
NÖDINGE. För den tidi-
gare stadsarkitekten i 
Ale, Bert Andersson, 
har väg- och järnvägs-
utbyggnaden pågått i 
tretton år.

Men när infrastruk-
turministern borrade 
ner den "första" kalk-
cementpelaren förstod 
han skillnaden.

– Nu börjar den syn-
liga delen av arbetet 
och det känns bra att 
utbyggnaden startar på 
riktigt, säger han.

Tretton år av planering gick 
i onsdags i mål. Då såg infra-
strukturminister, Åsa Tor-
stensson (c), till att tillsam-
mans med generaldirektörer-
na på Vägverket och Banver-
ket sätta markborren i arbete.

– Jag vill rikta ett stort tack 
till alla som har varit med så 
här långt. Planeringen av ett av 
Sveriges största och viktigas-
te infrastrukturprojekt ska nu 
verkställas, sa Åsa Torstensson 
och utvecklade vikten av sats-
ningen.

– Vi binder ihop flera olika 
regioner, Göteborg och Dals-
land till exempel. Vi ser till att 
skapa förutsättningar för flera 
olika transportslag att sam-
verka bättre. Med en utbyggd 
järnväg kan godstrafiken öka 
där, vilket gör att vi kan få en 
miljövänligare transportkedja. 
Det är ett viktigt led i klimatut-
maningen. Dessutom stärker 
vi kopplingarna mellan före-
tag lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. Tillväxten 
kan med bättre och effektiva-
re transporter fortsätta öka och 
därmed även arbetstillfällena.

Det var idel lovord från mi-
nistern och även Ales kommu-
nalråd, Jarl Karlsson (s), njöt 

i solskenet.
– Med väg- och järnvägsut-

byggnaden går Ale in i en ny 
epok. Vi ser möjligheter till en 
bättre och säkrare trafikmiljö, 
en utbyggd kollektivtrafik med 
fem pendeltågstationer, attrak-
tiva boendemiljöer för fler in-
vånare, bättre förutsättningar 
för våra befintliga företag att 
fortsätta utvecklas och en för-
höjd attraktivitet för nyetable-
rare, påtalade han.

Det är ett spännande pro-
jekt som nu har startat på allvar. 
Inte nog med att det är extremt 
trångt mellan berg och älv där 
nu en fyrfältsväg, lokalbana och 
dubbelspårig järnväg ska kläm-
mas in. Det är också en geotek-
nik som kräver en mycket spe-
ciell stabilisering.

600 mil kalkcement
– Vi placerar järnvägen på så 
kallade kalkcementpelare som 
borras ner till dess att de når 
fast mark. Totalt mellan Ag-
nesberg och Älvängen kommer 
vi att använda 600 mil kalkce-
mentpelare. Det är lika långt 
som till Ugandas huvudstad, 
berättade Peter Sundbom, in-
formationsansvarig för Bana-
Väg i Väst.

Organisatoriskt är utbygg-
naden också unik. För första 
gången samarbetar de statliga 
verken, Banverket och Väg-
verket, så intimt att de till och 
med har slagit ihop sina peng-
apåsar.

– Det gör att vi har en hel-
hetssyn på projektet. Uppstår 
det problem någonstans som 
kräver extra resurser får vi fi-
nansiera det genom projektets 
totala budget oavsett om det 
gäller vägen eller järnvägen, 
förklarade Anders Mikelsson, 
samordnare för Vägverket.

I ett första skede byggs nu en 

provsträcka 
på 450 meter 
för järnvä-
gen i Nö-
dinge. Sedan 
väntar etapp 
1 mellan 
Nol och Nö-
dinge. Pro-
jektet består 
totalt av 13 
delsträckor 
mellan Ag-
nesberg och 
Trollhättan 
och allt ska 
vara klart, 
enligt tids-
planen, om fem år.

– Men det vill jag understry-
ka att vad som helst kan hända i 
ett så stort infrastrukturprojekt 
som detta. Vi vet att förutsätt-
ningarna är mycket svåra och 
kräver avancerad teknik. Det 
är bara att hålla tummarna för 
att vi inte stöter på något oför-
utsett, sa Åsa Torstensson när 
hon mötte pressen.

För Bert Andersson, som har 
varit med från första skredrisk-
analysen 1994 och ansvarat för 

väg- och järnvägens detaljpla-
ner i Ale kommun, fanns emel-
lertid inga moln på himlen 
denna dag.

– Det är så kul att vi änt-
ligen bygger, att vi förverkli-
gar våra planer. Jag har aldrig 
tvivlat, men självklart ställt mig 
frågan om när det ska ske.

Nu sker det. Byggstart 2 maj 
2007. Pip.
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Ett klipp för Ale

Satinbäddset
påslakan och örngott (ord. 549:-) 

Gäller t.o.m. söndag 13/5 2007  
med reservation för slutförsäljning.Göteborgsvägen 58, Älvängen

0303-74 68 73

ÄLVÄNGENS CYKELÄLVÄNGENS CYKEL  
www.alvangencykel .se

2.995:-
Från

ÖPPET
MÅN - FRE 
9.30-18.00

LÖR 9.30-14

Nyinkomna

Dirtcyklar

Visste du att den första cykeln rita-

des av Leonardo Da Vinci redan på tidigt 1500-tal? 

Två hjul fästa på en bräda och ett kugghjul och en 

kedja som påminner om dagens. Det han inte lycka-

des klura ut var hur styrningen skulle fungera. 

...därefter fick hon nöjet att borra ner den första kalkcement-
pelaren i marken. Totalt ska 600 mil kalkcementpelare ner i 
marken för att bära järnvägen.

son (c), fick den stora äran att förrätta "första spadtaget" för bygg-
r mellan Göteborg och Trollhättan. 13 band fick hon klippa, vilket är 

Pelle Granbom, generaldirektör för Banverket, talade ombord 
på MS/Walona där en presentation hölls under en tur på Göta 
älv.         Foto: Allan Karlsson

LYCKA TILL!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Pompa och ståt när väg- och järnvägsutbyggnaden 
startade på riktigt allvar

Bert Andersson, ansvarig för planeringsarbe-
tet med väg- och järnvägen genom Ale, hade 
all anledning att skåla i champagne efter 13 års 
arbete.               Foto: Allan Karlsson


