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NOL. Pendeltågen 
kommer att utgöra 
navet i kollektivtrafiken 
i framtidens Ale.

När gångbron mellan 
Nols samhälle och 
pendelstationen lyftes 
på plats över nya E45 
rådde dock trafikkaos.

– Vi ska se om det 
går att tidigarelägga 
nästa brolyft så vi inte 
stör när trafiken är 
som tätast, säger Per-
Anders Andersson på 
Västtrafik.

För att nå Ales fem pendelsta-
tioner byggs fem gigantiska 
gångbroar över nya E45. Den 
bärande konstruktionen är av 
stål och fasaderna är av härdat 
glas. I Nol lyftes i lördags den 
första på plats. Byggverket 
mäter 48 meter på längden och 
väger 50 ton. Gångbron bygg-
des i Alafors och transportera-
des med trailer till Nol, där två 
större kranbilar väntade.

– Det krävs precision och 
noggranna beräkningar av 
både konstruktör och de som 
har uppdraget att lyfta den 
på plats. Denna gång gick allt 
enligt planerna, men visst tar vi 
med oss en del värdefulla erfa-
renheter till nästa gång, säger 
Per-Anders Andersson.

Det här var den första av 
fem långa gångbroar som nu 
förbereds. Den i Bohus blir 
längst och är cirka 55 meter 
lång.

– Vi kommer att försöka ti-
digarelägga själva insatsen för 
att inte trafiken som leds förbi 
ska drabbas alltför mycket. I 
lördags inträffade en olycka 

på lokalvägen, vilket fick till 
följd att det blev stopp i trafi-
ken under en period, berättar 
Per-Anders Andersson.

Nästa gångbro som ska 
lyftas är i Surte, men det 
kommer att ske innan trafi-
ken är påsläppt på vägen vilket 
underlättar arbetet. Totalt har 
pendelstationerna med till-

hörande gångbroar beräknats 
kosta 262 Mkr.

50 ton gångbro på plats50 ton gångbro på plats
– Allt gick enligt planen
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Gångbron i Nol är den första av fem som ska gå över nya E45. I lördags lyftes den på plats. 
Byggnadsverket väger 50 ton och är 48 meter lång.

Arbetet kräver precision och noggranna beräkningar, inte 
minst av dem som sköter kranbilarna.
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Prisvärda fastigheter

Ytterligare info med vägbeskrivning mm:  www.alefast.se
Passar inte våra visningstider: Ring för personlig visning!

SURTE: 1½-PLANSVILLA MED KÄLLARE/GARAGE OCH DUBBELGARAGE
Mycket välbyggd, arkitektritad villa i tegel men med eftersatt underhåll. 6 rum och 
kök. Stor källare med bland annat hobbyrum och garage. Centralvärme som kan 
förnyas. Sidobyggt dubbelgarage. Mycket lugnt villaområde, 15 min till Göteborgs 
centrum när nya E45 invigs 2012. Nära till allmän service. Goda kommunikationer 
med nya tåg/busspendeln (2012). 

• Begärt pris: Kr 1.700.000/bud
• Visning: Torsdag 2 juni kl 13-14

ALAFORS: VÄLBYGGD 1-PLANSVILLA M KÄLLARE/GARAGE
Gedigen äldre villa i tegel, byggd 1966, om 5 rum och kök. Stor källare med inbyggt 
garage. Stor uppvuxen trädgård med buskar och träd. Centralvärme med elpatron, 
cirka 22.000 kwh/år. Byggnaden i mkt gott skick, ingen fukt, inga skador. - Del 
av tomten skall avstyckas och säljes för sig. Ca 2000 m2. Lugnt och fint område, 
luftigt och soligt beläget. 

• Begärt pris: Kr 1.875.000 exkl tomt. Beg. pris tomt: 400.000 kr
• Visning: torsdag 2 juni kl 12-13

SKÖNNINGARED: RYMLIG VILLA I NATURSKÖNT OMRÅDE!
1-plansvilla, 127 m2,  med stora luftiga utrymmen, byggd 1992. 6 rum varav 4 sovrum. Stort ljust kök. Carport för två bilar. 
Uteplats i västerläge med utsikt över jordbrukslandskapets betande hästar. 1 km till blivande motorvägspåfart E45, 20 min till 
Gbg centrum. Nära pendelstation, skolor och allmän service i Älvängen och Skepplanda. 

• Begärt pris: Kr 2.250.000
• Visning: Torsdag 2 maj kl 14-15
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