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NOL. När en ny E45:a 
mellan Trollhättan och 
Göteborg började dis-
kuteras var Sara Dist-
ner inte ens född.

Nu är hon ny pro-
jektchef för Bana Väg 
i Väst.

 Det är ett fram-
gångsrikt projekt med 
en organisation som 
fungerar mycket bra. 
Jag tvekade aldrig, 
säger hon.

Om tio månader sätter Tra-
fikverket punkt för ett av 
Sveriges största pågående 
infrastrukturprojekt. För 
tillfället upptar faktiskt själva 
invigningen en del tid. Det 
är mycket som ska spikas och 
ännu är det inte klart med 
vilken dag som blir den offi-
ciella invigningen.

– Det blir någon gång 
mellan den 8-16 december 
så mycket vet jag. Dessutom 
vet vi att Alependeln börjar 
gå söndag 9 december, infor-
merar Sara Distner som från 
och med årsskiftet är ny pro-
jektchef för Bana Väg i Väst.

Den första tiden har hand-
lat om att skapa en bra hel-
hetssyn, en överblick av vad 
som händer och sker i pro-
jektet. Chefskapet och posi-
tionen som ytterst ansvarig 
stör henne inte.

– Jag tänkte självklart 
över erbjudandet noga. Du 
ska alltid ha respekt för den 
här typen av ansvarsfulla 
uppdrag, men det fanns 
så mycket positivt att luta 
beslutet mot. För det första 
finns Bo Larsson kvar inom 
räckhåll hos Trafikverket 
och sedan är det ju en orga-
nisation som redan fungerar 
mycket bra, säger Sara Dist-
ner.

Komplexa projekt
Bana Väg i Väst har hon 
dessutom varit en del av 
från tidig start. Från 2004 
har hon varit engagerad i 
de norra järnvägsetapperna 
och innan hon tog över som 
projektchef var Sara projekt-
ledare för järnvägsdeletap-
pen Velanda-Prässebo. Med 
andra ord en tjej som gillar 
väg, järnväg och infrastruk-
tur i allmänhet.

– Jag lockas av stora kom-
plexa projekt och trivs i roller 
där du är i kontakt med 
många människor, berättar 
Sara och det kan man minst 
sagt säga att hon har nu.

– Under högsäsong sys-
selsätter Bana Väg i Väst 
cirka 900 personer. I mitt 
jobb är det en enorm bredd 
på frågorna, allt från väldigt 

övergripande till små detalj-
frågor. Det fascinerar mig.

Att bygga en fyrfälts-
väg och dubbelspårig järn-
väg parallellt med befintlig 
trafik har varit en utmaning. 
Under hela projektet har 
det primära målet varit att 
minska störningarna för tra-
fikanterna. Själv pendlar hon 
varje dag från och till Kungs-
backa.

– Jag vet vilka problem 
pendlarna har utsatts för, 
men jag lovar att vi har gjort 
vårt bästa för att minimera 
problemen. Jag upplever 
dock att alla visar en stor för-
ståelse och ser nyttan med 
utbyggnaden av infrastruk-
turen. Nu är det dessutom 
inte långt kvar innan allt är 
klart och då blir det en dröm 
att bo i Ale.

Trafikplatsen vid Jord-
fallsbron är den mest avan-
cerade etappen, inte minst 
trafikmässigt.

– I maj ska tre av fyra 
ramper vara klara att tas i 
bruk, helt färdigt är det i 
november om allt går som 
det ska.

Att tvivla på det som sägs 
finns det inte skäl att göra. 
Än så länge har såväl kalkyler 
som tidplaner stämt perfekt 
och för 13,8 miljarder kronor 
har hela Götaälvdalen fått en 
framtid både som boende- 
och verksamhetsområde.

SARA DISTNER
Ålder: 38
Bor: Kungsbacka
Uppväxt: Karlshamn
Familj: Gift, två barn
Utbildad: Väg- och vatteningen-
jör vid Chalmers tekniska hög-
skola
Om att pendla: ”Ett bra till-
fälle att reflektera över det som 
komma skall samt summera det 
som har hänt”.
Intressen: ”Med två små barn 
styr det nästan allt du gör, men 
skidåkning och att motionera i all-
mänhet gillar jag”.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sara Distner ska styra Sara Distner ska styra 
Bana Väg i Väst i hamnBana Väg i Väst i hamn

Sara Distner en ny projektchef för Bana Väg i Väst. Hon efterträdde Bo Larsson vid årsskif-
tet. Han är nu projektchef för Västlänken.

Tre av fyra ramper vid trafikplatsen Jordfallsbron ska vara klara i maj, helt färdig är den svävande rondellen först i november. Tre av fyra ramper vid trafikplatsen Jordfallsbron ska vara klara i maj, helt färdig är den svävande rondellen först i november. 
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