
NOL. Det gamla Tudor-
kontoret förvandlas nu 
till en modern utställ-
ningslokal för BanaVäg 
i Väst.

Här ska alla kunna se 
hur framtidens väg- och 
järnväg kommer att för-
ändra Göta älvdalen.

Allmänhetens frågor 
om vägbygget tilltar nu, 
men projektledningen 
är väl förberedd.

Det dröjer fortfarande ett tag 
innan trafikanterna kommer 
att märka av väg- järnvägsut-
byggnaden. De större trafik-
störningarna lär inte inträffa 
förrän tidigast efter årsskiftet.

– Vi håller vår tidsplan 
ganska väl. Under somma-
ren har vi handlat upp entre-
prenadarbetena för den första 
etappen. Vi har också analyse-
rat resultaten av den 450 meter 
långa provsträcka med kalkce-
mentpelare som vi har anlagt i 
Nödinge, säger projektledare 
Bo Larsson och fortsätter:

– Vi är nöjda med svaren och 
kan konstatera att vår produk-

tionsteknik för grundläggning-
en fungerar bra.

Som alla har noterat har väg-
bygget också gjort sig tillkän-
na genom att delar av Tudors 
gamla fabrikslokaler har rivits. 
Allt för att bana väg för den nya 
vägsträckningen.

Förorenad mark
– Här finns också en hel del 
förorenad mark som vi måste 
hantera varsamt, påpekar Bo 
Larsson.

Den första etappen mellan 
Nol och Nödinge är alltså i full 
gång. Allt eftersom kommer 
allt fler personer med västar 
att bli synliga runt väg och 
järnväg.

Under sommaren har också 
arbetet med att bygga upp or-
ganisationen och tillhöran-
de arbetsplatser tagit fart. En 
viktig del i väg- och järnvägs-
utbyggnaden blir informa-
tionsarbetet. Där jobbar bland 
andra Peter Sundbom.

–Vi håller som bäst på att 
färdigställa en separat infor-
mationslokal, där en perma-
nent utställning kommer att 

vara tillgänglig. I höst kan för-
eningar, företag och olika sam-
manslutningar boka tid för att 
få en egen genomgång av pro-
jektet. Torsdagseftermiddagar 
kommer vi att ha öppet för all-
mänheten och då går det bra 
att komma hit spontant, berät-
tar Peter Sundbom som förstår 
att frågorna kommer att hopa 
sig när utbyggnaden intensi-
fieras.

Berör vardagen
–Vi kommer i princip att 
beröra alla människors vardag 
och därför är vi väldigt väl för-
beredda på att kunna ta emot 
alla sorts frågeställningar. Det 
kommer att finnas ett 020-
nummer att ringa, hemsidor att 
besöka och dessutom kommer 
vi att fortsätta informera i lo-
kaltidningen och genom egna 
utskick.

Utställningslokalen är pe-
dagogiskt utformad och ger 
såväl övergripande som detal-
jerad information. Besökarna 
kan själva välja på vilken nivå 
de vill ta del av projektet.

– När vi har gruppvisning-
ar kommer vi att börja med att 
visa en film som rent allmänt 
berättar om BanaVäg i Väst. 
Den ger alla en bra grund 
och besvarar många självklara 
frågor om bakgrund, förutsätt-
ningar och framtida möjlighe-
ter, säger Peter Sundbom.

Det kommer också att bli 
möjligt att via en VR-film, en 
virtuell framtidsfilm, se hur 

älvdalen ska se ut när infra-
strukturen är utbyggd.

– Där kan du välja att stude-
ra en särskild ort eller plats ur 
olika vinklar. Det är ett fantas-
tiskt hjälpmedel.

Alekuriren fick en demon-
stration och kan intyga att det 
faktiskt redan är möjligt att se 
in i framtiden – på riktigt!

Fotnot: NCC och Vägverket Produk-
tion är klara som entreprenörer för 
sträckan Nödinge-Nol.
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…i Kungälv från
Torggatan till Vita Fläcken

(Gymnasiegatan 2, f.d. Garnisonens lokaler)

Invigning fredag 24 augusti 
kl. 10-18 med kaffe och tårta.

Välkommen! Tel: 0303-642 80
www.axelssonsfast.se

Birgitta Ström Lars Staberg

Vi fl yttar till n
ya lokaler…

till

Vi breddar vår verksamhet
och förkortar vårt namn

från

Vi utökar vår personal med
två nya mäklare!

Snart är nya utställningslokalen redo

Peter Sundbom informatör för BanaVäg i Väst i den nya utställningslokalen som tas i bruk 
inom kort.

Det gamla Tudorkontoret får nyttliv och kommer snart att 
vara ommålad i Vägverkets blåa färg. Här kommer Alebor-
na att kunna söka information om väg- och järnvägsutbygg-
naden.

PÅ VÄG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ska ge svar på alla frågor om väg- järnvägsbbyggetygget

BANAVÄG I VÄST
BanaVäg i Väst är det gemensamma 
namnet för Banverket och Vägver-
ket som i ett unikt samarbete genom-
för utbyggnaden av infrastrukturen i 
Göta älvalen.
Omfattar: Utbyggnad av E45 mellan 
Göteborg och Trollhättan till fyrfilig 
väg med motorvägsstandard anpas-

sad för 110 km/h samt dubbelspå-
rig järnväg.
Byggstart: Augusti 2007.
Färdigt: 2012.
Kostnad: 10 miljarder kronor.
Första etappen: Nödinge-Nol, klar 
att ta i bruk 2010.
Projektledare: Bo Larsson.


