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NOL. Bo Larsson har 
levt med BanaVäg i 
Väst i elva år, men ett 
år innan invigningen 
lämnar han tjänsten 
som projektchef.

– Det är med blan-
dade känslor, det här 
är ju mitt skötebarn, 
säger han.

Istället får Bo Lars-
son nu ansvaret för 
20-miljarderssats-
ningen, Västlänken, 
tågtunneln under cen-
trala Göteborg.

Hovet är vidtalat. Om exakt ett 
år invigs nya E45 och den dub-
belspåriga järnvägen mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Det blir med pompa och ståt 
lovar nuvarande projektchefen 
Bo Larsson.

– Det är en stor satsning 
som går i mål och framför allt 
är det en jackpot för Ale, Lilla 
Edet och Trollhättan. Själv-
klart kommer det att få stor 
uppmärksamhet. Alependeln 
skapar helt nya möjligheter till 
arbetspendling och goda för-
utsättningar för hela Götaälv-
dalen att växa, säger han.

Med tanke på det som stun-
dar är det därför lite anmärk-
ningsvärt att projektchefen 
plötsligt kliver av.

– Ja, det kan säkert uppfat-
tas märkligt, men jag fick ett 

smickrande erbjudande att 
gå vidare till nästa stora in-
frastruktursatsning i Västsve-
rige, Västlänken. Jag lämnar 
inte heller BanaVäg i Väst 
helt, utan kommer att sitta 
kvar i styrgruppen och invig-
ningen lär jag definitivt inte 
missa, säger Bo Larsson.

Topptjänst
Att han erbjöds en ny topp-
tjänst har sina skäl. BanaVäg 
i Väst är unikt på många sätt. 
Projektet har inte bara hållit 
tidtabellen, utan också budge-
ten. Konflikterna har varit få 
och bara ett enda intrång har 
hamnat i civildomstol.

– Klimatet hos samtliga in-
blandade har varit gott. Vi har 
alla varit lösningsorienterade 
och alla kommuner har varit 
positivt inställda. Det har un-
derlättat vårt arbete, menar 
Bo Larsson som känner en 
stor stimulans när han ser hur 
trafiken flyter på delar av ny-
bygget.

– De delar som är klara 
visar att vi kommer att bidra 
till något mycket positivt i 
samhällsutvecklingen. Vägen 
och pendeltåget kommer att 
öka Ales attraktionskraft och 
behovet av nybyggnation 
kommer bli stort.

2011 har varit det mest in-
tensiva året och produktions-
kostnaden har uppgått till 3,1 

miljarder. Nästa år byggs det 
väg och järnväg för 2,5 mil-
jarder kronor. Totalt kommer 
BanaVäg i Väst ha kostat 13,9 
miljarder, helt enligt budget.

– Vi har lyckats hålla i peng-
arna och förutom sträckan 
Torpa – Stenröset, där vi har 
en förhöjd risk att inte hinna 
klart till december 2012, 
kommer vi att klara tidtabel-
len också, säger Bo Larsson.

När lokaltidningen ber 
honom att ta fram något po-
sitivt och negativt under pro-
jekttiden får han fundera.

– Det finns oerhört många 
bra faktorer att lyfta fram, 
men främst är det nog helhe-
ten. Att vi lyckats skapa ett nytt 
kommunikationsstråk mellan 
Trollhättan och Göteborg som 
kommer att bidra till oändligt 
mycket positivt. Sedan önskar 
man alltid att det hade gått 
att bygga på ett sätt som hade 
stört resenärer och boende 
mindre, men det har inte varit 
möjligt. Vi har verkligen för-
sökt, säger Bo Larsson.

Ny projektchef för Bana-
Väg i Väst blir från och med 
årsskiftet Sara Distner.

– Det känns väldigt bra. 
Hon har varit med sedan 2004 
och är mycket insatt i Bana-
Väg i Väst.

Bo Larsson lämnar arbetet som projektchef för BanaVäg i Väst ett år före invigningen. Is-
tället antar han samma roll fast för ett ännu större och mer avancerat projekt, Västlänken, 
tågtunneln under Göteborg.

Bo Larsson kliver av
– Västlänken nästa!

Öppettider!
Lördag ....... 17/12 ...............Öppet till 14
Söndag  ..... 18/12 ........................ 11-15
Måndag .... 19/12 ...............Öppet till 19
Tisdag ....... 20/12 ...............Öppet till 19
Onsdag ...... 21/12 ...............Öppet till 19
Torsdag ..... 22/12 ...............Öppet till 19
Fredag ....... 23/12 ...............Öppet till 19
Julafton ..... 24/12 ...............Öppet till 12
Nyårsafton 31/12 ...............Öppet till 14

Ica Supermarket:
Julafton ...................8-14
Juldagen ................ 10-18
Nyårsafton ..............8-18
Nyårsdagen ...........10-22
Övriga dagar alltid ...8-22 - en knutpunkt för handel och service

Älvängens
Företagarförening

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Skicka in enkäten i ett kuvert till:
Ale kommun, Kommunledningskontoret

Svarspost: Kundnummer 410 012 600

449 20 Alafors

Hur tycker du att Ale ska se ut? I januari samlas förtroendevalda och ledande 

tjänstemän i Ale kommun för att prata om hur Ale ska uppfattas år 2025. 

Vill du vara med och påverka dem?

Vi genomför en enkät på www.ale.se, där du kan ge våra beslutsfattare viktig 

information och berätta vad du tycker är viktigt. Föredrar du att lämna dina 

åsikter utan dator kan du fylla i enkäten nedan, klipp ut och sänd den i ett kuvert 

till Ale kommun som naturligtvis står för portot. Vi lottar ut 40 trisslotter till dem 

som anger sitt telefonnummer. Naturligtvis kan du vara anonym om du vill.

Vi behöver ditt svar senast 4 januari 2012.

Tyck till om 
Ales framtid!

 www.ale.se

4.  Vilka områden anser du är
särskilt viktiga att prioritera i 
Ales framtidsarbete? *
Ange fyra svarsalternativ

� Barnomsorg

� Förskola

� Grundskola

� Ale gymnasium

� Musikskolan

� Komvux

� Äldreomsorg

� Hemtjänst

� Infrastruktur, vägar

� Kollektivtrafik

� Näringsliv

� Föreningsliv

� Idrottsanläggningar

� Fritidsgårdar

� Simhall

� Turism

� Bibliotek

� Kulturarrangemang

� Folkhälsan

� Information

� Miljöfrågor

� Demokrati och inflytande

� Nya mötesplatser

� Bostäder

1. Kön?*
� Man � Kvinna

2. Hur gammal är du?*
� 0-17 år

� 18-24 år

� 25-34 år

� 35-44 år

� 45-54 år

� 55-64 år

� 65-74 år

� 75 år eller äldre

3. Var bor du?*
� Surte

� Bohus

� Nödinge

� Nol

� Alafors

� Älvängen

� Skepplanda

� Alvhem

� Hålanda

� Starrkärr eller Kilanda

� Annan ort

5.   Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till 
Ale kommun?* 

 1 = Nej, absolut inte.   10 = Ja, absolut  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6.  Är det något särskilt område som du tycker Ale ska prioritera 
i framtiden?

7.  Beskriv Ale med tre ord:

8.   Ange ditt telefonnummer och delta i utlottningen av 40 
trisslotter (frivilligt).

Vi lottar ut 

40 trisslotter 
till dem som 

anger sitt telefon-

nummer.


