
Sedan den 1 april, da-

gen då Trafi kverket 

bildades, är Bo Larsson 

projektchef för hela 

BanaVäg i Väst. Det 

innebär att han har det 

övergripande ansvaret 

för hela utbyggnaden 

av E45 och Norge/Vä-

nerbanan mellan Göte-

borg och Trollhättan. 

– Det är oerhört spännande att 

få vara med om att skapa något 

av bestående värde för en hel 

region, menar Bo Larsson.

– BanaVäg i Väst har i prakti-

ken blivit något av ett pilotpro-

jekt när det gäller att samarbeta 

över verksgränserna. Därför har 

vi massor av nyttiga erfarenhe-

ter med oss in i det nybildade 

Trafi kverket, säger Bo Larsson.

Bo Larsson har levt med 

BanaVäg i Väst ända sedan 

planerna på att bygga ut vägen 

och järnvägen mellan Göteborg 

och Trollhättan tog fast form 

för tio år sedan. Först som 

konsult för Banverket, senare 

som projektledare för en av 

järnvägsetapperna och så små-

ningom i samma roll för etap-

perna Agnesberg-Älvängen, 

där Vägverket och Banverket 

samverkade i en gemensam 

projektorganisation.

– Det känns som en naturlig 

utveckling att projektet nu drivs 

av en huvudman, Trafi kverket, 

säger han.

Fortsatta sprängningar 

vid Kattleberg
Sprängningarna för tunneln ge-

nom Kattleberg sker från norr 

och har nått cirka 200 meter in 

i berget. Vid fl ygfältet sprängs 

för servicetunnel och vid södra 

förskärningen har sprängning 

och schaktning inletts.

– Kvällar och nätter arbetar 

vi inne i berget med att förbe-

reda nästa dags sprängningar 

och med förstärkningar. Dag-

tid spränger vi och forslar ut 

sprängmassorna. På så vis 

stör vi omgivningen så lite 

som möjligt, säger Roger 

Tjärnlund,Byggledare Berg.

För mer information, ring 

031-10 39 88.

Trafi komläggning 

mellan Nol och Alafors
Söndag 30 maj genomförs en 

trafi komläggning av befi nt-

lig E45 till nybyggda västra 

körfälten på nya E45.. Det blir 

fortfarande 2-fi lig väg med 

mötande trafi k. Trafi ken leds 

om i jämnhöjd med Shell i Nol 

upp på nya Sköldsåbron och 

vidare förbi Alafors. 

I jämnhöjd med Alebacken 

leds trafi ken tillbaka till nya 

lokalvägen mot Älvängen. 

Jordfallsbron stängs 

av nattetid
Jordfallsbron ska stängas 

av natten mellan torsdag 

och fredag den 10-11 juni (kl 

22:00-06:00). En liknande av-

stängning ska ske under vecka 

29, även då nattetid. Anled-

ningen är att nya brostöd ska 

komma på plats. I samband 

med detta kommer vi även att 

behöva minska antalet körfält 

över bron till 1+1. Det kommer 

gälla från den 9 juni till början 

av oktober.

Lyckad brogjutning 

vid Äskekärr
Den 11 maj göts bron vid Äske-

kärr. Den 60 meter långa bron 

är passage för de boende vid 

Äskekärr och ska dessutom 

fungera som viltbro. 

Trafi ken kommer släppas 

på hösten 2010. 

Välkommen till vår 

informationslokal!
BanaVäg i Västs informa tions-

lokal i Nol är öppen den sista 

torsdagen i varje månad kl 

14-18. Nu närmast alltså den 

27 maj.

Hjärtligt välkomna!
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Hallå där…
… Per-Inge Söderström, 

projekt ledare för BEST 

(Bana, El, Signal, Tele):

Från den 28 juni till den 1 
augusti är det trafi kavbrott 
på järnvägen. Varför måste 
tågtrafi ken stoppas och vad 
är det som ska göras?

