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ÄLVÄNGEN. I torsdags-
kväll stängdes E45:an 
av mellan Älvängen och 
Grönnäs.

Skälet; en hustran-
sport med 10 lägenhe-
ter på totalt 300 ton 
skulle fram.

Den spektakulära 
flyttningen av det 
största hyreshuset på 
Änggatan i Älvängen 
följdes av många 
intresserade i kvälls-
mörkret.

Fokus Företag har 
pratat med den något 
annorlunda flyttkarlen.

I samband med väg- och järn-
vägsutbyggnaden måste fyra 
hus med totalt 26 hyreslä-
genheter tas bort. Tanken 
från början var att riva, men 
så dök Nylundhs Specialen-
treprenad upp med Tommy 
Nylundh, 29, i spetsen. Han 
hade helt andra idéer.

Från början tyckte jag det 
vore lämpligt att flytta dem 
till ett annat läge i Älvängen. 
Hyreslägenheter växer ju inte 
på träd, men Ale kommun var 
aldrig intresserade av att be-
hålla lägenheterna, vilket jag 
fortfarande tycker är kon-
stigt, säger Tommy.

Det blev istället hans 
egen lycka. Tommy bilda-
de Nylundhs fastigheter och 
åtog sig uppdraget att flytta 
husen för noll kronor till en 
tomt i Lödöse som Lilla Edet 
kommun avsatt för bostads-
ändamål. Tomten ligger i an-
slutning till fotbollsplanen.

Perfekt läge
– Det blir ett perfekt läge, 
lugnt och fint nära Göta älv. 
På så vis får Lödöse 26 fina 
hyresrätter, utan att någon 
behöver bygga nytt med sky-
höga hyror som följd, säger 
Tommy.

Flytten ska göras klar i 
början av juni. Tills vidare får 
husen stå i Grönnäs, bakom 
Rydéns Bil. Det första huset, 
vilket också är det största, 
transporterades dit i tors-
dagskväll. Det var en utma-
ning på många sätt.

– Vår största hustransport 
på allmän väg. På sina håll var 
det bara några decimeter till 
vägbelysningen och vid tra-
fikljusen i Älvängen hade vi 
bara några centimeter på var-
dera sida. Vi har varit med 
om mindre marginaler, men 
aldrig med en så tung last, be-
rättar Tommy.

Själva huset mäter 12x30 
meter och väger 200 ton. 
Med en trailer försedd med 
160 hjul och två dragbilar be-
lastade hela ekipaget E45:an 

med drygt 300 ton. Allmän-
hetens intresse för den stora 
husflytten var påtaglig.

– Jag såg att det var många 
som följde vårt arbete. Det 
förvånade mig med tanke 
på tidpunkten och kylan 
som sträckte sig ner mot -20 
grader, säger en imponerad 
entreprenör.

Transporten längs Euro-
pavägen gick tämligen bra. 
För att ta sig upp för krönet 
vid Kattleberg krävdes dock 
att båda dragbilarna fick 
hjälpa till, men det skulle bli 
ännu värre. 

24-timmarspass
– När vi hade kommit av 
E45:an och skulle upp för den 
sista backen till tomten där vi 
ställer husen tills vidare tog 
det stopp. Vi hade saltat och 
sandat för att klara det, men 
det blev istället vårt miss-
tag. Saltet gjorde vägen hal 
och gruset slirade vi bara på. 
Tidigt på fredagsmorgonen 
fick vi tag på en bärgare från 
Lilla Edet som kom och as-
sisterade våra två andra drag-
bilar. Till sist kom vi fram. 
Det blev ett 24-timmars-
pass den arbetsdagen, skrat-
tar Tommy.

Vid tågstoppet i början 
av juni monterar Banverket 
ner ledningen vid korsning-
en i Alvhem och då ska husen 
vidare till Lödöse.

Tommy är trots sin ringa 
ålder en ganska erfaren hus-
flyttare. Nylundhs Speci-
alentreprenad grundade han 
för åtta år sedan. Hans far är 
i den tunga transportbran-
schen och har väglett honom.

– Ja, vi jobbar ihop. Han 
var transportledaren i tors-
dags och ansvarar för for-
donsbiten, berättar Tommy.

Själva flytten är en sak, för-

beredelserna  är nog så vikti-
ga. Ingenting får gå snett. Det 
äventyrar hela projektet.

– Varje hus är unikt på sitt 
sätt. I torsdags var det den 
höga tyngdpunkten på huset 
som utmanade oss. Gungar 
det till för mycket kan det få 
förödande konsekvenser. Ju 
högre upp tyngdpunkten är 
desto känsligare blir det. Vi 
hade respekt för det men lät 
ändå takpannor och dylikt 
ligga kvar. Ibland tar man av 
sånt för att sänka tyngdpunk-
ten, berättar Tommy.

