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NOL. Utbyggnaden av 
E45 berör och engage-
rar alla.

Därför blev det som 
väntat ett fullt Folkets 
Hus när ortsutveck-
lingsmötet i Nol bjöd in 
BanaVäg i väst.

Men minst lika intres-
sant var redovisningen 
av en möjlig bostads-
expansion på Brands-
boberget och bort mot 
Ale Höjd i Nödinge.

Det blev ett matnyttigt orts-
möte i Nol som främst kom 
att handla om ortens framti-
da gestaltning. En ny lokalväg 
dras nu fram parallellt med ut-
byggda E45 och den dubbel-
spåriga järnvägen. Möjlighe-
ten till pendeltåg gör samhäl-
let än mer attraktivt som bo-
stadsort och därför är idén 
om att bebygga bergskam-
men mellan Nol och Nödinge 
med totalt 1000 bostäder hög-
intressant.

Ida Mattsson, informa-
tör för infrastrukturprojektet 
BanaVäg i Väst, inledde med 
att visa en specialframtagen 
film om hela väg- och järn-
vägsutbyggnaden från Göte-
borg i söder till Trollhättan i 
norr.

– Utbyggnaden av infra-
strukturen handlar mycket 
om förbättrad säkerhet och 
miljö. Totalt räknar vi med 
30% färre olyckor när projek-
tet är klart. Att vi blir av med 
de planskilda korsningarna på 
såväl väg som järnväg är bety-

delsefullt, sa Ida Mattsson.
De dryga 60-talet åhöra-

re fick också en utförlig be-
skrivning av vad som händer 
för tillfället.

– Just nu pågår förstärk-
ningsarbeten längs E45 på 
sträckan Nol-Nödinge. Vi 
drar också fram en service-
väg parallellt med den nya 
järnvägen. Sedan har vi som 
alla säkert noterat inlett ar-
betet med lokalvägen. Ni får 
vänja er vid begränsad fram-
komlighet. Fram till jul pågår 
en hel del sprängningsarbe-
ten mellan Nol och Nödinge. 
Ibland kommer bara ett kör-
fält att vara öppet och då reg-
leras trafiken med ljussignal, 
informerade Ida Mattsson.

– På stora vägen har vi in-
stallerat trafikkameror som 
ger oss en bra bild av hur tra-
fiken flyter från Älvängen till 
Bohus. Tar det för lång tid 
att ta sig fram kommer vi att 
försöka hitta nya lösningar. 
Målet är att behålla ett effek-
tivt flöde under hela byggpe-
rioden.

Från publiken kom som 
väntat frågor om byggtekni-

ken med kalkcementpelare 
samt vilken hänsyn som har 
tagits kring klimatföränd-
ringar.

– Kalkcementpelare är 
ingen jättegammal metod, 
men väldigt noga testad och 
med framgång använd på 
andra platser. Klimatper-
spektivet har vi burit med oss 
i hela projektet och allt är väl 
tilltaget. Vi bygger med stor 
marginal och såväl vägen som 
järnvägen höjs väsentligt, sva-
rade Ida Mattsson.

Mötesordförande, Lars-
Ove Hellman, hade funde-
ringar kring att avlasta lokal-
vägen mellan Nol och Nö-
dinge genom att upprätta ett 
tillfälligt trafikljus i Nol som 
skulle göra det möjligt att lätt-
tare ta sig ut på E45. Det fanns 
också idéer i publiken om att 
öppna södra utfarten i Nö-
dinge även för personbilar. 
Avsikten med det hade varit 
att få boende i Backaområdet 
att slippa köra till utfarten vid 
OKQ8.

– Den är sanslöst hårt be-
lastad och det är bara en tids-
fråga innan något allvarligt 
händer där, menade Ing-
Marie Torstensson (v) som 
sitter med i presidiet för orts-
utvecklingsmötet i Nol.

För tillfället finns dock 
inga planer på trafikomlägg-
ningar.

– Vi har en särskild trafik-
grupp där också kommunen 
finns representerad. Det sker 
en noggrann överläggning av 
trafiksituationen hela tiden, 
menade Ida Mattsson.

Samhällsplaneringschef, 
Lennart Nilsson, presente-

rade sedan den nyss antag-
na översiktsplanen med be-
toning på området Nol-Nö-
dinge.

