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Erfarenheter från 
BanaVäg i Väst 
till nya Trafi kverket
Regeringen har beslutat att 
Vägverket och Banverket från 
den 1 april 2010 kommer att 
ersättas av ett nytt gemen-
samt trafi kverk. Gunnar 
Malm, VD för Arlandabanan 
Infrastructure AB, har upp-
draget att ta fram ett förslag 
till organisation för det nya 
Trafi kverket. 

Vilka är de viktigaste 
fördelarna för allmänheten 
av att bilda ett nytt Trafi k-
verk?

– Vi ska få mer väg och 
järnväg för pengarna genom 
bättre effektivitet internt 
och i upphandlingar. 

Finns det något att lära 
av erfarenheterna från 
BanaVäg i Väst inför bildan-
det av ett nytt trafi kverk?

– BanaVäg i Väst är intres-
sant i sammanhanget efter-
som Banverket och Vägverket 
där redan samarbetar i en ge-
mensam projektorganisation. 

Julläsning hem 
i brevlådan

Lördagen den 19 december 
landar BanaVäg i Västs hus-
hållstidning i 
brevlådorna 
hos invånarna 
i Ale, Lilla Edet 
och Trollhät-
tan. I tidningen 
berättar vi 
bland annat om 
hur mark tas i 
anspråk för byggandet av väg 
och järnväg och om hur vi 
försöker skapa goda lösningar 
för berörda markägare. 

Vi berättar också om läget 
beträffande två ”ofi nansiera-
de delar” av nya E45, genom 
Göta samhälle och bron över 
Slumpån vid Torpa.

Julstängt i 
infolokalen

BanaVäg i Västs informations-
lokal i Nol är stängd är stängd 
under jul- och nyårshelgerna. 
Vi hälsar alla besökare väl-
komna åter torsdagen den 14 
januari 2010. Öppettiderna 
är som tidigare torsdagar 
klockan 14.00-18.00. 
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Hallå där…
… Malin Odenstedt 
Lindhe, projektledare 
för järnvägsdeletappen 
Hede-Älvängen:

Vad händer på deletappen 
just nu?

– Peab håller på att etablera sig 
i Båstorp och markarbetena 
kommer att starta nu i decem-
ber. 

–Det första som kommer att 
hända är att vi börjar sätta 
kalkcementpelare i närheten 
av Alvhem samt att vi börjar 
spränga för det norra påslaget 
för Kattlebergstunneln i Bås-
torp och för påslaget för ser-
vicetunneln uppe på Kattleberg.

Hur kommer tunnelspräng-
ningen genom Kattleberg att 
påverka allmänheten?

– I början när vi spränger nära 
tunnelöppningarna kommer 
det att vara märkbara smällar, 
men efter några månader när vi 
kommit längre in i berget kom-
mer smällarna att avta i styrka 
och det kommer mer att upp-
fattas som ett avlägset muller. 

–Man kan också känna av vibra-
tioner från sprängningarna. Vi 
kommer att sätta upp vibra-
tionsmätare på de fastigheter 
som ligger nära.

Vilka entreprenörer är ut-
sedda på sträckan?

– För mark- och tunnelarbetena 
är det Peab och för järnvägs-
arbetena är det Balfour Beatty 
Rail. 

Vilka är de största utmaning-
arna på etappen?

– Förutom tunneln genom 
Kattleberg är de besvärliga 
geotekniska förhållandena en 
utmaning. Vi ska borra ner en 
miljon meter kalkcementpe-
lare på järnvägsetappen mellan 
Hede och Älvängen.Information om jultrafi ken på webbenRedaktörer Lennart Mossberg, 

Lottie Lorentzon och 
Lisa Memborn

Bo Larsson 
Kontakt Besök www.banavag.se, 
mejla till info@banavag.se eller 
ring oss på 020-40 35 00

Att repslagarfabriken en gång lo-
kaliserades till Älvängen berod-
de på de goda förutsättningarna 
för kommunikation. Här fanns 
älv, väg och järnväg bokstavligt 
talat på några meters avstånd 
vilket gav möjligheter till ef-
fektiva transporter på både väg, 
järnväg och båt.

