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"Varför en båthamn för några få – hellre 
än ett vägmot för ett helt samhälle?"
Jag har offentligt ställt ett 

antal frågor till projekt-
ledningen för väg- och 

järnvägsutbyggnaden genom 
Ale kommun. De har bland 
annat handlat om vilka be-
vekelsegrunder man har haft 
för att satsa minst 40 mil-
joner kronor av skatteme-
del för ombyggnad av den 
privat drivna båthamnen i 
Älvängen med ett 100-tal 
medlemmar. Frågan är ställd 
med bakgrund att projektet 
inte anser sig ha råd med att 
bygga ett vägmot i Alvhem 
för ungefär samma summa. 
Jag ville också veta om det 
gjorts någon värdering som 
vid alla andra fastighetsin-
trång. Vidare ville jag veta 
varför projektet inte anser 
sig ha råd med att erbju-
da samma generositet till de 
(sammanlagt tre) industri- 
och affärsfastighetsägare 
som drabbats av vägutbygg-
naden i Älvängen och varför 
inte dessa omfattades av be-
greppet ”likställighet”, det 
vill säga att alla som drab-
bas negativt av projektet 
skall behandlas lika. Jag ville 
också veta varför båtklub-
ben erhållit cirka 400 000 
kronor kontant och varför 
inte hela hamnprojektet dis-
kuterats med Ale kommun 
såsom ägare.

Övergripande projektleda-
re Bo Larsson svar i före-
gående nr av Alekuriren gav 
inga svar. Tvärtom. Förut-
om vackra och svepande ord 
om själva väg- och järnvägs-
utbyggnaden kommer Bo 
Larsson med ett antal direkt 
felaktiga påståenden:

1.Bilden som pryder ar-
tikeln och visar båtham-
nen sägs vara tagen i augus-

ti 2008 och sägs visa det nya 
båthuset. Fakta: Det nya 
båthuset är antingen bort-
retuscherat eller så är bilden 
tagen före augusti innan 
vare sig det stora nya båt-
huset eller det nya klubbhu-
set byggdes för de finns inte 
med på bilden! Jag har låtit 
ta en bild den 17 september 
2008 och då ser man vilket 
mastodontbygge det hand-
lar om!

2. I texten sägs att det ge-
nomförandeavtal som teck-
nats mellan Ale kommun 
och projektet och som reg-
lerar vad som skall göras 
”har antagits av kommunfull-
mäktige utan att Pressfeldt re-
serverat sig eller opponerat 
sig”. Fakta: Ale kommun-
fullmäktige beslöt 2005-12-
12 att godkänna såväl detalj-
planen som genomförande-
avtalet men jag var inte när-
varande utan hade ersättare! 
Jag har alltså inte varit med i 
detta beslut. 
 
3. Bo Larsson påstår också 
vad gäller skadan och in-
trången på affärsfastigheter-
na i Älvängen att ”den fast-
ighetsägare som Pressfeldt tro-
ligen 
avser än 
så länge 
avböjt 
alla för-
hand-
ling-
ar med 
projek-
tet”. 
Fakta: Det är inte en utan 
tre ägare till vitala industri- 
och affärsfastigheter i cen-
trala Älvängen som berörs. 
Ingen har fått ett anständigt 
förslag trots att det gått åtta 
år sedan beslutet togs om 

väg/järnvägsutbyggnaden. 
Ingen av dem har avböjt för-
handlingar. Och observe-

ra: det 
är inte 
fastig-
hets-
ägar-
na som 
bett att 
få ett 
vägmot 
över 
sina 

fastigheter! Man påtving-
as inlösen och rivning, men 
förvägras utbytesfastighe-
ter eller skälig ersättning. 
Benen för de olika verksam-
heterna slås undan och före-
tagsnedläggningar riskeras. 

I genomförandeavtalet talas 
mycket oprecist om omloka-
lisering av båtklubbens verk-
samhet inom området för 
småbåtshamnen. Hade kom-
munfullmäktiges ledamö-
ter 2005-12-12 fått klart för 
sig att detta skulle innebära 
en utgift om 40 milj kronor 
skattemedel är jag helt säker 
på att man hade avstyrkt 
detta och hellre satsat peng-
arna på annat sätt – till ex-
empel ett vägmot i Alvhem!

Nu är det bara några få 
dagar kvar till dess att de-
taljplanebeslutet vinner laga 
kraft och kan ingen uppgö-
relse nås med fastighetsä-
garna kommer beslutet att 

överklagas. Du skriver själv, 
Bo Larsson, att detta skulle 
vara en mycket olycklig om-
ständighet som, i ett värsta 
scenario, avsevärt kan såväl 
fördyra som försena utbygg-
naden genom Ale. Då har 
jag ett mycket gott råd: I 
stället för att invänta detta 
värsta scenario: använd 
dessa eventuellt kommande 
fördyringar till att omedel-
bart göra upp med berörda 
fastighetsägare. Pengar finns 
det ju uppenbart gott om.

