
2009  |   vecka 52  |   nummer 46  |   alekuriren 13

Budgeten är spräckt, men tidplanen håller

NOL. Det närmar sig 
halvtid för ett av Sveri-
ges största infrastruk-
turprojekt, BanaVäg i 
Väst.

Under första kvarta-
let passeras 2,5 mil-
jarder kronor – halva 
budgeten är därmed 
förbrukad – och tidpla-
nen håller.

–2010 blir ett inten-
sivt år, då samtliga 
etapper är i full gång, 
säger övergripande 
projektledaren, Bo 
Larsson.

Det byggs motorväg och 
dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Ett komplext projekt i en snäv 
korridor. Än så länge påver-
kas trafiken nästan bara i rus-
ningstid.

– Då kan det skilja en kvart, 
men för övrigt är vi oerhört 
nöjda med hur väl allt flyter 
och aleborna ger oss ofta 
beröm. Deras positiva attityd 
till projektet har varit en till-
gång, säger Bo Larsson.

2010 blir prövningens tid 
för såväl vägbyggare som tra-
fikanter. Samtliga etapper är 
då igång. Arbetet med Jord-
fallsbron är det som ledning-
en känner störst respekt för. 
En stor trafikplats ska byggas 
i en knutpunkt för fordons-
trafiken som samtidigt ska 
ledas förbi.

Projektledningen har fres-
tats på redan i år. Nya geolo-
giska utredningar slog fast att 
från pendelstationen i Surte 
och söderut krävs mer omfat-
tande grundförstärkningar än 
vad man från början hade be-
räknat.

Får påla i Surte
– Stationen får vi till och med 
påla för, sedan blir det kalkce-
mentpelare för både väg, järn-
väg och serviceväg. Grund-
förstärkningarna kostar 200 
miljoner kronor mer än bud-
geterat, berättar Bo Larsson 
och tillägger raskt:

– Vi har spräckt projek-
tets budget väsentligt, men 
hoppas få göra en uppräkning 
när vi går in i en ny planperi-
od. Detta har skett samtidigt 
som det faktiskt blev billigare 
att bygga under 2009. Priser-
na föll märkbart som en följd 
av lågkonjunkturen.

Mindre roligt har också de 
ständigt återkommande kop-
parstölderna varit.

Under 2010 kommer pen-
delstationerna att ta en tydlig 
form. En del av trapptornen 
kommer att inredas.

– Vi har bett Västtrafik att 
flytta fram positionerna. Det 
finns inget skäl att vänta in i 
det sista, säger Bo Larsson.

Dubbelspår i bruk
Arbetet med järnvägen har 
flutit på väl. Mellan Älväng-
en södra och Bohus är dub-

belspåret nu i bruk.
– Vi släppte på trafiken 

vecka 48 och det var en mil-
stolpe. I sommar får vi ett nytt 
tågstopp på fem veckor och då 
är det området runt Jordfalls-
bron och söderut som priori-
teras, menar Bo Larsson.

En förhöjd trafiksäkerhet 
är ett av målen med den nya 
vägen, men fram till att pro-
jektet är klart gäller att visa 
stor respekt.

Inga dödsolyckor
– Vi försöker vara noggran-
na och några dödsolyckor 
har vi inte haft sedan bygg-
starten, men visst är det far-
ligt när vägarna är smutsi-
ga. Det gör att våra reflexer 
också blir svåra att se i mörk-
ret. Vi håller efter och tvät-
tar så mycket vi hinner. Det 
pågår en regelbunden kon-
troll, säger Bo Larsson.

BanaVäg i Väst gästades i 
höst av Bo Bylund från kom-
mittén för effektivisering av 
planeringsprocessen.

– Vi delgav honom våra er-
farenheter och jag tror vi är 
ganska överens om att det fak-
tiskt är högst odemokratiskt 
att kunna överklaga samma 
beslut vid tre olika tillfällen. I 
vissa fall blir det oerhört trögt 
att genomföra ett infrastruk-
turprojekt av den här storle-
ken. Det blir svårt att planera 
och väldigt ineffektivt, säger 
Bo Larsson.

Detaljplan 9 klar
Detaljplan 9 gäckade länge 
BanaVäg i Väst, men har nu 
vunnit laga kraft. Återstår 
att komma överens om in-
lösen och en slutlig lösning 
för Norra Torget i Älväng-
en, något som Bo Larsson 
ser fram emot.

– Det pågår förhandlingar. 
Mer än så kan jag inte säga, 
men jag tror och hoppas att vi 
inom kort är framme. Över-
klagandena har påverkat oss 
både ekonomiskt och i ge-

nomförandet. Det 
har inte varit kost-
nadsoptimalt om jag 
säger som så...

BO LARSSON
Ålder: 47.
Bor: Alingsås.
Familj: Sambo och en åttaårig son.
Yrke: Övergripande projektledare 
för BanaVäg i Väst för sträckan Ang-
ered-Älvängen.
Utbildning: Väg och vatten på Chal-
mers.
Så firar jag jul: "Det blir 3 veckor i 

Härjedalen".
Nyårslöfte: "Vi är några stycken 
som tänker köpa träningskort på 
Life efter nyår".
Om BanaVäg i Väst: "Mitt största 
enskilda uppdrag och visst har det 
sina sidor, men jag har aldrig ångrat 
att jag antog utmaningen och skulle 
definitivt göra om det".

– BanaVäg i Väst har kommit halvvägs 

Bo Larsson, övergripande projektledare för BanaVäg i Väst, sträckan Angered – Älvängen, är 
nöjd över hur arbtet har fortlöpt hittills. Budgeten har förvisso spruckit rejält, främst bero-
ende på behovet av extra stabiliseringsåtgär-
der på sträckan mellan Surte och Angered.

Bruksgatan 2, Hyltebruk. Tel 0345-408 40

God Jul & 
Gott Nytt År
tillönskar vi alla våra kunder
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