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Vi utökar vår verksamhet med försäljning av värmepumpar.

ÄGARBYTE
STOR REA

30-50%
RABATT

Begränsat antal

ÖPPET: VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14 ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

20%  
PÅ REAPRISET

VÅRENS 
NYHETER 
BÖRJAR KOMMA IN! 

VÄLKOMMEN IN OCH KIKA

Förödande glaskross. Skadegörelsen kostar inte bara många miljoner, utan kommer också att ta 
tid att åtgärda. Som bäst är det klart till semestern, som sämst dröjer det till långt in på hösten. 

Inget glas i framtiden
NOL. Glas ersätts med plexiglas till en 
högre kostnad, men med ett bättre 
motstånd mot framtida åverkan.

Den senaste tidens omfattande 
skadegörelse på bullerskydden längs 
E45 genom Ale kommun har fått Tra-
fikverket att tänka om.

Problemet är att åtgärden tar tid 
och är dessutom mycket kostsam.

– Det är ingen hemlighet att vi talar om en 
total materialkostnad på runt 5-6 miljoner 
kronor. När det är så stora mängder hoppas 
vi kunna förhandla ner priset, men dyrt blir 
det. Sedan kostar det också några kronor att 
montera upp skydden, säger Trafikverkets un-
derhållschef i Väst, Mikael Hagberg.

Trafikverket är skyldigt att följa lagen om 
offentlig upphandling, men kan i akuta fall få 
dispens. Det är något som Mikael Hagberg 
hoppas ska gälla i detta ärende.

– Kan vi få göra ett avsteg och ställa en 
konkret fråga direkt till ett antal leverantörer 
så vinner vi mycket tid. Då kan vi ha de nya 
skydden på plats lagom till semestern. Måste 
vi däremot följa upphandlingsreglerna kan det 
dröja till hösten-vintern innan det är åtgärdat, 
säger han.

Det som talar för att Trafikverket ges rätt 
att göra ett avsteg är att skydden har en viktig 
bullerdämpande effekt för boende samt att det 
ser utseendemässigt förfärligt ut.

Istället för det glas som har använts hittills 
byter nu Trafikverket material. De nya buller-
skydden kommer att vara av ett plexiglaslik-
nande material.

– Det är mer tåligt för fysisk åverkan, men 
tyvärr fyra till fem tusen kronor dyrare. De 
landar på cirka 20 000 kronor styck. Totalt blir 
det väldigt mycket pengar och jag kan bara be-
klaga att vi inte får kamerabevaka våra anlägg-
ningar bättre, avslutar Mikael Hagberg.
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