PS: I övrigt är jag mycket imponerad 
av väg/järnvägsbyggarnas skicklighet. 
Och mest imponerad är jag av att man 
lyckats upphäva naturlagarna genom 
att nu kunna lägga tiotusentals ton 

med sten på rasbenägna lerområden 
utmed Göta Älv där det tidigare inte 
gick att bygga ens den minsta lilla in-
dustribyggnad eftersom Statens Geo-
tekniska Institut sa nej och hänvisade 
till rasriskerna!

Jan A Pressfeldt (ad)
Vice ordf Miljö- och Byggnämnden

Projektledare Bo Larsson, svarar inte på mina frågor:

Aktuellt flygfoto från 17 september 2008 över Älvängens båthamn. Här syns samtliga byggnader. Båthuset och klubbstugan 
närmast vattnet var inte med på bilden som BanaVäg i Väst skickade in förra veckan.         

Foto: Björn Söderström

Det är inte fastighetsägarna som 
bett att få ett vägmot över sina 

fastigheter! Man påtvingas 
rivning, men förvägras utbytes-

fastigheter eller skälig ersättning.
Jan A Pressfeldt

Jan A Pressfeldt är im-
ponerad över att Bana-
Väg i Väst nu upphävt 

naturlagarna i och med ut-
byggnaden i Göta älvdalen. 
Exakt vilka naturlagar han 
avser framgår inte, men sant 
är att vi fokuserar mycket 
på omfattande geotekniska 
undersökningar och lägger 
ner stora resurser på mark-
förstärkningsarbeten. På de 
22 kilometrarna genom Ale 
gjuter vi ca 660 mil kalkce-
mentpelare under väg och 
järnväg. Säkerhet är alltid av 
högsta prioritet.

Jan har sedan en rad 
frågor. Helt förståeligt, då 
ett projekt av BanaVäg i 
Västs kaliber är komplicerat 

och påverkar många män-
niskors vardag. 

Först, småbåtshamn 
kontra trafikplats i Alvhem 
eller Grönnäs. BanaVäg i 
Väst har i sin arbetsplan för 
E45 norr om Älvängen, som 
var utställd i somras, föror-
dat en trafikplats i Grön-
näs. Denna arbetsplan har 
man enligt lag möjlighet att 
ha synpunkter på. Det stäm-
mer att kostnaden för mark-
förstärkningsarbeten och 
spårförberedelser i området 
kring Älvängens småbåts-
hamn är stora. En mindre 
del har avsatts för att åter-
uppföra den småbåtshamn 
som vi varit tvungna att 
riva. Småbåtshamnen har 

bl a fått ersättning för dess 
kostnader i samband med 
flytt, rivning, medlemmar-
nas inredning och bygglov. 
Detta finns reglerat i ett ge-
nomförandeavtal med Ale 
kommun. Arbetena i områ-
det är nödvändiga åtgärder 
med tillhörande kostnader 
vilka vi inte skiftar mot en 
trafikplats på vare sig E45, 
E6 eller något annat vägpro-
jekt i Sverige.

Valde att inte delta
Jan påpekar att han valde att 
inte närvara vid kommun-
fullmäktigemötet då detalj-
plan samt genomförandeav-
talet mellan Ale och Bana-
Väg i Väst fastställdes. Han 

hade då istället utsett en er-
sättare. Ett viktigt möte för 
den intresserade, men pro-
jektet har inga synpunk-
ter på hur Ale kommuns po-
litiker väljer att utföra sitt 
arbete.  

Önskar samförstånd
Vad gäller förhandlingar 
kring ersättningsnivåer så 
är vår ambition att detta ska 
lösas i samförstånd och na-
turligtvis inom gällande re-
gelverk. Vissa fastigheter 
måste dock tyvärr ge plats 
för utbyggnaden. Men med 
en konstruktiv dialog vid 
förhandlingsbordet så finns 
det lösningar som kan passa 
alla parter.

Slutligen flygbilden på 
Älvängens småbåtshamn. I 
vår förra insändare publice-
rade vi en bild tagen 3 au-
gusti, Jan visade en flyg-
bild tagen 17 september. 
Nya byggnader hade till-
kommit på den senare och 
Pressfeldt undrar om vi re-
tuscherat bort bilder. Svaret 
är nej. Däremot håller vi 
ett högt tempo i projektet 
och uppför bl a nya bygg-
nader, broar och lokalvägar. 
Ett tempo som är en för-
utsättning för att hålla tid-
planer och budget. Ale idag 
kommer inte att se ut som 
Ale imorgon.

Som alla intresserade är 
även Jan välkommen att 

höra av sig direkt till projek-
tet. Speciellt med frågor och 
svar som kräver mer utrym-
me än denna insändarspalt. 
Kom gärna och hälsa på 
oss i vårt projektkontor, så 
bjuder vi på både svar, kaffe 
och en bulle.

Bo Larsson
Övergripande projektledare 
BanaVäg i Väst Agnesberg-

Älvängen

Projektledare, Bo Larsson, svarar Jan A Pressfeldt:

"Vårt arbete styrs av en tidplan, en budget, 
ingångna avtal samt rikets lagar"


