
NOL. Pendeltåg med 
kvartstrafik mellan 
Ales fem stationer och 
Göteborg.

En högklassig fyr-
fältsväg med vägren 
anpassad för 110 km/h.

Den största infra-
strukturutbyggaden i 
Göta älvdalens historia 
väntar runt hörnet, 
men Alebornas tålamod 
kommer sättas på prov.

Den 2 maj tar infrastruktur-
minister, Åsa Torstensson 
(c), tillsammans med gene-
raldirektörerna för Väg- och 
Banverk, det första spadtaget 
för en gigantisk utbyggnad av 
väg- och järnväg mellan Göte-
borg och Trollhättan. Under 
fem år kommer inte minst 
Alebornas tålamod att utsät-
tas för stora påfrestningar.

– Det är ingen hemlighet 
att den stora utmaningen i 
projektet är att bygga ut sam-
tidigt som trafiken måste flyta 
i en korridor som redan idag 
är mycket trång. Vi har därför 
delat in utbyggnaden i etap-
per, men något stopp blir det 
varken på E45 eller järnvägen. 
Fast tålamod är ett nyckelord 
de kommande fem åren, säger 
projektledare, Bo Larsson.

Vägstörningar väntas
Störst störningar kommer 
det bli för vägtrafikanterna, 

därför kan det vara hög tid att 
testa tåget från Älvängen för 
de som arbetspendlar.

– Vi för en dialog med 
Västtrafik om hur vi kan göra 
tåget attraktivare redan nu, 
säger Peter Sundbom, in-
formationsansvarig.

Körklart 2012
Sträckan mellan Agnesberg 
och Älvängen beräknas vara 
klar 2012 till en prislapp av 
4 miljarder kronor. Sträck-
an Älvängen-Trollhättan på-
börjas 2008 och kommer att 
kosta 6 miljarder kronor. Här 
har Banverket redan slut-
fört en etapp och påbörjat en 
annan. Tanken är att det ska 
vara möjligt att ta sig från Gö-
teborg till Trollhättan på en 
dryg halvtimme redan 2012.

– Tidsplanen är mer ett 
mål. Den demokratiska pro-
cessen med överklaganden 
och liknande kan inte vi råda 
över, understryker Bo Lars-
son och flaggar för att det kan 
dra ut på tiden.

Skälen till att väg- och 
järnvägsutbyggnaden genom 
Göta älvdalen äntligen har 
prioriterats är flera. Det 
handlar om behovet av ökad 
transportkapacitet, framkom-
lighet, trafiksäkerhet och inte 
minst miljön.

Naturvännerna har varit 
kritiska till utbygganden, sär-
skilt med tanke på de stora 
intrång som sker i unika våt-

marker i till exempel i Stora 
Viken.

– Det är ett allvarligt in-
trång i ett riksintresse, men 
vi kompenserar det trefalt. 
Med så kallade kompensa-
tionsåtgärder skapar vi nya 
våtmarker. Ett sådant område 
som vi kommer att restaure-
ra är Hajs sjö i Alvhem, för-
klarar Bo Larsson. Dessutom 
minskar utsläppen om vi får 
ett jämnare trafikflöde.

Den första etappen går 

mellan Nol och Nödinge. 
Det praktiska arbetet startar 
i mitten av april.

Provsträcka byggs
– Inledningsvis bygger vi en 
provsträcka för den dubbel-
spåriga järnvägen. Den byggs 
söder om Nödinge båthamn, 
berättar Bo Larsson och ut-
vecklar.

– Förutom att det är trångt 
i älvdalen är geotekniken en 
annan stor utmaning. Stora 
delar av utbyggnaden sker på 
lermark och vi tvingas därför 
påla med kalkcementpela-
re. Totalt kommer vi att göra 
åt 600 mil kalkcementpelare 
och de borras 7-22 meter ner 
i marken.

