
BÅSTORP. Peabs platschef, 
Henrik Gerber, lugnar.

Skredet vid den nya upp-
farten till Alebacken för 
snart fem veckor sedan 
var inget allvarligt tillbud.

– Det var en mindre inci-
dent som vi hade full kon-
troll på, säger han.

Väg- och järnvägsutbyggnaden 
flyter på. Peab är en av entrepre-
nörerna som har fått ta ansvar för 
flera av etapperna. Just nu är det 
järnvägssträckan Älvängen-He-
de med en järnvägstunnel genom 
Kattleberg på 1,8 km som pågår.

– Vi skulle också ha slut-
fört vägbygget mellan Nol och 
Älvängen syd, men kylan gör det 
omöjligt för oss att asfaltera med 
kvalité. Den sträckan får vänta på 
sitt färdigställande till i vår, men 
det stör inte projektets totala tid-
plan säger Henrik Gerber.

Han har blivit ett bekant ansik-
te efter att först ha varit engage-
rad i projektet att höja Aleback-
en med överskattsmassor från 
vägbygget, för att i nästa stund 
få förklara varför det plötsligt 
rasade. För fem veckor sedan var 
det dags igen – trodde man. Den 
här gången var det dock ett be-
tydligt mindre skred, men oron 
spred sig snabbt.

– Det som hände var ett 

mindre skred inom vårt 
arbetsområde och det var 
aldrig någon fara för vare 
sig personal eller tredje 
man. Vi visste att det var 
en svår fyllning vi höll på 
med längs den nydrag-
na vägen upp mot Furu-
lundsområdet och Ale-
backen. Det hade regnat 
mycket och rasade tyvärr 
ner. Det kommer inte att 
hända igen. Vi utför nog-
granna kontroller, att det 
händer under byggna-
tion får vi leva med. Det 
händer alltid incidenter 
inom ett arbetsområde, 
det är ingent unikt, för-
klarar Henrik Gerber.

Behöver vi vara oro-
liga? Vilka garantier ger 
ni?

– Ingen behöver vara 
orolig. PEAB är väldigt 
måna om sitt rykte och det 
som hände har inget med 
Alebacken att göra, försäk-
rar Gerber.

Han är istället imponerad över 
hur kommunen utvecklas och att 
man ser möjligheterna i infra-
strukturutbyggnaden. Den ge-
mensamma kraftsamlingen runt 
Alebacken från i fjol minns han.

– Där finns några fantastiska 
entusiaster. Vilken anläggning 

som har skapats, tänk att den bara 
ligger några mil norr om Göte-
borg. Det går att åstadkomma 
ganska mycket om man tänker 
till och hjälps åt!

Nu är det tunnelbygge som 
gäller och där om någonstans 
talas det mycket om just säkerhet.

– Ingen får gå ner i tunneln 

utan att det registreras. Vi har 
kommit halvvägs och det går än 
så länge över förväntan, avslutar 
Henrik Gerber.
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God Jul
&

Gott nytt år
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önskar alla kunder
en riktigt

God JulGod Jul
och ettoch ett

Gott Nytt ÅrGott Nytt År

Mia Glennbrant
Hålan Skolan 165
449 90 Nol

Telefon:
0303-74 50 95
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önskar vi på

Surtekontoret
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OBS! Du vet väl att vi har nytt telefonnummer?
031- 336 1580

Vi önskar
alla våra patienter

God Jul &
Gott Nytt år

Tandläkare
Albert Szekely
med personal

Älvängen

Allt går enligt PEABS 
ritningar trots kyla

Henrik Gerber i Båstorp, där PEAB är en av entreprenörerna i tunnelbygget 
genom Kattleberg.       Foto: Emma Svärd

I BÅSTORP

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Inte ens skredet bekymrar


