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Bana Väg följer tidtabellen
– Allt hanns med under tågstoppet

Bo Larsson, övergripande projektledare för Bana Väg i Väst, är nöjd med sommarens arbe-
ten. Allt som skulle hinnas med under tågstoppet hanns också utföras, dessutom med flera 
timmars marginal.

NOL. Det fem veckor 
långa tågstoppet är 
över.

Nu ligger ett nytt 
enkelspår på plats 
mellan Älvängen och 
Stora Viken.

Allt har gått som på 
räls under sommaren 
och vecka 49 kan ett 
nytt dubbelspår mellan 
Bohus och Älvängen 
syd trafikeras.

– Det har varit intensiva 
veckor. Under tågstoppen 
har vi inte råd att göra några 
misstag och det har vi varit 
befriade ifrån. Vi hann klart 
med flera timmars marginal, 
konstaterar en nöjd över-
gripande projektledare, Bo 
Larsson.

Sommarens arbete i Bana-
Väg i Väst projektet har fung-
erat som planerat. Inciden-
terna har varit få, liksom kla-
gomålen.

Lugna veckor
– Det har varit lugna veckor 
och trafiken har flutit på 
utan några större störning-
ar. Vi blev lite försenade med 
asfalteringen av gångbanan 
mellan Älvängen och Ala-
fors. Det berodde på att vi var 
tvungna att utföra det under 

nattetid eftersom vi inte vill 
ha personal ståendes på E45:
an i rusningstrafik.

Projektets största, om inte 
annat så dyraste, entreprenad 
är nu upphandlad. Skanska 
får uppdraget att förverkliga 
etappen Jordfallsbron med en 
trafikplats "svävandes" ovan-
för nya E45.

Komplicerat
– Den är komplicerad att 
utföra och ställer stora krav 
på trafikomläggningen under 
byggtiden. Kostnaden är be-
räknad till 520 miljoner, be-
rättar Bo Larsson.

Arbetet med Jordfallsbron 
startar i september.

Nästa sommar beräknar 
Bo Larsson att de värsta tra-
fikstörningarna kommer att 
uppstå. Då är arbetet med 
Jordfallsbron i full gång sam-
tidigt som alla andra deletap-
per pågår.

– Där har vi projektets 
puckel, men vi kommer att 
vara väl förberedda fast själv-
klart kommer det att märkas 
att vi är inne i ett intensivt 
skede just då, menar Bo Lars-
son.

Han gläds också åt att de-
taljplan 9 över Älvängen nu 
vinner laga kraft efter att 
Regeringsrätten givit Ale 

kommun rätt i prövningen 
av ett överklagande.

Arbetsplan fastställs
– Nu fastställs arbetsplanen i 
augusti och i slutet av okto-
ber hoppas vi komma igång 
med järnvägskroppen förbi 
Älvängen. Processen har på-
verkat oss, men vi har kunnat 
hantera det i projektet genom 
att omstrukturera arbetet. 
Det har inte varit ekonomiskt 
optimalt och risken för att vi 
inte hinner klart i tid har ökat. 
Än så länge tror vi dock att 
tidtabellen håller, säger Bo 
Larsson som nu hoppas att 
Ale kommun lyckas komma 
överens med fastighetsägar-
na om inlösen.

– Det är kommunens 
ansvar, säger han kort.

Tidtabellen säger fortfa-
rande att första pendeltåget 
ska avgå från Älvängen den 
12/12 2012 kl 12.12.
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Tuta och kör. Vi har öppet

hela sommaren!
SKYNDA ATT VISA DIN BOSTAD OM DU GÅR I SÄLJTANKAR.

Bara på svenskfast.se visas din bostad för 150.000 besökare om dagen. 

Samtidigt som den kan detaljstuderas i mobilen, lokaltidningen och av alla 

som passerar skyltfönstren på bobutiken eller banken. Många av dem blir 

köpare när löven gulnar. 

Vi har öppet hela sommaren för att du ska kunna vara redo när spekulan-

terna är som flest. (Dessutom är det ju nu din bostad gör sig  bäst på bild.) 

Till din hjälp har vi bland annat en rad digitala tjänster och produkter som vi 

gärna berättar om när vi ses. Trevlig sommar!  