Att flytta hus har framti-
den för sig. Förändringar i 
Plan- och Bygglagen sätter 
fingret på att det faktiskt har 
en positiv miljöpåverkan att 
flytta hus.

– Det ska definitivt beak-
tas, eftersom bränsleförbruk-
ningen för att flytta ett hyres-
hus inte är större än vad riv-
ningsmaskinerna hade för-
brukat vid en avlägsning av 
fastigheten. Dessutom be-
lastas miljön ytterligare när 
man sedan helt i onödan 
tvingas tillverka material för 
att bygga nytt. Dessa hyres-
hus som vi nu ger nytt liv i 
Lödöse är av hög kvalité och 
hade varit skandalöst att riva. 
Jag märker att Alebyggen har 
tagit hand om sina hus. De är 
tilläggsisolerade, har treglas-
fönster med mera. Synd att 
Ale inte ville ha dem kvar i 
sin egen kommun, tycker 
Tommy.

Vid en första inspektion 
av huset efter transporten till 
Grönnäs konstaterar han att 
allt gått bra.

– Det har blivit lite sprick-
or i tapeterna, men det får 
man räkna med. Konstruktio-
nen har inte påverkats, men 
när du lyfter ett hus får du en 
bananeffekt och det påverkar 

kosmetikan. Det fixar vi till 
sen. Det som var mest sensa-
tionellt med den här flytten 
var att nästan alla stängda 
fönster öppnade sig. Vad det 
beror på har jag inte en aning 
om, men jag tänker forska i 
det, säger Tommy.

Mer jobb
Väg- och järnvägsutbyggna-
den har skapat mer jobb åt 
Nylundhs Specialentrepre-
nad. På Surte industriområ-
de har en tung fastighet fått 
ett nytt läge.

– Det var också ett udda 
uppdrag. Byggnaden var 
på 10x30 meter med en be-
tongplatta. Vi grävde oss ner 
under huset med en special-
arm. Det vägde 540 ton med 
järnbalken. Ett liknande pro-
jekt har vi på gång i Malmö, 
där vi ska lyfta undan ett K-
märkt tegelhus för att det 

ska byggas ett parkerings-
däck under. När det är klart 
ska huset flyttas tillbaka. Där 
pratar vi om att köra iväg med 
575 ton. Det är världsklass, 
säger en inspirerad flyttkarl.

Vikter fascinerar helt klart 
branschfolket och det gör 
Tommy Nylundh ingen hem-
lighet av.

– Ju tyngre desto större ut-
maning.

De återstående husen på 
Änggatan och Torggatan är 
därför inget märkvärdigt ef-
tersom de bara väger 100 ton 
styck.

Hur räknar ni fram vik-
terna?

– Det finns lathundar för 
sånt där, men mina gissning-
ar brukar faktiskt vara mer 
exakta, skrattar Tommy.

En annan intressant fråga 
är naturligtvis vad det kostar 
att gräva sig ner under ett hus 

och trycka igenom ett antal 
järnbalkar för att slutligen dra 
iväg med kåken på en trailer.

– Skulle vi ha flyttat husen 
åt en kund, låt oss säga Ale-
byggen, hade det kostat cirka 
500 000 kronor. För oss blir 
ju kostnaden en annan efter-
som vi gör det för oss själva, 
men Banverket ska ha 150 
000 kronor plus moms för att 
lägga ner ledningen i Alvhem. 
Det kommer vi inte undan.

Med andra ord en ganska 
lönsam affär.

26 hyreslägenheter från Älvängen till Lödöse
– Att flytta hus är en miljöfråga
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NYLUNDHS SPECIAL-
ENTREPRENAD

Namn: Tommy Nylundh
Ålder: 29
Bor: Mellan Lödöse och Nygård
Körkort: ABCDE…”alla man 
behöver”
Utbildning: ”Självlärd, jag gick 
aldrig klart nian, men det blev väl 
ett år i gymnasiet.”
Hemsida: www.flyttahus.se

Två dragbilar, en trailer och ett hus med tio lägenheter – totalt vägde ekipaget 300 ton – tog hela E45 i anspråk under två timmar. Trafiken släpptes på igen 
strax efter midnatt.

På 160 hjul transporterades 200 ton hus från Älvängen till Grönnäs i torsdags kväll. Det var 
Nylunghs Specialentreprenads största transport på allmän väg – hittills.


