
6  |  alekuriren   |   nummer 25  |   vecka 25  |   2007Insänt

Jan Skog (m) har i en in-
terpellation ställt frågor 
kring lokaliseringen av 

en ny trafikplats i Grönnäs 
alternativt i Alvhem. Mitt 
svar är följande.

Frågan om villka trafik-
platser som skall byggas i 
södra delarna av Lilla Edet 
och i Ale norr om Älväng-
en har utretts och diskuterats 
mycket. Vägverket arbetar 
med en trafikplats i Grönnäs 
som sitt huvudalternativ och 
detta har även Ale kommun 
förordat. Arbetsplanen för 
den aktuella vägsträckningen 
har ännu inte varit utställd. 
Utställningen kommer att 
ske i höst och det är i arbets-
planen som de slutgiltiga be-
sluten tas.

Hur utbyggnad av in-
frastruktur sker kan ha stor 
lokal påverkan på samhälls-
utvecklingen. Det handlar 
sällan om svart eller vitt, det 
vill säga om alternativ som är 
enbart bra eller dåliga utan 
det handlar om sammanväg-
da bedömningar om vilket 

alternativ som långsiktigt 
och totalt sett innebär den 
bästa lösningen. Detta gäller 
i hög grad vid diskussionen 
om de aktuella trafikplats-
lägena. Det finns skäl som 
talar för Grönnäs och skäl 
för Alvhem. Min samman-
vägda bedömning är dock 
lika tydlig som den som tidi-
gare gjorts från Ales majori-
tet. Grönnäs alternativet för-
ordas.

En bro över nya E 45 
kommer att behövas vid 
Grönnäs. En utbyggnad av 
hela trafikplatsen ger bäst 
utvecklingsmöjlighet för de 
verksamheter som finns vid 
Grönnäs, bäst tillgänglig-
het och utvecklingsmöjlighet 
för Skepplanda med omland 
och stärker möjligheterna 
till utveckling av nya verk-
samhetsområden liksom nya 
framtida utbyggnadsområ-
den på båda sidor om E 45. 
Det finns ett flertal etable-
rade företag vars utveckling 
gynnas av en ny trafikplats 
vid Grönnäs. Grönnäs alter-
nativet är enligt vägverket 

den billigaste lösningen och 
i ett totalt sett kraftigt kost-
nadspressat  projekt blir det 
en viktig faktornär man skall 
fatta sina beslut. Grönnäs 
är den lösning som ger den 
största samhällsekonomiska 
nyttan enligt vägverkets be-
räkningsmodeller. Grönnäs 
alternativet är defenitivt inte 
en dålig lösning för Alvhem, 
särskilt inte om det kombi-
neras med den avfart på E 
45 norrifrån i Alvhem som vi 
förordar.

En fullständig trafikplats i 
Alvhem ger de nackdelar för 
verksamheterna vid Grön-
näs, för Skepplanda och för 
nya utvecklingsområden som 
beskrivits som fördelar för 
Grönnäslösningen. En tra-
fikplats i Alvhem är dyrare 
och de relativt stora trafik-
mängderna på av- och påfar-
ter som ligger högt kommer 
att ge ökade bullerstörning-
ar för boende i Alvhem. Den 
avfart norrifrån i Alvhem 
som vi förordar ger direkt 
tillgänglighet till den nya 
tågstationen vid Tingberg 
samtidigt som mycket av tra-
fiken till/från tågstationen 
norrifrån bör gå med buss på 
lokalvägen från Lödöse för 
att kunna uppfylla målen i 
K2020.

