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ÄLVÄNGEN. Tolv ton 
zink.

Lägg därtill fyra ton 
rostfritt plåt.

Så mycket material 
har gått åt för Plåtsla-
garna i Ale i arbetet 
med de nya pendeltågs-
stationerna och tillhö-
rande väderskydd i Ale 
kommun.

Det är det enskilt största pro-
jektet som Plåtslagarna i Ale 
haft sedan företaget startade 
sin verksamhet i november 
2005. En av de två delä-
garna, Mathias Mattsson, 
har haft ett par anställda på 
plats längs järnvägen sedan i 
början av juli förra året. Nu 
börjar dock arbetet gå mot 
sin slutfas.

– Vi håller på med 38 
väderskydd med plåttak plus 
tillbehör. Det är femton torn 
på sträckan som samtliga 
försetts med zink på skärm-
taken, rostfri plåt runt hissar 
och glaspartier, förklarar 
Mathias Mattsson.

– Det är mycket av vårt 
arbete som inte syns och 
som allmänheten inte lägger 
märke till.

Mathias tycker det är 

roligt att hans företag får 
vara en del i den historiska 
infrastruktursutbyggnaden 
genom Götaälvdalen.

– Det har varit ett roligt 
projekt på många sätt. Dels 
för att vi får utföra ett stort 
jobb i vår hemkommun, 
dels för att det har innebu-
rit en frihet för oss. Vi har 
fått vara delaktiga med att 
lösa plåttekniska detaljer 
och problem som uppstått 
under resans gång. Västtrafik 
och NCC har givit oss stort 
förtroende genom hela pro-
jektet. Uppdraget har varit 
enkelt från entreprenörens 
sida: Det ska vara tätt och 
snyggt!

Hur har samarbetet med 
övriga aktörer fungerat?

– Vi har haft ett jättebra 
samarbete med NCC och 
Västtrafik, som varit ansva-
rig för just den här delen. Vi 
har haft en öppen dialog och 
samma sak gäller med övriga 
entreprenörer som varit del-
aktiga i projektet, förklarar 
Mathias Mattsson.

Plåtslagarna i Ale kommer 
aldrig att få uppleva ett lik-
nande projekt någon mer 
gång på hemmaplan. Mathias 
Mattsson ser dock tillbaka 

på det gångna året med stor 
belåtenhet. Både han själv 
och personalen har samlat 
på sig nyttig erfarenhet och 
knutit värdefulla kontakter.

– Jag hoppas naturligtvis 
att det ska leda till fler unika 
jobb. Älvängens resecentrum 
är exempelvis ett uppdrag 
som vi knutit till oss tack vare 
arbetena med stationerna.

Vad har varit den största 
utmaningen i arbetet med 
tågstationerna?

– Att vi blir färdiga i tid. 
Vi är alltid sist på plats av 
alla hantverkare. En god pla-
nering har varit a och o, att 
trycka in rätt manskap i rätt 
tid. Vi har fått tajma arbetet 
utmed järnvägen samtidigt 
som man har fått se till att 

servicen till övriga kunder 
fungerat tillfredsställande.

– Vi har varit tvungna att 
prioritera och därför har 
en del privatpersoner fått 
stryka på foten. Fem man har 
jobbat med projektet under 
hela semestern

Ni är en garant för att 
aleborna slipper bli blöta 
när de väntar på tåget i 

framtiden?
– Absolut! Arbetet med 

väderskydden är utfört med 
stor noggrannhet och skulle 
det regna på dem, så är det i 
alla fall inte vårt fel, skrattar 
Mathias Mattsson.

Projekt som börjar bli klaraProjekt som börjar bli klara
– PIAAB delaktiga i 
infrastruktursutbyggnaden
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Mathias Mattsson på Plåtslagarna i Ale AB kan konstatera att hans företag är med och avslutar sitt hittills största projekt 
någonsin. Tolv ton zink har gått åt i arbetet med de nya pendeltågsstationerna.

NOL. I dagarna är det 
bara tre månader kvar.

Bana Väg i Väst slut-
spurtar och ser ut att 
klara målgången.

– Vi har bra koll. Om 
det inte händer något 
oförutsett inträffar 
håller vi både tidplan 
och budget, säger pro-
jektchef Sara Distner.

Söndag 9 december invigs 
ett av Sveriges största infra-
strukturprojekt i modern tid. 
Götaälvdalen har då fått en 
fyrfältsväg mellan Göteborg 
och Trollhättan samt en dub-
belspårig järnväg som bland 
annat berikar Ale kommun 
med pendeltåg. Bana Väg i 
Väst har varit en utmaning 
på många sätt, inte minst att 
lyckas leda om trafiken paral-
lellt med bygget. Fem och 
ett halvt år har nu gått, det 
mesta är på plats när precis 
tre månader av projekttiden 
återstår.

– Vårt trafikavbrott på 
järnvägen i sommar gick väl-
digt bra. Vi hann med allt, 
vilket var en förutsättning 
för att resten ska kunna bli 
klart i tid. Vi har två kortare 
trafikavbrott kvar, vecka 45 
är det helt stängt och liksom 

helgen vecka 49. Vi kör dock 
viss egen trafik på järnvägen, 
till exempel transporter till 
arbetsplatserna, förklarar 
Sara Distner.

Bana Väg i Väst var ett 
första projekt där Vägverket 
och Banverket samverkade 
under gemensam ledning. 
Idag bildar båda verken Tra-
fikverket.

– Det hade inte varit 
möjligt att utföra både väg 
och järnväg om vi inte hade 
samarbetat. Det är kul att vi 
ser ut att klara våra mål. Vi 
har haft en stor förståelse 
från trafikanterna och när 
allt är klart hoppas jag att de 
tycker att det var värt att sitta 
i kö. Hela älvdalen får en ny 
karaktär och det kommer att 
bli attraktivare att både bo 
och etablera företag i regio-
nen, säger Sara Distner.

Måste säkerställas
Än så länge råder det full pro-
duktion. Norr om Älvängen 
är vägarbetet mycket inten-
sivt. När det gäller järnvä-
gen återstår bara etappen 
Velanda – Prässebo, resten 
är klart. I september bränner 
sista salvan av.

– Sedan ska vi testa driften 
och kapaciteten av järnvä-

gen. Allt måste säkerställas 
innan vi släpper på full trafik.

Geotekniken i Götaälv-
dalen är som bekant mest 
bestående av lera. Därför har 
kalkcement i sällan skådad 
mängd fått levereras.

– Lägger vi ut alla kalkce-
mentpelare på rad så skulle 
den gå från Trollhättan till 
Johannesburg…

Invigningen i december 
innebär inte att Trafikverket 
omgående försvinner. Första 

halvåret kommer att ägnas åt 
att färdigställa planteringar, 
lokalvägar, rivningsarbeten 
med mera. Toppbelägg-
ningen på sträckan norr om 
Älvängen läggs inte heller 
förrän under våren 2013. 

Notan för Bana Väg i Väst 
kommer att sluta på cirka 
13,6 miljarder.

Bana Väg i Väst snart i mål
– Tre månader kvar
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Sara Distner konstaterar att Bana Väg i Väst kommer att klara både tidplan och budget.   Foto: Kasper Dudzik


