
– Det är viktigt att vi utnyttjar 
trafi kavbrottet på järnvägen 
och får mycket gjort, säger 
Lars Sjöberg, projekt-
ledare på etappen 
Nol–Älvängen. 

Och mycket 
ska göras i och i 
närheten av da-
gens tågspår. Det 
kommer att pålas, 
formsättas, armeras, 
markförstärkas och gjutas. 

Fundament för trapptornen 
på pendelstationen ska på 
plats och perrongen påbörjas. 

Samtidigt kommer en portal 
för bron över järnvägen 

sättas upp. 

Hur påverkas de 
boende i Älvängen?

– Det kommer att 
uppstå en del buller, 

vilket är oundvikligt 
när man utför exempelvis 

pålning. Däremot blir det inga 
större trafi komläggningar un-
der sommaren, berättar Lars 
Sjöberg.

I samband med att järn-
vägen stängs av är det vanligt 
att arbetena pågår dygnet runt. 
Bullrande arbeten regleras 
enligt Naturvårds verkets rikt-
linjer. Entreprenören Oden 
kommer att informera närmare 
om störningar som kan uppstå 
 under sommarens arbeten.

Intensiv sommar 
i Älvängen centrum
Det kommer hända mycket i Älvängen centrum i sommar. Från 28 juni till 

1 augusti är det trafi kavbrott på järnvägen och då höjs intensiteten. Arbetet 

med bron över järnvägen och markarbeten för pendeltågs stationen står i 

fokus. Och på bygget förbereder man sig för att jobba dygnet runt.Trafi komläggning 
vid Marieholm

I slutet av maj fastställdes 
arbetsplanen för deletappen 
Älvängen–Alvhem. Byggstart 
kommer att ske så snart 
 arbetsplanen vunnit laga kraft. 
Projektets bedömning är en 
byggstart i november.

4-6 juli kommer trafi ken på 
E45 i södergående riktning 
nattetid att ledas om till 
Marieholmsgatan. Endast ett 
norrgående körfält på E45 
kommer att vara öppet från 
den 6 juli och cirka 10 dagar 
framåt.

Hur går det egentligen till att 
bygga järnvägstunneln genom 
Kattleberg? Det får man veta i 
en ny fi lm som BanaVäg i Väst 
tagit fram. Filmen fi nns att se 
på www.banavag.se.  

Trots att järnvägen mellan 
Göteborg och Trollhättan är 
avstängd 28 juni-1 augusti 
 kommer arbetsfordon och vissa 
godstransporter att trafi kera
spåret. Tänk på din säkerhet 
och passera endast på angivna 
övergångar.

Under sommaren kommer 
informationslokalen i Nol att 
vara stängd. Vi hälsar nya och 
gamla  besökare välkomna åter 
den 26 augusti kl 14.00-18.00. 

Närmare byggstart 
Älvängen–Alvhem

Nästa öppet hus 
i Nol 26 augusti

Ny fi lm om tunneln 
genom Kattleberg

Sprängningarna för Kattle-
bergstunneln pågår för fullt. 
Hur går det?
– Bra! Vi har nu sprängt cirka 
250 meter in i tågtunneln från 
Båstorp vilket motsvarar 14 
procent av den totala sträckan. 
Vi spränger också i service-
tunneln där vi kommit drygt 
halvvägs ner till tågtunneln.

Stött på några oväntade 
överraskningar? 
– Nej, det har inte varit några 
överraskningar än så länge. 
Vi kan konstatera att tunneln 
hittills är väldigt tät och läcker 
inte in så mycket vatten, vilket 
är positivt ur miljösynpunkt. 

Några särskilda utmaningar?
– Det är mycket som ska 
samordnas. Berget som vi 
spränger ut ska till exempel 
användas till vägar och banvall 
som byggs i närområdet. Detta 
är förstås positivt – inte minst 
ur miljösynpunkt – men kräver 
också att vi håller våra tider så 
att inte andra jobb försenas.

Vad gör ni för att det inte ska 
damma?
– Att det dammar kring bygget 
går inte att undvika, men både 
stenkrossen och arbetsvägarna 
kommer att vattnas löpande 
för att minska bekymret med 
damm så gott det går. 

Tar bygget sommarlov?
– Nej, för att klara av den tajta 
tidplanen som projektet har 
så kommer arbetena att pågå 
 under hela sommaren.

På gång

... Malin 
Odenstedt 
Lindhe
Projektledare för 

Hede–Älvängen. 

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Tänk på säkerheten 
vid järnvägen

Så här ska pendeltågsstationerna i Älvängen, Nol, Nödinge, Bohus och Surte se ut. Att resa med pendeln mellan 

Nödinge och Göteborg beräkas ta cirka en kvart. Det är Västtrafi k som bygger stationerna och arbetet börjar i sommar. 

Fakta. 

Pålning är en 

grund läggnings-

metod där man trycker 

eller slår pålar i marken 

i syfte att bära upp en 

konstruktion, exem-

pelvis en bro.

Treskift när järnvägen stängs av
Omfattande arbeten på järnvägen mellan Bohus och Surte i sommar. 

Det är Skanska som ska utföra 
schakt-, markförstärknings-, 
fyllnings- och kompletterings-
arbeten på en sträcka av 700 
meter. Sammanlagt ska cirka 
90 000 meter kalkcementpelare 
installeras i marken, 25 000 
kubikmeter jord schaktas bort 
och mer än 35 000 kubikmeter 

krossmaterial fyllas tillbaka. 
Samtidigt ska den gamla järn-
vägen rivas och den nya byggas 
mellan Bohus och Surte. 

– För att hinna med allt be-
höver vi arbeta i treskift dygnet 
runt, berättar projektledare Veli 
Taatila, och beklagar eventuella 
störningar för de närboende. 

– Trafi ken på E45 kommer 
dock inte att påverkas av dessa 
arbeten, avslutar Veli Taatila. 
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