
Gång- och cykelvägen mellan 
Bohus och Surte, som har varit 
avstängd under hösten på grund 
av byggnation, kommer att öpp-
na igen innan jul. Med anledning 
av att nya förutsättningar upp-
dagades under arbetets gång har 
avstängningen dragit ut något på 
tiden. Vi beklagar förseningen 
och tackar för visat tålamod.

E.Pihl & Son AS:s entreprenad 
mellan Marieholm och 
Olskroken är en av sju vinnare av 
Trafi kverkets Arbetsmiljöpris 
2011. Totalt tilldelas sju invester-
ingsprojekt priset som syftar till 
att premiera systematiskt arbets-
miljöarbete och engagemang för 
att uppnå en säker arbetsmiljö 
samt att minska antalet olyckor 
på arbetsplatserna. 

Priset består av ett diplom 
samt en prissumma på 25 000 
kronor att användas till personal-
befrämjande åtgärder inom 
entreprenaden.

Sara Distner har arbetat med 
projekt BanaVäg i Väst sedan 
2004 och är för närvarande 
projektledare för deletappen 
Velanda–Prässebo.

– Det känns väldigt roligt att 
få vara med och driva projektet i 
mål. Vi har ett intensivt och spän-
nande år framför oss, säger hon.

Tar över Västlänken
Bo Larsson axlar vid årsskiftet 
istället rollen som projektchef för 
Trafi kverkets projekt Västlänken, 
en ny tågtunnel under centrala 
Göteborg som ska binda samman 
pendeltågstrafi ken till genom-
gående linjer och ge nya stationer 
i staden. 

– Jag vill passa på att tacka alla 
som arbetar med och bidrar till 
projekt BanaVäg i Väst och jag 
vill också rikta ett stort tack till 

alla boende och resenärer för det 
engagemang, intresse och tåla-
mod de har visat under arbetets
gång, säger Bo Larsson.

Intensivt sista år
I december 2012 ska hela huvud-
stråket, både väg och järnväg, 
mellan Göteborg och Trollhättan 
öppna för trafi k.

– Det blir så klart tuff t. De sis-
ta arbetsplanerna blev godkända 
så sent som i våras och den sista 
byggnationen påbörjades efter 
sommaren. Men vi har en kompe-
tent organisation och stor tilltro 
till entreprenörernas arbete, så 
vi räknar med att bli klara i tid, 
säger Sara Distner.

Även Bo Larsson är övertygad 
om att det kommer att gå vägen.

– Projektet har ett intensivt 
och viktigt år framför sig med 

många utmaningar och jag vet att 
det kommer att slutföras planen-
ligt och med gott resultat under 
Saras ledning, avslutar han.

Gång- och cykelväg 
öppnar innan jul

BViV-entreprenad 
får arbetsmiljöpris
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Ansvarig utgivare: Bo Larsson
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Ny projektchef för 
BanaVäg i Väst
Vid årsskiftet tar Sara Distner över som ny projektchef för Bana-

Väg i Väst. Nuvarande projektchef Bo Larsson, som har arbetat 

med projektet i över tio år och varit projektchef för BanaVäg i 

Väst sedan 2010, går vidare till nya utmaningar i Trafi kverket.

Sara Distner tar över efter 

Bo Larsson och blir ny projekt-

chef för BanaVäg i Väst.
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Projektchefernas 
önskelista

• Inga tillbud eller 
olyckor på arbets-
platsen

• Inga trafi kstörningar 
på väg eller järnväg

• Mild vinter
• Intresserad omvärld
• Fortsatt respekt för 

vårt uppdrag

Fo
to

: C
h

ristin
a

 S
u

n
d

ie
n

Fo
to

: E
m

e
lie

 Lo
rn

é
 Id

e
n

ste
d

t

– Höstens trafi komläggning i 
Bohus lyckades över förväntan, 
konstaterar Veli Taatila, projekt-
ledare i Bohus. Kötiderna har 
minskat och trafi ken fl yter för 
det mesta på. Även vändslingan i 
Stora Viken har fungerat.

Måste vidta åtgärder
Omläggningen har dock result-
erat i två orosmoment. Istället 
för att använda den tänka vänd-
slingan vid Stora Viken kör en 
del trafi kanter in via lokalvägen 
i Djupedal och gör en förbjuden 
u-sväng, vilket har gett upphov till 
fl era farliga situationer.

– Det tar inte ens längre tid att 
använda den tänkta vändslingan, 
trafi kljusen är trimmade så att 
korsningen i Stora Viken släpper 
ut bilarna från lokalvägen direkt 
medan de i Djupedal måste vänta 
mellan en och två minuter, säger 
Veli Taatila.

Om inte de olagliga u-svän-
garna upphör är projektlednin-
gen tvungna att vidta åtgärder. 
Till exempel genom att sätta ner 
ljusintervallen på lokalvägen vid 
Djupedal eller genom att be polis-
myndigheten om hjälp med kon-
troller. I värsta fall kan korsningen 
behöva stängas över vintern.

Vill värna framkomligheten
Det andra orosmomentet 
är hastigheterna, både på 
Göteborgsvägen genom Bohus 
och vid högersvängen över 
det nya övergångsstället på 
Jordfallsbron. På båda platserna 
kan det därför bli aktuellt med 
någon typ av fysiskt hinder, som 
gupp eller liknande.

– Det är tråkigt om vi behöver 
begränsa tillgängligheten när 
det har varit så trångt och bökigt 
i Bohus i två år. Vi vill värna om 
framkomligheten men säkerhet-
en väger tyngst och vi måste ta 
vårt ansvar, avslutar Veli Taatila.

Förbjuden u-
sväng och höga 
hastigheter i 
Bohus

Trafi kverket.se/vinter 
är sidan för dig som 
vill förbereda dig 
inför snön, mörkret 
och halkan.
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