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Granskning av vägplan

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Väg 1978 delen Verle-Gräfsnäs,
Ale kommun och Alingsås kommun

Vägplanen innehåller förslag på ombyggnad av väg 
1978 mellan Verle och Gräfsnäs samt förslag på 
indragning av väg från allmänt underhåll.
Granskningstid: 28 maj–18 juni 2014.
Plats: 

• Trafikverket Region Väst, Kruthusgatan 17, Göteborg
• Ale kommunkontor, Ledetvägen 6, Alafors
• Alingsås kommun, Sveagatan 12, Alingsås
Delar av handlingarna finns på www.trafikverket.se/ 
projekt, se Västra Götaland.
Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till 
Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, 
Box 810, 781 28 Borlänge eller  
goteborg@trafikverket.se senast torsdagen den  
19 juni 2014. Märk synpunkterna med TRV 
2014/9981. 
Mer information: Mattias Andersson, projektledare, 
010-123 66 47, Sture Persson, markförhandlare,  
telefon 010-123 71 59.

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

”100-årsregn omöjligt att förutse”

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Jordskredet efter regnovädret förra måndagen stoppade all trafik på lokalvägen mellan Bohus och Nödinge.

Enorm kraft i jordskredet som tog med både träd och vägräcke.

BOHUS. Jordskredet i 
Bohus efter förra veck-
ans häftiga regnoväder 
gick inte att förutse.

– Det var ett 100-års-
regn och raset kom från 
berget och har ingen 
koppling till vägbygget, 
säger Trafi kverkets 

Morgan Wester.
I veckan släpps all 

trafi k på igen.

Det var på måndagen i förra 
veckan som södra delarna av 
Ale drabbades av ett häftigt 
regnoväder. Enorma vat-
tenfl öden skapade inte bara 
skred, utan även översväm-
ningar i Bohus. Tågtrafi ken 
och delar av E45 fi ck stängas 
tillfälligt.

– Kulverten under Jord-
fallsrondellen klarade helt 

enkelt inte att svälja den 
regnmängden. Det går inte 
att säga att det är underdi-
mensionerat. Vi kan inte 
bygga för 50- eller 100-års-
regn även om det känns att 
de kommer allt tätare nume-
ra, säger Morgan Wester.

Enorm kraft
Från bergskanten, cirka 200 
meter upp, släppte jorden 
och rasade ner över lokalba-
nan. Träd och vägräcke åkte 
med. Det var en enorm kraft 
i skredet, men ingen kom till 
skada. Under en veckas tid 
har Trafi kverket jobbat med 
att få undan massorna och 
återställa väg och cykelväg.

– Vi släpper på för cykel-
trafi k när som helst och se-
nast onsdag ska biltrafi ken 
fl yta fritt igen. Vi kommer 
att provborra och se så det 
inte fi nns fl er skador i väg-
banan. Totalt kan det här ha 
kostat Trafi kverket närmare 
en miljon innan vi är klara, 
säger Morgan Wester.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

– Nu öppnar lokalvägen till Lilla viken igen
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