Reptillverkningen bedrevs i 
familjen Carlmarks regi i hela 
fem generationer. Föregångaren 
till Älvängens repslagarfabrik 
låg i Åmål, där P A Carlmark 
grundade företaget 1848. Eta-
bleringen i Älvängen gjordes 
av Hugo Carlmark nästan 70 år 
senare, 1917. Han moderniserade 
maskinparken och påbörjade en 
övergång till en mer industriell 
tillverkning.

Kurt har många goda historier 
att berätta om Repslagarfabri-
kens utveckling från en av ortens 
mest betydande arbetsgivare till 
det levande kulturminnesmärke 
det är idag. Det är en historia 
som är kantad av dramatiska 
händelser och vid fl era tillfällen 

har verksamheten varit hotad.
– 1923 hade Carlmark blivit 

övertygad om att den svenska 
marknaden var för liten och ett 
avtal om försäljning av företaget 
till en större utländsk intressent 
togs fram. De anställda var för-
stås oroliga för sin framtid. Men 
precis när avtalet skulle skrivas 
på bultade någon hårt på dörren. 
En man kom med beskedet att 
trafi ken stod i lågor och alla fi ck 
rusa ut och släcka.

– Efter det bestämde sig Hugo 
Carlmark för att behålla fabriken 
och investera för fullt.

Brand och krig
En annan dramatisk händelse in-
träffade 1935. En tankbil fi ck då 
stopp och blev stående rakt över 
spåret. Ett snälltåg kom rusande. 
Det blev en våldsam smäll och 
en explosionsartad brand. 

– Lokföraren avled senare, 
men fabriken klarade sig den 
gången.

1938 förstördes allt utom 
själva repslagarbanan i en våld-

sam brand.
– Det positiva med katastro-

fen var att det blev en välbehöv-
lig modernisering av byggna-
derna. Man fi ck vattentoaletter, 
omklädningsrum, varmvatten, 
duschutrymmen och personal-
matsal. Och så infördes rörpost 
som var ett modernt internt 
kommunikationsmedel i fl era 
decennier!

Åren efter kriget var den verk-
liga storhetstiden för Carlmarks 
med kraftigt ökad export av tåg-
virke. Som mest hade företaget 
då omkring 400 anställda.

Renoverat industriminne
Projektet att bevara Repslagar-
fabriken för eftervärlden är en 
historia för sig. Den tog sin bör-
jan under tidigt 90-tal. 1994 bil-
dade Kurt och andra entusiaster 
en förening som skulle arbeta för 
att renovera detta industrimin-
ne och 1996 skedde invigningen 
med landshövding Bengt K Å 
Johansson i spetsen.

– Vi har lyckats bevara Carl-
marks gamla repslagarbana och 
kompletterat den med ett gam-
malt tjärverk. Jag hoppas verkli-
gen att även kommande genera-
tioner ska kunna se hur man slog 
rep förr i världen i en autentisk 
miljö, slutar Kurt Flodin.

– Här invigdes dubbelspåret redan i början 1900-talet!
Kurt Flodin skrattar och visar med en gest mot de dubbla repsla-

garbanorna i Älvängens repslagarmuseum. De försvinner bort och ser 
ut att gå samman långt bort i den 270 meter långa träbyggnaden.

– När BanaVäg i Västs utbyggnad är klar kommer det att bli möjligt 
för ännu fl er att besöka oss och ta del av repslagarhantverkets histo-
ria, säger han.

– Här är repslagarnas eget dubbelspår där det en gång rådde en febril aktivitet, säger Kurt Flodin på Repslagarmuséet i 
Älvängen. Kurt hoppas att BanaVäg i Väst kan medföra ett lyft för museet. - Vi vill gärna profi lera oss på något sätt vid den 
nya pendeltågstationen när den är klar.


