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Hallå där…
… Jarl Karlsson, kommunalråd och ordförande 
i kommunstyrelsen i Ale. 

Nu börjar utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan. 
Vad betyder det för Ale kommun?
Utbyggnaden är ett jättelyft för Ale! Med den här satsningen 
på att bygga ut vägen och järnvägen går vi in i en helt ny epok, 
där vi knyts tätare samman med resten av regionen. För Ale 
kommun är det här en lika viktig satsning som när järnvägen 
drogs fram här för mer än 100 år sedan.

Hur märks förändringen?
Vi ser redan nu att intresset för att bosätta sig i Ale ökar 
 rekordsnabbt. Vi tyckte att vi siktade högt när vi satte upp 
ett tillväxtmål som innebar att vi skulle vara 30 000 invånare 
år 2020. Men som det ser ut i dag kommer vi att nå det målet 
 betydligt tidigare. 

Har vinden vänt även i näringslivet?
Ja, där fi nns en väldigt stark optimism och framtidstro. Vi har 
ett starkt näringsliv med många livskraftiga småföretag – plus 
då ett antal intressanta företag som vill etablera sig i kommu-
nen. Dessutom planeras fl era nya handels områden. Så det ser 
väldigt ljust ut.

”Utbyggnaden är ett 
 jättelyft för Ale!”
Hur påverkas invånarna under byggtiden?
Det blir säkert lite bökigt och rörigt i trafi ken, men jag är över-
tygad om att vi kan lösa det bra tillsammans med Banverket 
och Vägverket. Vi har ett bra sam arbete. Samtidigt innebär 
väg- och järnvägsbygget att vi nu får möjlighet att ta hand 
om mycket av den förorenade industrimark som fi nns i kom-
munen. Det gör att vi kan skapa fl er attraktiva miljöer för 
 invånare och företag.

Och vad betyder det för Ale kommun när vägen och 
 järnvägen står klar 2012?
Oerhört mycket! Vi får en helt annan trafi kmiljö med bättre 
säkerhet och kortare restider. Med fem nya pendeltågstatio-
ner i kommunen och fyrfi lig väg går det lättare och snabbare 
att ta sig till både Göteborg och Trollhättan – samtidigt som 
det också blir enklare att ta sig hit. Eftersom vi har mycket 
att erbjuda besökare så kan det betyda ett rejält uppsving för 
 besöksnäringen i kommunen.

En av rikets viktigaste kommuni-
kationsleder och mest expansiva 
regioner blir åren fram till 2012 
plats för ett av Sveriges största 
infrastrukturprojekt. Denna 
efterlängtade utbyggnad av fyr-
fältsväg och dubbelspår mellan 
Göteborg och Trollhättan fi ras 
med en offi ciell spadtagsceremo-
ni ledd av infrastrukturminister 
Åsa Torstensson som assisteras 
av Banverkets och Vägverkets 
generaldirektörer. 

Du är välkommen
Evenemanget sker på provsträck-
an vid Nödinge småbåtshamn. 
Allmänheten har möjlighet att 
närvara. För att kunna garantera 

allas säkerhet då vi befi nner oss 
nära E45, måste alla besökare 
åka buss till spadtagsplatsen. 
Det fi nns ingen plats för privata 
fordon. 

Buss från Ale torg
Bussar avgår från Preem vid Ale 
Torg 12.00-12.30. Cirka 13.30 går 
bussar tillbaka till Ale Torg. Vi be-
fi nner oss utomhus i byggterräng 
så grova skor/stövlar kan vara att 
föredra. 

Kontakt
Har du frågor, kontakta info rma-
tionsansvarig Peter Sundbom, 
 telefon 031-63 69 26 eller mejla 
peter.sundbom@vv.se.

Inventering pågår
Den nya anläggningen med 
fyrfältsväg, dubbelspår och lokal-
vägar kräver större  utrymme och 
tar strandängsmark i anspråk. För 
att motverka att djur och växter 
som trivs på strandängarna för-
svinner har Banverket och Väg-
verket gemensamt avsatt pengar 
för att göra så kallade kompense-
rande naturvårdsåtgärder.

 Som en del av det har projektet 
under mars och april inventerat 
grod- och kräldjur från Älvängen 
i norr till Surte i söder. Arbetet 
fortsätter i maj med häckfågel-
taxering vid Stora Viken, Nödinge, 
Nol och Äskekärr. Resultatet ska 
kunna jämföras med liknande 
inventeringar på 70- och 90-talen 
och kan ge oss en bild av hur bra 
markerna är för t ex ängspiplärka 
och enkel beckasin att häcka på.

Besök oss på Bodagarna 5-6 maj

BanaVäg i Väst medverkar på Bodagarna i Ale gymnasium den 5-6 
maj. Personal från projektet fi nns på plats för att svara på frågor 
om utbyggnaden. Dessutom håller vi ett antal miniseminarier om 
projektet. Välkommen att hälsa på oss i vår monter!
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Infrastrukturministern 
tar första spadtaget
Den 2 maj går det offi ciella startskottet för det unika samarbetsprojektet mellan 
Vägverket och Banverket på sträckan Agnesberg-Älvängen i Ale kommun. 

Infrastrukturminister Åsa Torstensson 
tar första spadtaget för BanaVäg i Väst 
onsdagen den 2 maj.

Fältarbeten mellan Bohus och Nödinge
På sträckan mellan Bohus och Nödinge kommer 
konsultfi rman FB Engineering att utföra mätnings-
arbeten och geotekniska undersökningar. Arbetet 
påbörjas i maj och kommer att pågå kontinuerligt 
fram till november. De fastighetsägare som berörs 
av arbetet kommer att bli personligt  kontaktade via 
brev eller telefon. För mer information, kontakta 
informatör Ida Mattsson, telefon 031-63 11 14 . 
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Snart små grodor…