– Vi ska bland annat bygga klart 

och koppla in 2.460 meter nytt 

spår mellan Bohus och Surte 

och justera ett antal växlar i 

Älvängen. Omfattande mark-

arbeten ska göras på fl era 

etapper i projektet, framför allt 

i Älvängen, Bohus och Surte , 

men även på etapperna norr 

och söder om Ale.

Hur förbereder man ett fem 
veckor långt trafi kavbrott?

– Alla stopp på järnvägen som 

är längre än tre dagar plane-

ras minutiöst två år i förväg. 

Tillsammans med entrepre-

nörerna har vi täta möten där 

vi detaljplanerar arbeten och 

trafi kledning, både före och 

under trafi kavbrottet. 

– Bara under föreberedelserna 

hanterar vi tusentals doku-

ment.

Hur kan jag som tågresenär 
ta mig mellan Göteborg och 
Trollhättan i sommar?

– All persontågstrafi k ersätts 

med buss, kontakta Västtrafi k 

eller SJ för tidtabeller. 

Något annat du vill under-
stryka?

– Ja. Våra arbetsfordon kom-

mer att trafi kera spåret under 

trafi kavbrottet. Därför är det 

som alltid förbjudet och för-

enat med livsfara att vistas i 

spårområdet.

Mer information om ersätt-
nings trafi ken under tågtrafi k-
avbrottet:
Västtrafi k: 
0771-41 43 00, www.vasttrafi k.se
SJ: 
0771-75 75 75, www.sj.se.

Redaktörer Lennart Mossberg, 

Lottie Lorentzon och 

Lisa Memborn

Ansvarig utgivare Bo Larsson 

Kontakt Besök www.banavag.

se, mejla till info@banavag.se el-

ler ring oss på 020-40 35 00

BanaVäg i Väst
Göteborg – Trollhättan

Bo Larsson, nyutnämnd projektchef för BanaVäg i Väst:

- Nu arbetar vi vidare

i Trafi kverkets regi 

Bo Larsson har det övergripande chefsansvaret för hela BanaVäg i Väst.

Åtta E45-entreprenader ska handlas upp

Beslut banar väg för byggstarter

Entreprenad Deletapp Förfrågningsunderlag Byggstart (prel)

Älvängen-Ramstorp Älvängen-Alvhem Juli 2010 November 2010

Ramstorp-Tingberg Alvhem-Kärra December 2010 Februari 2011

Tingberg-Hönebäck Alvhem-Kärra September 2010 December 2010

Hönebäck-Glässnäs Alvhem-Kärra September 2010 December 2010

Norr Göta-Edet Rasta Kärra-Torpa September 2010 December 2010

Edet Rasta-Torpa Kärra-Torpa November 2010 Februari 2011

Torpa-Stenröset Torpa-Stenröset Hösten 2010 Våren 2011

Stenröset-Sjuntorpsvägen Stenröset-Trollhättan Hösten 2010 2011

Äntligen! Nu kan våra 

arbetsplaner faststäl-

las och vi kan göra allt 

klart för byggstarter på 

samtliga E45-etapper 

mellan Älvängen och 

Stenröset.

Projektledarna Erik Lööv, Lars 

Preinfalk och Lydia Lehtonen är 

lättade över beslutet som kom 

från miljödepartementet den 29 

april. Beslutet innebär att ”kom-

pletterande tillåtlighet” givits 

för byggnationen av fyrfältsväg 

och därmed kan den fördröjda 

arbetsplaneprocessen avslutas.

– Nu hoppas vi komma igång 

med att bygga under hösten 

2010 på några etapper och 

framåt vintern på andra. När 

arbetsplanerna vunnit laga kraft 

är allt klart för att upphandla 

entreprenörer och börja bygga, 

förklarar Erik Lööv.

Upphandlingar
Det är inte mindre än åtta E45-

entreprenader som ska upp-

handlas 2010. 

Tabellen nedan visar det ak-

tuella läget från söder till norr.

(Observera att det alltid fi nns 

osäkerhetsfaktorer när det gäl-

ler byggstarter. Överklaganden 

och handläggningstider, som 

ligger utanför BanaVäg i Västs 

kontroll, kan innebära förse-

nade byggstarter.)


