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NOL. Mejl- och telefon-
trafiken till BanaVäg 
i Västs huvudkontor i 
Nol gick varm i början 
av veckan, särskilt i 
måndags.

Projektledningen 
beklagar det inträffade, 
men ber samtidigt om 
förståelse.

– Vi försökte trimma 
trafikljusen i Bohus för 
att nå maximalt trafik-
flöde, men misslycka-
des. Vi gör precis allt vi 
kan för att underlätta 
och minska kötiderna, 
tro inget annat, säger 
projektledare Bo Lars-
son.

Sedan väg- och järnvägsut-
byggnaden inleddes i april 
2007 har ansvariga bävat för 
etappen runt Jordfallsbron. 
Det är den mest komplice-
rade, en ”svävande” rondell 
över motorvägen, som en del 
av bron och den ska byggas 
parallellt med trafiken.

– Våra farhågor har besan-
nats. Det är svårt, särskilt när 
tekniken inte fungerar, men 
det är inte värre än befarat. 
Arbetet kommer att pågå 
över nästa sommar, då vi har 
ett tio veckor långt trafikav-
brott på järnvägen och kan 
slutföra etappen. Om mindre 
än ett år kommer trafiken att 
flyta utan bekymmer, säger 
Bo Larsson.

I måndags uppstod trafik-
kaos i Bohus och på Jordfalls-
bron. Ett försök att trimma 
in trafikljusen att ge ett 
maximalt trafikflöde miss-
lyckades.

– Det fick omvänd effekt 
och vi hade dessutom två 
detektorer som var ur funk-

tion. Det här beklagar vi 
verkligen, men även vi gör 
misstag. Vår ambition är 
att märkas så lite som möj-
ligt, men det är svårt när vi 
bygger trafikplatser som den 
i Bohus. För att underlätta 
måste även trafikanterna 
hjälpa till. Vi har haft pro-
blem med bilister som i all 
stress kör mot rött på Jord-
fallsbron. Det gör att klaf-
farna inte kan öppnas och 

bommarna inte kan fällas. 
Det fick i förra veckan en 
allvarlig konsekvens när ett 
fartyg tvingades väja åt sidan. 
Sjötrafiken har inga margi-
naler. Nu har Trafikverkets 
verksamhetsavdelning Sam-
hälle kontaktat Sjöfartsver-
ket för att utreda om sjö-
trafiken kan styras om så vi 
slipper broöppningar under 
rusningstrafik. Svaret vi har 
fått är att det inte möjligt 

på kort sikt, men kanske lite 
längre fram. Ingen får tro att 
vi inte undersöker alla möj-
ligheter att minska kötiden, 
informerar Bo Larsson.

Trafikflödet
BanaVäg i Väst mäter dagli-
gen trafikflödet och kötiden 
in till Göteborg. Under sep-
tember månad tog det i snitt 
40 minuter mellan Älvängen 
och Lilla Bommen. När pro-

jektet startade var samma tid 
knappt 22 minuter.

– Det är ett bra flöde så 
länge inga olyckor eller andra 
incidenter inträffar, men så 
fort något oförutsett händer 
slår det ut hela systemet. Det 
räcker att det blir en olycka 
på E6 i Kungälv så påverkar 
det E45. Det är ingen ursäkt, 
utan bara en förklaring till 
vår sårbarhet. Vi bygger 
en ny väg och järnväg i en 
mycket trång korridor som 
begränsar våra möjligheter, 
säger Bo Larsson.

Allmänheten uppmanas 
att se över sina resvanor. Går 
det att åka kollektivt? Kan jag 
samåka med grannen eller 
arbetskamraten? Kan jag 
flexa på jobbet, så jag slipper 
att resa under rusningstid?

– Hjälps vi åt kommer 
det att gå lättare. Självklart 
önskar även vi att det hade 

varit möjligt att ta tåget i 
större utsträckning, men 
det sköter Västtrafik och för 
tillfället finns inga extra tåg-
vagnar. De nya kommer först 
2012, berättar Bo Larsson.

Ett vanligt förslag från 
trafikanterna är att avbryta 
byggnationen under rus-
ningstid.

– Det är inte ekonomiskt 
försvarbart och skulle inne-
bära trafikstörningar under 
ännu längre tid, svarar Bo 
Larsson.

Glädjande nyheter är 
emellertid att projektet 
ligger före tidplanen i väg-
bygget. Innan årsskiftet 
kommer sträckan mellan 
Nödinge syd och Älvängen 
syd att vara helt färdig.

BanaVäg i Väst bemöter kritiken
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Projektledare Bo Larsson.

Etappen vid Jordfallsbron är den mest komplicerade och i förra veckan försökte man trimma in trafikljusen i Bohus för att få maximalt trafikflöde, detta 
misslyckades inledningsvis. I slutet av av veckan blev det bättre, men resande uppmanas att se över sina vanor.

– Vi gör allt vi kan för att minska köerna!

Gäller under november månad så långt lagret räcker
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Nu har jag börjat hos 
Tanja och vi hälsar 
nya och gamla kunder 
välkomna!

10% på 
Hair Extensions

Susanne Regard Ståhl

Boka tid: 
031-98 25 85


