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”Jag får till mig saker mycket bättre när 
jag utför det praktiskt, så att vara lärling 
är toppen för mig. Man går oftast hela 
arbetsdagar på lärlingsplatsen, vilket är 
kul och man blir fort en i gänget. Nu har 
jag ett butiksjobb och trivs hur bra som 
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Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Gäller endast lördagen 19 maj med reservation för slutförsäljning.

EXTRA LÖRDAGS-
ERBJUDANDE! 

Stora Surfiniaamplar 129:-

LÖRDAGSTÄVLING!
För att delta i tävlingen behöver man köpa något i butiken under 
lördagen 19 maj och vara på plats vid dragningen som sker kl 15.00
 Din vinst ett presentkort i butiken:
1:a pris 700kr
2:a pris 500kr
3:e pris 200kr

Flera erbjudande i butiken denna dag Välkomna in!

20% på trädgårdskrukor

NOL. Lennart Johans-
son, 65, villaägare i Nol 
suckar tungt.

Vägutbyggnadens 
sprängningar har satt 
tydliga spår i huset.

– De fanns redan 
innan, men vibratio-
nerna har vidgat dem. 
Vad det beror på är ju 
självklart, säger han 
samtidigt som han 
visar upp ett besked 
från Trafikverket som 
gör en helt annan 
bedömning.

Sprängningarna för att ge 
plats åt den utbyggda E45 har 
inte undgått någon. I decem-
ber avslutas projekt Bana 
Väg i Väst och efterlämnar 
en dubbelspårig järnväg, en 
fyrfältsväg och en lokalväg 
som länkar samman samtliga 
Ales orter. Hos en del andra 
finns ytterligare spår av det 
gigantiska infrastrukturpro-
jektet. På Alevägen 7, lokal-
vägen förbi Nol, bor Lennart 
Johansson. Han visar upp 
stora sprickor i bottenplat-
tan, inneväggar och fasad. 
Huset är från 1948-49 och 
byggt utan pålar i marken. 
1977 byggdes huset ut och 
efter en geoteknisk utredning 
konstaterades att utbyggna-

den inte heller fick pålas, då 
den äldre delen fortfarande 
riskerar att röra på sig. Under 
2007-2008 genomfördes de 
första sprängningarna för 
Bana Väg i Väst på etappen 
mellan Nol och Nödinge. 
Vid den tidpunkten fanns 
ingen mätare installerad hos 
Lennart Johansson. Huset 
ansågs inte ligga inom risk-
området.

– Jag minns hur hela huset 
skakade när de sprängde som 
mest och jag var tidigt i kon-
takt med projektledningen. 
1 september 2009 fick vi en 
mätare installerad och även 
i maj 2010. Det är resultaten 
från dessa som de hänvisar till 
när de menar att sprängning-
arna har varit inom gräns-
värdena. Det må vara sant. 
Jag kan bara konstatera att 
det har skett betydande för-
ändringar mellan den första 
och sista besiktningen, säger 
Lennart Johansson.

Även Trafikverket noterar 
att det har skett förändringar 
i bland annat husgrunden, 
men bedömer inte att det är 
sannolikt att sprängningarna 
är orsaken.

– Vi anlitar oberoende 
expertis och de följer de 
regler som vi har. Det mesta 
handlar om avstånd och 

nivåer på laddningar. Dessa 
mäter vi noga och det gör 
att vi kan utreda varje enskilt 
fall noga. I Lennarts fall har 
vi gått på de två utredningar 
som sakkunniga har gjort. 
Deras slutsats ligger till 
grund för vår, säger Jesper 
Mårtensson, projektledare 
Bana Väg i Väst.

Kostnaden för att åtgärda 
sprickorna bedömer Lennart 
Johansson landar på ett sex-
siffrigt belopp. En nota Tra-
fikverket inte vill kännas vid.

Svensk standard
– Nej, skadorna har natur-
liga orsaker. Vi har haft två 
anmärkningsvärda vintrar 
(2009-2010), vilket kan ha 
gjort att de befintliga ska-
dorna accelererade. Det är 
olyckligt, men vi har gjort 
en samlad bedömning enligt 
svensk standard, menar 
Jesper Mårtensson.

Magnus Josefsson Bygg-
nadsteknik AB anlitades på 
uppdrag av Trafikverket för 
att besiktiga bland annat 
Lennart Johanssons villa. 
I protokollet står att läsa: 
”Jag har inte fått tillgång till 
samtliga sprängjournaler och 
kan därför inte uttala mig om 
annat än de resultat av mät-
ningar som jag fått tillgång till. 

De redovisade och uppmätta 
vibrationsnivåerna ligger 
under riktvärdet för ”tillåtna” 
vibrationsnivåer, varför det 
inte kan påvisas något sannolikt 
samband mellan förändringar 
i byggnaden till följd av upp-
mätta och redovisade vibra-
tionsnivåer”.

– Det känner jag inte igen, 
men det kan vara journaler 
som inte har med det aktuella 
huset att göra. Vi hanterar 
varje enskilt ärende väldigt 
noga och vi har reglerat ett 
antal skador mellan Nödinge 
och Älvängen. Vi har inte 
gått fria från ansvar, avslutar 
Jesper Mårtensson.

Mer än sprickor i fasaden
– Men Lennart Johansson får inget gehör hos Trafikverket

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lennart Johansson är besviken på hur Trafikverket hanterar 
hans klagande om skador i husets bottenplatta, väggar och 
fasad.

En spricka som fanns redan 
innan sprängningarna för nya 
vägen påbörjades, men som 
idag är betydligt större. Något 
samband finns däremot inte. 
Enligt Trafikverket har det na-
turliga orsaker.

Dags att söka utbildning inför hösten!

Ny yrkesutbildning i Kungälv i höst!
Restaurang - kök och servering

www.grvux.se

Är du mellan 20 och 25 år, saknar gymnasie-
kompetens och är inskriven i undomsgarantin? 
För dig finns nu ett mer fördelaktigt studiemedel.

www.kungalv.se 

För mer information, kontakta 
expeditionen på tfn 0303-23 83 40.

AFFÄRSLOKAL 
CENTRALA ÄLVÄNGEN           
Göteborgsvägen 76. Hyresledig omgående! 
35 kvm affärsyta + 20 kvm biyta. P-platser 

utanför entrén. Nyrenoverade, ljusa och 
fräscha lokaler. Personalutrymmen. 

Hyra: 5.500 kr/månad + mvs. 

Ring: 0705-448055!


