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VA-arbete i grop 42.
Foto: Håkan Persson (samtliga bilder v.7-8).
Vecka 7-8
Markarbeten




VA-arbeten, täta diken och släntning i grop 42.
Grundläggning tråg bro 445.
Markarbeten bro 543.

Broarbeten






Bro 443: Formsättning och armering av tråg.
Bro 445: Armering av bottenplattan.
Bro 543: Rivning av arbetsställning.
Bro 544: Etablering, montering av arbetsställning, prefabricering av överbyggnad.
Bro 545: Armering överbyggnad, montering av bultgrupper.

Vi vädjar än en gång till alla privatpersoner som är ute och går, använd inte våra vägar
som gångstråk. Tunga fordon kör och arbetar där och risk för påkörning är stor.
Respektera omledningsvägar, skyltar och avspärrningar!

Tjälrivning i Grop 42.

Panoramabild över grop 42 i vinterskrud.

Ljusfenomen, grop 42.

Vecka 5-6
Markarbeten:



VA-arbeten, täta diken och släntning i grop 42.
VA-arbeten vid korsningen Travbanevägen - Slättmarksvägen.

Bro:






Bro 443: Prefabricering av form för överbyggnad.
Bro 445: Grundläggning samt form, armering länkplattor.
Bro 543: Rivning av farbana samt pågjutning av spännklack.
Bro 544: Justering av mark för formställning.
Bro 545: Armering farbara och montering av formgrupper.

Vi vädjar än en gång till alla privatpersoner som är ute och går, använd inte våra vägar
som gångstråk. Tunga fordon kör och arbetar där och risk för påkörning är stor.
Respektera omledningsvägar, skyltar och avspärrningar!

Vecka 3-4

Bro 542 efter rivningen.
Det tunga snöfallet har resulterat i dagar som till stor del bestått av snöröjning och
skottning. Detta arbete kommer fortskrida även kommande veckor.
Om vädret tillåter kommer följande arbeten utföras:
Mark





Fundament och belysning vid blivande Böleängsrondellen.
Åkerdränering på Röbäcksslätten.
VA-arbeten, täta diken och släntning i grop 42.
VA-arbeten vid korsningen Travbanevägen - Slättmarksvägen.

Bro





Bro 443: Etablering av kran och kranspår.
Bro 445: Grundläggning samt form, armering och gjutning av bottenplatta.
Bro 543: Formrivning och rivning av formställning.
Bro 545: Armering överbyggnad och montering av bultgrupper.

Infiltrationsanläggningen i Grop 42.

Utlastning av asfalt vid blivande Böleängsrondellen.

Vi vädjar än en gång till alla privatpersoner som är ute och går, använd inte våra vägar
som gångstråk. Tunga fordon kör och arbetar där och risk för påkörning är stor.
Respektera omledningsvägar, skyltar och avspärrningar!

Vecka 52-2

Grop 42 vid infiltrationsanläggningen där även släntning pågår.

En begränsad mängd arbeten kommer att fortgå under perioden både på bro- och marksidan.
Markarbeten:





Fundament och belysning vid blivande Böleängsrondellen.
Dikning, släntning och åkerdränering på Röbäcksslätten.
VA-arbeten, täta diken, belysning och släntning i grop 42.
VA-arbeten och belysning vid korsningen Travbanevägen - Slättmarksvägen.

Broarbeten:


Bro 445: Form och armering av bottenplatta.





Bro 542: Rivning formställning, återfyllning.
Bro 543: Formrivning och rivning av formställning.
Bro 545: Armering överbyggnad och montering av bultgrupper.

Vi vädjar än en gång till alla privatpersoner som är ute och går, använd inte våra vägar
som gångstråk. Tunga fordon kör och arbetar där och risk för påkörning är stor.
Respektera omledningsvägar, skyltar och avspärrningar!
Vi på NCC önskar alla en God jul och ett Gott nytt år!

Bro 542 vid pågående rivning av formställning.