Översiktsplanen
– Idag ser vi tydligt hur sam-
hällena längs Göta älv växer 
ihop, inte minst gäller det Nol 
och Nödinge. I arbetet med 
översiktsplanen ritade vi in 
området från Brandsboberget 
till Ale Höjd i Nödinge som 
möjligt för bostadsexploate-
ring. Två markägare nappade 
direkt och vi kommer nu att 
inleda arbetet med en fördju-
pad översiktsplan i området. 
Det är en svårt kuperad ter-
räng, men väldigt vackert be-
lägen på bergskammen. Som 
vi ser det är det ett av Ales 
största utvecklingsområden 
de kommande 20 åren. Totalt 
kan det handla om 1000 bo-
städer, sa Lennart Nilsson.

En så kraftig expansion 
fick en del att lägga pannan 
i djupa väck. Hur klarar sig 
skolan till exempel? Räcker 
kapaciteten?

– Ja, Nol är ett av få sam-
hällen som klarar fler bostä-
der utan att spränga skolan. 
Kanske inte 1000 bostäder, 
men det finns utrymme för 
expansion och det är ett ar-
gument som talar för Nol. I 
Älvängen till exempel måste 
kommunen investera i försko-
lor och skolor så fort ett nytt 
bostadsområde byggs, förkla-
rade Lars-Ove Hellman.

Väginformation lockade rekordpublik
– Över 60 
personer på 
ortsmötet i 
Nol

Ida Mattsson gav en bra information om BanaVäg i Väst på ortsutvecklingsmötet i Nol, men 
fick självklart många frågor efteråt. Vägen är något som berör alla.

I NOL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NOL. Ales enda 
”gågata” finns i Nol.

Den vill ortsborna 
värna om och en gång 
för alla rita in i planen 
som gågata.

Därmed skulle moped-
åkningen förbjudas.

På ortsutvecklingsmötet i Nol 
uttryckte flera av mötesdelta-
garna en tydlig irritation över 
mopedernas framfart i sam-
hället. 

– Problemet är att det idag 
inte finns några bra hinder för 
mopeder. På gångbanor ska 
till exempel barnvagnar och 

rullstolar enkelt kunna ta sig 
fram och då banar det väg för 
mopederna, förklarade möte-
sordförande Lars-Ove Hell-
man.

Skolallén i Nol centrum 
upplevs idag som Ales enda 
gågata, men i planen är den 
inte inritad som sådan och 
därmed är mopedåkning 
heller inte förbjudet. Det är 
däremot vad Nolborna önskar 
och så kan också bli fallet.

– Ja, vi kommer att sätta 
upp hinder som gör det omöj-
ligt för bilar att köra in och 
sedan inför vi ett förbud mot 
mopedåkning. Formellt blir 
det ingen riktig gågata, men 

fri från bilar och mopeder så 
är vi väldigt nära, säger tra-
fikingenjör Kenneth Gus-
tavsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Inga mopeder på Ales enda ”gågata”

Förbud mot mopeder kommer att gälla på Skolallén i Nol i 
framtiden.          Foto: Kent Hylander

Vardag 10-19 
lördag 10-15

söndag 11-15

Ale Torg 0303-973 01

Ladies

Damstl. 36-44.

1.495:-:-

Pinzolo Damstl.

1.1.199199:-

Heather
Damstl. Finns även i svart

1.009999:-:-

MERANO
Kramgo tjock tröja
Damstl. 36-44. Finns 
även till herr.

499499:-:-

First

Bergamo
Mode och funktion i ett. 
Gore-Texmembran. Stl. 
36-41

889999:-:-

Tibet High

1.31.39999:-:-

High

999999:-:-

TROSOR
PÅ KÖPET*

Vid köp av ett par 

Björn Borg-skor ingår 

1 st valfritt singelpack 

trosor.

*Kan ej kombineras 
med andra 
erbjudanden

VÄGUTBYGGNADEN
Infrastrukturprojektet BanaVäg i 
Väst byggs i fyra etapper. Utbygg-
naden av E45, lokalväg och järnväg 
sker parallellt.
De fyra etapperna:
1.  Nödinge-Nol, byggstart 2007
2. Nol-Älvängen södra, byggstart
    feb 2008
3. Bohus-Nödinge, byggstart hösten 
    2008
4. Agnesberg-Bohus, byggstart 2009

Övrigt: Lokalvägen mellan Nol-
Nödinge beräknas vara klar slutet 
2009. Banvallen Nol-Nödinge klar 
2009. Pendeltågstationen i Nol ska 
byggas med start 2010. Broarbetet i 
Nödinge ska vara klart under 2010. 
E45 mellan Nol-Nödinge är redo för 
full trafik 2011. 