Min sammanvägda be-
dömning är att trafikplaten 
vid Grönnäs är mycket bra 
för utvecklingen av Skepp-
land med mera och defini-
tivt inte dålig för Alvhem. 
Alvhemsborna kommer att 
få åka något längre sträck-
or på lokalvägen innan man 
når E45 men tillgänglig-
heten till en ny tågstation i 
Tingberg för Alvhem och 
Lödöse avgörs inte av tra-
fikplatsens läge. Både Alv-
hemsborna och Lödösebor-
na kommer att ta sig till tåg-
stationen på lokalvägen och 
en avfart på E45 norrifrån i 
Alvhem ger tillgänglighet till 
tågstationen för trafik som 
kommer längre norrifrån. 
Ale kommun har mycket 
aktivt stött tillkomsten av en 
tågstation i Tingberg och 
även våra övriga ställningsta-
ganden är helt i linje med in-
tentionerna i K2020.

Jarl Karlsson
KS ordförande

Svar på interpellation 
angående trafikplatser

Vid Vägverkets pla-
nering av E45 
norr om Älväng-

en har Ks ordförande 
förordat motet i Grön-
näs. Detta trots att de 
tunga argumet som ti-
digare fanns, då majori-
teten ville starta RGS90 
inne i det området, har 
försvunnit. Tunga argu-
ment idag är utvecklingen 
av Alvhem kring den nya 
pendelstationen i Ting-
berg. Ett område som ägs 
och kommer att utvecklas 
av Lilla Edets kommun. 
I samband med deras 

planer har vi möjlighet 
att till en rimlig kostnad 
bygga ut Alvhem. 

Om vi envisas med att 
behålla motet i Grön-
näs innebär detta att 
Tingbergs pendelsta-
tion endast blir en ange-
lägenhet för de som bor 
närmast. Med ett mot 
i Alvhem kommer dels 
det nuvarande samhället 
att kunna utvecklas, men 
också ett större område 
kring det nya motet och 
den nya pendelstationen. 
För övrigt ett tungt ar-
gument om man menar 

allvar med K2020, där 
40% av befolkning-
en skall åka kollektivt år 
2020.

För att försäkra detta 
föreslår jag att:

Ale kommun utta-
lar sig positivt till ett mot 
i Alvhem och förordar 
detta före ett mot i Grön-
näs.

Ale kommun medde-
lar Vägverket detta beslut 
snarast så att de kommer 
med i den blivande ar-
betsplanen.

Jan Skog (m)
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område.
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Mer än bara mäklartjänsten

LILLA EDET CENTRALT
Bekvämt boende i ett plan. Nyrenoverad 
enplans 70-talsvilla, fyra rum och kök 
om ca 128 kvm boarea, med vidbyggt 
stort garage samt en friggebod. Högt 
och vackert belägen med utsikt över 
centrum, nära all service. Tillfälle för 
såväl barnfamilj som äldre som vill 
slippa trappor.  Pris 1.575.000:- eller 
bud.

ALINGSÅS / TVÄRSLÄTT
Visas den 27/6, boka visningstid. 
Välskött fritidshus 4 rum och kök om 
66 kvm boarea, garage, carport på 
trädgårdstomt om 2215 kvm. Högt 
och lugnt belägen med utsikt och 
badrocksavstånd till härlig badsjö. 
Pris 950.000:- eller bud.

ÄLVÄNGEN CENTRALT
Visas den 28/6, boka visningstid. 
Gedigen soutterängvilla i tegel 6 rum 
och kök om ca 130 kvm boarea. Högt 
och centralt belägen med panoramaut-
sikt från balkongen och nära all service 
och kommunikationer. Visst uppfräsch-
ningsbehov, tillfälle förbarnfamilj. 
Pris 1.750.000:- eller bud.

NÖDINGE
Ring för visning 
Rymlig 1 ½ -plans villa med trevligt och 
bra läge i det populära
Börsagården. Gångavstånd till ny golf-
bana, skola, affärscentrum, kommunika-
tion samt naturen om knuten. Ljus och 
fräsch hall och vardagsrum med utgång 
till inglasad altan i söder. 4-5 sovrum, 
helkaklat badrum, rymligt kök, toalett 
och tvättstuga totalt om 120 kvm samt 
förråd och garage.
Pris 1.785.000:- eller högstbjudande.

Barnfamiljens önskedröm

Oslipad diamant

För barnfamiljen

Skog & sjö


