
Nästan en fj ärdedel av den 
7,6 kilometer långa dubbel-
spårssträckan mellan Hede 
och Älvängen kommer, då allt 
står klart år 2012, att utgöras av 
tunnel. Det handlar om en tåg-
tunnel genom Kattleberg med 
tillhörande servicetunnel och 
parallelltunnel som används 
för underhållsarbeten och 
säkerhetsutrymning. 

Sprängningsarbetet – som 
pågår parallellt med andra 
arbeten på sträckan som mark-
förstärkningar och brobyggen 
– drog igång i den norra delen 
samt i service tunneln mitt uppe 

på berget redan i vintras. Och 
mer blir det i höst.

– I den södra delen har vi 
hittills bara sprängt förskär-
ningen, men i oktober planerar 
vi att börja spränga tågtunneln 
även där, säger Malin Odenstedt 
Lindhe, projektledare för etap-
pen Hede–Älvängen.

Kan märkas mer
Hon fl aggar även för att arbete-
na kan märkas mer än tidigare. 

– I Älvängen kan det bli 
en skillnad, eftersom tunnel-
sprängningarna är kraftigare 
och tunnelmynningen pekar ut 

mot samhället. Men självklart 
ska vi hålla oss inom uppsatta 
riktvärden för buller och vibra-
tioner, säger hon.

Sammanlagt är en tredjedel 
av sprängningarna för den 1,8 
kilometer långa tunneln avkla-
rade. Helt färdigsprängt beräk-
nas det vara sommaren 2011, 
men det är först år 2012 som 
tågen kan börja rulla på det nya 
dubbelspåret genom Kattleberg. 
Till förbättringarna när allt står 
klart kan bland annat nämnas 
minskade vibrationer från tågen 
i Alvhem och en ny pendel-
tågsstation söder om Lödöse.

Trafi kverket, Peab och Veidekke bjuder in till en visning 

av tunnelbygget genom Kattleberg lördagen den 25 

september klockan 11.00-14.00.

Vi kommer erbjuda våra besökare att gå in i tunneln 

från det norra påslaget vid Båstorp. Personal fi nns 

på plats för att svara på frågor. Givetvis fi nns det 

också möjlighet att titta närmare på de maskiner som 

 används vid tunnelbygget. 

Vi rekommenderar oömma skor, gärna gummistövlar. 

Barn är välkomna i målsmans sällskap. 

Vägbeskrivning
Infart från E45 vid byggvägen strax söder om Alvhem, 

utfart via Båstorpsvägen. Följ skyltar märkta ”Öppet hus”. 

Kontaktperson
Sara Oscarson, Trafi kverket, 070-329 33 06

Följ med på bygg-
promenad i Bohus 

Under hösten och vintern ska 
ledningsomläggningar genom-
föras under Göteborgsvägen 
i Bohus, och vägen ska få en 
ny överbyggnad. Arbetena 
begränsar framkomligheten 
då trafi ken tidvis kommer att 
behöva gå i en fi l, istället för i 
två som i dag.   

Vill du se arbetet kring Bohus 
och Jordfallsbron på nära håll?
Välkommen att följa med på 
en 1,5 timmes byggpromenad! 
För anmälan och mer informa-
tion, besök www.banavag.se. 
Platserna är begränsade så det 
är först till kvarn som gäller!

Från och med den 26 septem-
ber stängs Nya Alingsåsvägen 
av, från in- och utfarten mot 
E45 till och med vägbron över 
Sköldsån. Trafi ken kommer 
ledas om via Nol Centrum–
Alevägen–Nya Alingsåsvägen 
mot Starrkär. Avstängningen 
innebär att buss linje 402, 406 
och 409 förblir dubbelriktad 
på Ledetvägen. Lila Express 
trafi kerar inte Brandsbovägen, 
Alevägen och Tudors fabrik. 

Anledningen till avstäng-
ningen är att den nya gång- 
och cykelporten under Nya 
Alingsåsvägen ska byggas. 
Arbetet förväntas fortgå fram 
till mitten av november. 

För mer information 
om busstrafi ken, kontakta 
Västtrafi k 0771-41 43 00.

Den här månaden kommer 
informationslokalen i Nol 
att vara öppen för allmän-
heten torsdagen den 23 sep-
tember klockan 14.00-18.00.  
Kommande informationstill-
fällen är 28 oktober, 25 novem-
ber och 16 december klockan 
14.00-18.00. 

Begränsad fram-
komlighet i Bohus

Nya Alingsåsvägen 
stängs av

Med 167 000 ton sanerade 
massor bakom sig kan BanaVäg 
i Västs miljöorganisation 
snart pusta ut. Av de 180 000 
ton förorenade massor som 
BanaVäg i Väst enligt prog-
nosen beräknar att sanera i Ale 
återstår nu knappt 20 000 ton. 

– Det är ett av de större 
saneringsjobben som har ut-
förts i Sverige, berättar Jesper 
Mårtensson.

Många miljöfarliga ämnen
Till områdena eller delar av 
områdena som sanerats hör 
rester från en färgfabrik i 
Älvängen, Tudors gamla deponi 
i Nol, Bohus Varv, kemiindustri 
i Bohus, en gammal deponi 
söder om Eka i Surte och forna 
Surte Glasbruk. Bland de miljö-
farliga ämnen som lyfts bort 
är bland annat tungmetaller, 
diesel och oljor, PCB, dioxiner, 
kvicksilver i fri fas och lättfl y-
ktiga organiska ämnen. 

– Framför allt är det bra att 
vi får bort dessa ämnen från 
närområdet till Göteborgs 
vattentäkt, säger Jesper 
Mårtensson. 

Riktigt klara är man alltså 
inte med saneringen än, även 
om arbetet framöver inte kom-
mer att bli lika intensivt som 
tidigare. Men att BanaVäg i 
Västs miljöorganisation skulle 
bli sysslolös är ingen risk. 

– Vid sidan av saneringen 
jobbar vi vidare med kontroll 
av vattendrag, entreprenörens 
avfall och kemikaliehantering 
samt buller och vibrations-
ärenden, avslutar Jesper 
Mårtensson.

* HMSQ= Hälsa, Miljö, Säkerhet, Kvalitet. 

På gång

... Jesper 
Mårtensson
HMSQ-ansvarig* vid 

BanaVäg i Väst 

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Välkommen till vår 
informationslokal

Trafi kverkets projektingenjör Jens Pålsson kontrollerar processvattnet från tunneldrivningen. 
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Projektaktuellt september 2010   

www.banavag.se
020-40 35 00
info@banavag.se

Full 
aktivitet
i tunneln

På några händelserika kilometrar mellan Hede och Älvängen pågår 

 tunnelarbetena för fullt. Och mer kommer det att bli.

Välkommen in i Kattleberg!


