det kommunen som formellt 
löser in fastigheten. Sedan får 
kommunen i sin tur betalt av 
Vägverket.

– Den andra situationen är 
för väg utanför detaljplanebe-
lagt område. Där förhandlar 
Vägverket om vägrätt, en nytt-
janderätt till aktuell mark.

– Den tredje är fastighet som 
tas i anspråk för järnväg där 
Banverket köper marken. 

När tar man kontakt med 
berörda fastighetsägare?

– Ambitionen är att kontakta 
och inleda förhandlingar med 
alla berörda fastighetsägare i 
god tid innan arbetena påbörjas.

Brukar ni komma överens 
om ersättning?

– Ja, i de allra flesta fall gör vi det. 
I de fall då vi inte når en frivillig 
överenskommelse bestämmer 
Lantmäteriet eller Fastighets-
domstolen om ersättning.

Vilka principer styr nivån 
på ersättningen?

– Det är marknadsvärde som 
styr ersättningen enligt gäl-
lande lagstiftning. Eller mark-
nadsvärdesminskningen i de fall 
där del av fastighet löses in.

Bland de många arbeten 
som nu startat i Bohus 
märks bergarbeten söder 
om samhället för att bere-
da plats för ny lokalväg på 
en klipphylla. På sydsidan 
av berget mellan Surte 
och Bohus mynnar en 
spillvattentunnel. Där har 
det skonsammare alterna-
tivet linsågning valts.

Det är det norska företaget Dia-
mant Wajerteknik som har fått 
uppdraget att såga berget. Vidar 
Johannessen från Halden sköter 
linsågningen. Vi får en pratstund 
med honom i husvagnen alldeles 
intill som också är hans bostad 
under den tid sågningen pågår.

– Först borrar vi ett hål uppi-
från och så långt ner i berget som 
vi ska skära. Sedan borrar vi ett 
horisontellt hål som möter det 
andra hålet. Sedan har vi meto-
der för att dra vår diamantvajer 
genom berget och till vår maskin 
som drar runt vajern.

Linan sågar sig ner i berget
– När det hela är klart kan såg-
ningen börja och diamantvajern 
dras runt och sågar sig ner 
genom berget. Det hela alstrar 
förstås mycket värme och vajern 
kyls kontinuerligt med stora 
mängder kylvatten.

Vajern som sågar berget är 
cirka 100 meter lång från bör-
jan. Som man kan vänta är en 
sådan vajer inget man köper för 
små projekt hemma på tomten. 

Kostnaden per löpmeter är cirka 
1.000 kronor. Norska kronor…

Sågningen i Bohus är ett 
relativt litet uppdrag för Vidar 
Johannessen och Diamant Wa-
jerteknik. 

– Vi började i fredags och kom-
mer att vara klara sent ikväll. Cir-
ka 80 timmar beräknar vi att det 
tar att såga sig igenom berget.

När Vidar är klar drar han 
vidare till nästa uppdrag: Stock-

holm och Inter-Cityprojektet.
– Det är ett mycket stort upp-

drag. Det finns massor av tunnlar 
att ta hänsyn till och vi kommer 
att arbeta med att såga berg där 
lång tid framåt, berättar Vidar 
Johannessen.

När bergväggen är sågad kan 
man spränga sig in mot den med 
horisontella spränghål. Linsåg-
ningen resulterar i en helt jämn 
bergvägg.
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Sprängningar vid Jysk 
ytterligare en månad

Sprängningarna  vid Älvängen 
Syd, som oroat de omkringbo-
ende, har minskat i omfattning. 
Nu sprängs det ungefär en gång 
per vecka vilket beräknas pågå 
till i mitten av november.

Kollektivtrafiken på-
verkas av projektet 

På grund av all byggnation 
som pågår på olika platser i Ale 
kommun har kollektivtrafiken 
stundtals svårt att hålla sin tid-
tabell. BanaVäst i Väst arbetar 
med högt ställda krav på att 
trafiken ska flyta på så smidigt 
som möjligt under byggtiden. 
Vi försöker därför se till att 
hitta de bästa lösningarna för 
alla trafikanter.

Men det går inte att uteslu-
ta att det ibland uppstår köer 
längs vägen. Därför vill vi passa 
på att tacka alla kollektivtrafik-
resenärer för Ert tålamod.

Cykelbanan mellan 
Surte och Bohus stängd

GC-banan utmed E45 längs 
berget mellan Surte och Bohus 
har stängts av säkerhetsskäl. 
Cykelbanan har tagits i anspråk 
som arbetsområde för de berg-
arbeten som pågår där. 

Tyvärr kan inte BanaVäg 
i Väst i dagsläget hänvisa till 
någon alternativ cykelväg. Tidi-
gare hade vi hänvisningsskyltar 
till en väg över Hellfjällsliden. I 
samråd med Ale kommun och 
Bohus Surte Vägförening har vi 
tagit ner hänvisningsskyltarna. 
Detta på grund av att Hells-
fjällsliden är mycket brant.

Välkommen till vår 
informationslokal!

BanaVäg i Västs informations-
lokal i Nol är öppen torsdagar 
klockan 14.00-18.00.
Adressen är Nol Teknikpark, 
Alevägen 47 i Nol.
Hjärtligt välkomna!
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Järnvägsplanen för del-
etappen Velanda-Prässe-
bo, som fastställdes den 
4 september, har överkla-
gats. 

Överklagandeperioden gick ut 
fredagen den 9 oktober. Ären-
det kommer nu att hanteras 
av Näringsdepartementet och 
Banverket inväntar därmed de-
partementets beslut. På grund 

av detta kan bygget av den nya 
dubbelspåriga järnvägen inte 
starta som planerat.

– Vi avvaktar näringsdeparte-
mentet som hanterar överkla-
ganden av järnvägsplaner. Själv-
klart påverkar detta projektet, 
men på vilket sätt får vi åter-
komma med när vi vet vilken 
handläggningstid departemen-
tet har, säger Sara Distner, pro-
jektledare för Velanda-Prässebo.

Vidar linsågar berget 
för att skydda tunnel

Överklagande försenar  byggstart 
för Velanda-Prässebo-etappen

Bilden visar diamantvajern som sågar sig genom bergettill vänster om tunneln. 
Infällda bilden: Linsågaren Vidar Johannessen i samspråk med Roger Tjärnlund, 
Byggledare Berg.

Sara Distner, projektledare för Velan-
da-Prässeboetappen.


