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Så här kan det komma att 
se ut. Vad tycker du? Den 
nya sträckningen av väg 
och järnväg mellan Agnes-
berg och Nödinge har 
ställts ut för allmänheten.

– Människor i Ale är 
överlag positiva till pro-
jektet, säger Lennart Dage, 
samordnare mark och 
fastigheter. 

Intresset var stort när nya sträck-
ningen av väg och järnväg mellan 
Agnesberg och Nödinge ställdes 
ut under maj/juni.

– Besökarna undrar hur det 
blir med buller och hur området 
kommer att se ut när allt är klart, 
berättar Len-
nart Dage, som 
själv fanns på 
plats för att 
svara på frågor.

Efter utstäl-
lelsens slut har 
markägare och 
andra intres-
senter möjlighet 
att lämna in synpunkter – en 
viktig del av den demokratiska 
processen.

”Alebor positiva”
– Överlag har människor i Ale en 
positiv attityd. De fl esta, även de 
som drabbas genom markintrång, 
ser fördelarna med BanaVäg i 
Väst, med ökad säkerhet, minskat 
buller och bättre pendlingsmöj-
ligheter, säger  Lennart Dage. 

Sammanlagt 80 fastighets-
ägare mellan Agnesberg och 
Älvängen kommer att drabbas 
direkt av utbyggnaden genom 
markintrång. Andra drabbas 
 indirekt, genom buller. 

Ersättning enligt lag
Den enskilde får alltid ersättning 
för intrång i enlighet med gäl-
lande lag.

– Vägverket och Banverket kör 
inte över fastig hetsägarna som 
många tror. Allt är reglerat i lag. 
Men det fi nns en stor informa-
tionslucka mellan vad människor 
tror att lagstiftningen säger och 
vad den verkligen säger. Den 

luckan måste vi överbrygga, säger 
Lennart Dage.

Mycket görs för att effekterna 
för markägaren ska minimeras. 
Bland annat fi nns ett nära sam-
arbete med kommunerna i både 
Ale och Lilla Edet, för att skapa 
möjligheter till nytt boende.

 – I projektet måste vi vara 
öppna för olika lösningar, säger 
Lennart Dage. På ett ställe bygg-
de vi en mur, istället för att riva 
industrifastigheten, trots att det 
var planlagt och att det innebar 
merkostnader för projektet. 

En förändringsprocess
Respekten för vad förändringen 
som en ny väg eller järnväg kan 
innebära för individen eller ett 
företag, är stor.

– All förändring är jobbig. Det 
fi nns en sorgeprocess som man 
måste gå igenom. Men till slut ser 
de fl esta möjligheterna och hur 
saker och ting kan bli ännu bättre 
än i dag – och man börjar foku-
sera på det positiva istället, säger 
Lennart Dage. 

– Jag har under mina 20 år i 
branschen aldrig varit med om 
att någon inte känt att de har 
fått sina intressen tillgodosedda,  
 avslutar han. 

Vi frågade två 
 besökare…

– Vad lockade er hit i dag? 
– Förväntningar på BanaVäg i Väst-
projektet när det är klart?

Lars-Gunnar och Maja  Karlsson, 
pensionärer, Surte/Bohus

– Vi bor i intill den nya vägen. Vår 
bostad är redan inlöst men vi 
undrar när sprängningarna för 
den nya lokalvägen sätter igång. 

– Projektet är bra. Det ökar 
framkomligheten. Särskilt viktiga 
är de planskilda korsningarna 
med tanke på den ökade säker-
heten som de ska leda till.
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BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Äntligen sommar! 
Det har hänt mycket i BanaVäg 
i Väst-projektet under året. 
Spadtag med infrastruktur-
ministern, markförstärk-
ningarbeten, utställelser, 
markägarsammanträden, 
mässdeltagande, premiär 
för vår nya utställning i Nol 
och mycket annat. Vi har fått 
många glada tillrop och nyt-
tiga synpunkter från många 
av er. Till hösten intensifi eras 
arbetet och du kommer säkert 
att se mer av oss ute på vägen 
och järnvägen. 

Vi kommer att fortsätta att 
informera om utbyggnaden 
kontinuerligt och lanserar en 
ny uppdaterad sajt i septem-
ber. Höstens öppettider för 
utställningslokalen i Nol infor-
merar vi om efter semestrarna. 

Alla vi i BanaVäg i Väst-
projektet önskar dig en härlig 
sommar. Och glöm inte att 
ta det lugnt om du är ute i 
trafi ken!

Snart syns ljuset 
i Nygårdstunneln

I början av juli räknar Banver-
kets entreprenör Lemcon med 
att vara klara med sprängning-
arna av den stora järnvägstun-
neln genom Nygårdsberget. 
Sprängningarna för den tillhö-
rande servicetunneln kommer 
att fortsätta till slutet av juli. 

Efter sommaren startar de 
järnvägsspecifi ka arbetena 

– BEST (Bana, El, Signal och 
Tele) i projekt Torbacken–
Hede. Entreprenör för BEST-
arbetena är ännu inte utsedd. 
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Hallå där…

… Malin Andersson, 
 projektledare 
Strandängarna. 

Det pågår inventering i Stora 
Viken och Äskekärr. Vad är 
det som inventeras?

– Just nu räknar vi häckfåglar. I 
april gjorde vi grod- och kräl-
djursinventering längst hela 
sträckan mellan Agnesberg och 
Älvängen. Vi har också satt ut 
skalbaggsfällor för att se vilka 
arter som fi nns vid Stora Viken.

Varför inventerar ni?
– Det är viktigt att veta vad vi har 
idag, dels för att vi ska kunna ta 
hänsyn till detta när vi bygger 
och dels för att säkerställa att 
våra kompensationsåtgärder 
blir lyckade efter att bygget är 
klart.

Vad vill projektet uppnå?
– Ett av våra mål är att få färre 
vassområden och mer välbetad 
mark. Det gynnar fl er växtsor-
ter. Men också fågelungarna 
som springer och jagar insekter 

– om gräset är för högt kan de 
inte fånga maten. Att bränna 
vass är ett sätt att kompensera 
för betesmarker som försvin-
ner. Vi skapar framkomlighet 
för betes djuren, så att de i sin 
tur kan skapa marker där fåg-
lar trivs. Vi vill skapa ett ännu 
 rikare växt- och djurliv än i dag.

Vad återstår?
– Att vegetationskartera Äske-
kärr för att se vad det fi nns för 
växter. Vi skissar också på hur 
naturvärdena i Stora Viken ska 
kunna höjas; hur ska tallskogen 
gå från soptipp till fi na natur-
områden? Arbetet startade i 
början av juni. I höst bjuder vi in 
närboende, intresseföreningar, 
ornitologer och andra intresse-
rade som vill lämna synpunkter 
och ta del av idéerna.
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Lyhördhet och kreativitet 
för processen framåt 

UTSTÄLLELSEN är ett av planeringsfasens slutskeden och innebär 
att Vägverket och Banverket presenterar planerna för allmänhe-
ten. Olika intressenter har i samband med det möjlighet att lämna 
in synpunkter. Skedet avslutas med att respektive trafi kverk fast-
ställer arbetsplanen och järnvägsplanen, vilket ska ske i samråd 
med länsstyrelsen. Besluten kan överklagas till regeringen.

Lennart Dage
Foto: Kasper D

udzik