För många är det svårt 

att föreställa sig hur den nya 
vägen ska placeras där nuva-
rande banvall ligger och den 
dubbelspåriga järnvägen flyt-
tas 15 meter västerut mot 
Göta älv.

– Vi höjer både väg- och 
banvall med en dryg meter. 
Vi har tagit hänsyn till 50-
årsregn, klimathot och vat-
tennivåhöjningar, poängterar 
Bo Larsson.

Infrastrukturutbyggnaden 
kommer att få stor betydel-
se för boende i Göta älvdalen 
i allmänhet och näringslivet i 
synnerhet.

– Ja, vi brukar säga att 
BanaVäg i Väst ökar växt-
kraften och minskar avstån-
den. Som region kommer Ale 
att få en enorm tillväxt, vilket 

märks inte minst idag. Titta 
bara på huspriserna, säger Bo 
Larsson.

Samarbetsprojekt
BanaVäg i Väst är ett samar-
betsprojekt mellan Banver-
ket och Vägverket. Ett unikt 
sådant.

– Ja, vi har nog aldrig sam-
verkat i sådan omfattning som 
är fallet här. Vi har till och 
med slagit ihop våra peng-
apåsar. Det är enorm styrka 
att jobba sida vid sida, menar 
Bo Larsson.

Dessutom har det funnits 
ett nära samarbete med kom-
munerna i området under 
hela planeringsprocessen.

– Vi strävar åt samma håll 
och har en mycket god rela-
tion till alla aktörer, inte minst 
till Aleborna. Vi har gjort en 
enkätundersökning som visar 
att 85% är positiva till ut-
byggnaden. Deras inställning 
är viktig för oss. Vi kommer 
att behöva deras förtroende 
och tålamod när arbetet blir 
som mest intensivt runt 2009-
2010, säger informatör Peter 
Sundbom.
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Framtidens Göta älvdal känns fortfarande bara som en vision, men den 2 maj tar infrastrukturminister, Åsa Torstensson (c), 
första spadtaget och sedan inleds arbetet med att förverkliga alla ritningar, illustrationer och detaljplaner. När väg och järn-
väg är utbyggd kommer alla korsningar att vara planskilda.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vi söker nu

LASTBILS-/
PERSONBILSREPARATÖR
för omgående anställning. Erfarenhet av liknande arbete krävs. 
Du arbetar självständigt och är därför van vid att ta egna 
initiativ.

För vidare upplysning, ring: 0303-33 83 36
Patrik 0705-33 86 95 
Magnus 0705-41 72 60

Vi reparerar alla slags fordon, såväl lastbilar 
som släpvagnar och personbilar. Innahar 
Swedacs ackreditering för att slutbesiktiga 
2:or från Svensk Bilprovning. Samt 2 års 
kontroller på färdskrivare. 
Vi finns i Skepplandas industriområde.

LEDIGA TJÄNSTER

Unikt samarbete när nya vägen ska byggas
– Tålamodet kommer att sättas på prov i fem år

BANAVÄG I VÄST, ETAPPER
1. Nödinge - Nol 
Längd: 5,6 km 
Byggperiod: 2007 - 2012
Anläggningskostnad 990 Mkr
2. Nol - Älvängen 
Längd: 6,5 km 
Byggperiod: 2009 - 2012
Anläggningskostnad 1020 Mkr
3. Bohus - Nödinge 
Längd: 4,3 km 
Byggperiod: 2007 - 2012
Anläggningskostnad 910 Mkr

4 Agnesberg - Bohus 
Längd: 5,1 km Byggperiod: 2007 - 2012 
Anläggningskostnad 850 Mkr
5. Älvängen – Alvhem 
Längd: 5,1 km Byggperiod: 2008-2010 
Anläggningskostnad 300 Mkr

Samtliga etapper byggs i ett unikt 
samarbete mellan Banverket och 
Vägverket. 
Projektet kallas BanaVäg i Väst.


