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Arbetet med nya E45 och dub-
belspår genom Ale har inte pausat 
under högsommaren – tvärtom. När 
järnvägen varit avstängd för tågtra-
fik har det jobbats intensivt för att 
få de olika delmomenten att harmo-
nera och fungera.

– Vi ligger väl framme. Det som 
händer just nu är att signal- och sä-
kerhetssystem testas, bland annat 
gentemot driftledningscentralen 
i Göteborg. Det är orsaken till att 
trafiken inte släpps på med detsam-
ma trots att byggnationen är klar, 
säger Bo Larsson.

Under juli färdigställdes trafik-
platsen i Alafors vilket innebär att 
E45 från Nol till Älvängen syd är 
klar. Nästa stora utmaning i projek-
tet blir arbetet med Jordfallsbron i 
Bohus och den trafikomläggning 
som det medför.

– Av olika orsaker har vi tvingats 
ändra utbyggnadsordningen, bland 
annat på grund av ökad omfattning 
av grundläggning. Samarbetet med 
vår entreprenör fungerar dock yp-
perligt, konstaterar Bo Larsson och 
fortsätter:

– Vi kommer att 
lägga om trafiken till 
Jordfallsbron. Mer 
detaljerad informa-
tion, med kartor och 
så vidare, kommer att 
presenteras på Bana-
Väg i Västs hemsida i 
början av september. 
Där kommer man att 
kunna se hur trafik-
föringen är tänkt att 
fungera.

Håller ni tidsplanen för pro-
jektet?

– Ja, som det ser ut nu så gör vi 
det. Det är december 2012 som är 
slutmålet. Det som innebär en risk 
är att vi inte fått till arbetsplanen 
norr om Älvängen i den takt som 
planerat och vi ser en kritisk linje 
för E45 på sträckan Torpa-Stenrö-
set, där det inte får bli några stör-
ningar.

Är det något i projektet som 
bekymrar dig för tillfället?

– Det skulle vara de upprepa-
de kopparstölderna. Resenärerna 
drabbas när det uppstår signalfel 
och det är bara en tidsfråga innan 
det händer en allvarlig olycka när 

människor rör sig inne på trafike-
rat område. Sedan finns det ytterli-
gare ett par aspekter, stölderna ge-
nererar störningar i produktionen 
plus att det medför ökade kostna-
der. Ta bara ronderingen i sommar 
till exempel, som har kostat miljon-

tals kronor.
Finns det 

någon del i pro-
jektet som hit-
tills inte har 
fungerat som 
förväntat?

– Vi har för-
sökt att jobba till-
sammans med 
Västtrafik för att 
i möjligaste mån 
minska störnigar-

na för linjebussarna, där det varit 
indragna hållplatser och så vidare. 
Här ser vi att vi har en stor utveck-
lingspotential i framtiden. Trafiksi-
tuationen i Älvängen centrum och 
i Surte är inte riktigt bra.

Något annat nytt att 
rapportera?

– Det skulle vara att vi 
ändrar glastyp i buller-
skyddet längs med E45. I 
fortsättningen kommer vi 
att använda oss av ett la-
minerat härdat glas som är 
okrossbart. Slutligen kan 
konstateras att vi nu har 
kommit igång med pro-
duktionen av trafikplats 

Stora Viken, som Ale kommun fi-
nansierar.

Du har haft fyra veckors se-
mester. Hur var ledigheten?

– Semestern var skön och efter-
längtad som alltid. Jag har fiskat i 
Härjedalen och varit en sväng nere 
i Kroatien. Det finns dock en massa 
människor som har arbetat hela 
sommaren för att få projektet att 
fungera enligt plan. Nu har de en 
välbehövlig semester att se fram 
emot, avslutar Bo Larsson.

Vägprojektet rullar på som planerat
– Genomförandet av Jordfallsbron i Bohus är nästa stora utmaning
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Jordfallsbron blir nästa stora utmaning i infrastruktursprojektet. Trafiken kommer att läggas om och mer detaljerad information kommer på BanaVäg i Västs hemsida i början av september.

Bo Larsson, projektchef på Bana-
Väg i Väst.

FAKTA
Vad: Utbyggnaden av totalt 7,5 mil hög-
klassig fyrfältsväg respektive dubbelspå-
rig järnväg mellan Göteborg och Troll-
hättan.
Varför: För förbättrad framkomlighet, 
säkerhet och miljö.
Kostnad: Budget 13,6 miljarder (i 2010 års 
prisnivå).
Trafikstart: Utbyggnaden av väg och 
järnväg sker etappvis, allt beräknas vara 
klart 2012.

Källa: BanaVäg i Väst.

NOL. Infrastruktursutbygg-
naden genom Ale har flutit 
på som planerat under som-
maren.

Det tio veckor långa tra-
fikavbrottet på järnvägen 
lider mot sitt slut och från 
och med måndagen den 22 
augusti ska tågtrafiken fung-
era som vanligt igen.

– Vi uppskattar verkligen 
det tålamod som allmänheten 
visar, säger Bo Larsson, pro-
jektchef på BanaVäg i Väst.

Stölderna
genererar störningar i 
produktionen plus att 

det medför ökade 
kostnader. Ta bara 

ronderingen i sommar 
till exempel, som har 

kostat miljontals kronor.
Bo Larsson

BLÅBÄR – LINGON och SYLT
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- blåbärs- drottning- hallon- lingon- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Kantareller. Endast 

svenska bär. Allt i mån av tillgång. 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr 13/8 tom 10/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)
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