
NOL. Ett fem veckor 
långt avbrott för tåg-
trafiken användes per-
fekt.

2 timmar och 24 
minuter före utsatt tid 
var allt som planerats 
utfört.

– Den dubbelspåriga 
järnvängen mellan 
Göteborg och Trollhät-
tan kommer garanterat 
att vara klar i decem-
ber 2012, konstaterar 
övergripande projektle-
dare, Bo Larsson.

BanaVäg i Väst omfattar dub-
belspårig järnväg och en fyr-
fältsväg mellan Göteborg 
och Trollhättan. Projektet 
innehåller också en ny lokal-
väg med gång- och cykelba-
na genom Ale. Budgeten var 
inledningsvis 10 miljarder 
kronor, men den har sedan 
länge spruckit.

– Vi jobbar ständigt med 
att hitta kostnadsbesparingar. 
Ekonomin är hårt ansträngd 
i projektet och vi hoppas på 
ett tillskott i den nya trafik-
överenskommelsen mellan 
Trafikverket och regeringen. 

Vi har också informerat om 
behovet av ytterligare medel 
för att kunna färdigställa en 
ny genomfart genom Göta, 
säger Bo Larsson.

Vad som inte har varit en 
besparing för projektet är den 
kraftigt ökade kopparstölden.

– Den är just nu mycket 
omfattande, men förutom 
att det är kostsamt har det 
också inneburit att personal 
känt sig hotad och vi befarar 
dessutom att någon av gär-
ningsmännen kommer till 
skada. Det är en direkt fara att 
ägna sig åt kopparstöld sär-
skilt inom ett järnvägsområ-
de, varnar Bo Larsson.

Ett annat stort bekymmer 
är ett överklagande norr om 
Älvängen.

– Frågan ska handläggas 
av departementet, men det 
betyder att vi är beroende av 
hur snabbt de arbetar. Drar 
det ut på tiden riskerar vi att 
komma efter och E45:ans 

färdigställande riskerar helt 
klart att försenas, informerar 
Bo Larsson.

Däremot är problemet vid 
den norra trafikplatsen till 
Älvängen löst.

– Det är nu en fråga mellan 
kommunen och fastighetsä-
garen. Det finns inget som 
hindrar oss från att bygga, 
säger Bo Larsson utan att vilja 
gå in i detaljer.

Den värsta tiden för trafi-
kanterna är förhoppningsvis 
över. Vid Jordfallsbron har 
entreprenörerna hittat bra 
lösningar för trafikflödet.

– Upplevelsen kan även 
fortsättningsvis vara att det 
går trögt. Det kan vi inte göra 
så mycket åt. Innan årsskiftet 
hoppas vi kunna släppa på tra-
fiken på hela den nya vägen 
mellan Älvängen syd och Nö-
dinge, hälsar Bo Larsson.
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Utgångspris 1 895 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 130 kvm, biyta 2 kvm
Tomt 266 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1981
Adress: Södergården 17
Visas sön 22/8 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-2271 till 72456 för beskrivning

I populära södergården kan vi nu erbjuda ett välskött kedjehus med bra läge i området. Här har du nära
till naturen, gångavstånd till skolor och service. Bra planlösning med stort vardagsrum och ett härligt kök.
Fin täljstenskamin tillsammans med värmepump ger god ekonomi. Lättskött trädgård, garage i länga.
Nära till kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36 30 . Snabbsök via webbnr: 5410-2271.

BNol

Utgångspris 450 000:-
Boyta 54,5 kvm
Avgift 2.972:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Hiss: Nej.

Adress: Alkalievägen 17 B
Visas sön 22/8 18.00-18.45
Sms:a: FB 5410-2512 till 72456 för beskrivning

En trivsam lägenhet belägen högst upp i huset. Ljus och fin med bra planlösning. Bra, insynsskyddat läge
i området. En stor balkong med tak i väster som ger härlig kvällssol. Bra förening med god ekonomi. Nära
till service och kommunikationer. 20 min från Göteborg. Tel: 0303-74 62 50, 0708 69 36 30.
Snabbsök via webbnr: 5410-2512.

B 2:a Bohus

Utgångspris 1 325 000:-
Boyta 74,9 kvm
Avgift 3.785:-/mån inkl värme, VA, Kabel-
Tv,plats,p-plats

Uteplats i västerläge
Adress: Gruvåsvägen 12
Visas tor 26/8 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-2564 till 72456 för beskrivning

På populära Gruvåsvägen i Älvängen har vi en fräsch gavel lägenhet, i markplan med 3 rum och kök med
2 härliga uteplatser. Lugnt trevligt område, med närhet till service och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2564.

B 3:a Älvängen

Utgångspris 675 000:-
Boyta 53,3 kvm
Avgift 2.600:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv, El

Balkong i västerläge
Adress: Göteborgsvägen 95 A
Sms:a: FB 5410-2531 till 72456 för beskrivning

Fräsch och trevlig lägenhet på markplan med balkong i västerläge. Hel kaklat renoverat badrum med
badkar. Bra förening med låg avgift där el ingår i avgiften. Centralt läge i Surte med närhet till det mesta.
Bokade visningar. Ring för tid. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2531.

B 2:a Surte

Bo Larsson, övergripande projektledare för BanaVäg i Väst.
Arkivbild: Allan Karlsson

Ansträngd 
tidsplan 
för E45
– Överklagande 
kan försena fär-
digställandet 

PÅ VÄG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller onsdag till söndag v 33 

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

15:-

  790 Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

10:-
Finns 

laddat på ditt 
ICA-kort!

5:-
ICA. 1 kg. Djupfryst

Max 2 köp per kund

99:-
ICA. Ursprung Sverige. 

Max 2 köp per kund.


