
ÄLVÄNGEN. Järnvägs-
utbyggnaden mellan 
Älvängen och Hede är 
stoppad..

Det kostar tid och 
pengar.

– Helt i onödan dess-
utom. En liten bro över 
Grönån hade räckt för 
att undvika vårt över-
klagande, säger Carl-
Hugo Hamnegård.

J o r d b r u k s f a s t i g h e t e n 
Hamnen söder om Kattle-
berg klyvs mitt itu av den 
planerade järnvägsutbyggna-
den. För att säkra verksamhe-
ten, som består av jordbruk 
och ett professionellt ridcen-
ter krävs åtgärder. Vilka dessa 
bör vara är inte Banverket och 
fastighetsägarna Carl-Hugo 
och Tore Hamnegård över-
ens om.

– Vi har inte ställt några 
orimliga krav, varken eko-
nomiskt eller praktiskt. Från 
början ville vi ha en under-
gång under dubbelspåret 
där djur och till exempel en 
traktor kan ta sig fram. Våra 
marker på båda sidor av järn-
vägen måste vara tillgängliga 
på ett tryggt och säkert sätt, 
berättar Carl-Hugo Hamne-
gård.

När mamma Anna-Lisa 
gick bort 2004 tog söner-
na över gården. Efter en 
stunds grubblande bestämde 
de sig för att försöka förädla 
Hamnen. 2006 stod ett nytt 
ridhus klart på gården. Det är 
ett imponerande bygge med 
internationella mått. Tanken 
är att dels kunna använda 
huset till ridskola dels i täv-
lingssammanghang. Idag ar-
renderas huset ut och verk-
samheten som bedrivs är om-
fattande. I kontraktet med ar-
rendatorn har Hamnegård 

lovat att komplettera ridhu-
set med en paddock, där täv-
lingshästar kan värma upp 
inför hopptävlingar.

– Det är inget vi hittar på 
för skoj skull. Planen var att 
bygga en paddock i anslut-
ning till ridhuset, men nu 
kommer järnvägen så nära 
att bullernivån hindrar oss. Vi 
har mark som kan användas 
till ändamålet, men den ligger 
på andra sidan Grönån. En 
enkel bro och saken är klar. 
Om Banverket kan kompen-
sera oss med den kan vi tänka 
oss att avstå från kravet på en 
undergång, säger Carl-Hugo 
Hamnegård.

Investerat 7 Mkr
Att bröderna har valt att över-
klaga järnvägsplanen till re-
geringen är lätt att förstå efter 
ett besök på gården. Bara i rid-
huset har de investerat 7 mil-
joner kronor. Planeringen av 
ridhuset gjordes i samarbete 
med dåvarande stadsarkitekt. 
Kompensationsåtgärderna 
för det intrång som järnvägen 
gör på deras marker avgör nu 
framtiden.

– Vi är helt övertygade om 
att nå en lösning. Banverket 
kan inte bortse från oss, men 
de har väl sina skäl till varför 
de har släppt iväg ärendet så 
här. Vi var ju mer eller mindre 
tvingade att överklaga och 
därmed försena hela bygg-
nationen eftersom Banver-
ket vägrade oss gehör, säger 
Tore Hamnegård.

Att de tar strid för Hamnen 
har sin förankring långt till-
baka. Släkten har en 135-
åriga historia på gården och 
nu renoverar bröderna bo-
stadshuset. De tänker flytta 
tillbaka och intensifiera verk-
samheterna.

– Ridintresset är stort och 

ett utvecklingsbart ämne. Pla-
nerna på ett ridgymnasium 
låter spännande. Med fram-
tidens förbättrade kommu-
nikationer kunde vi kanske 
bli en del av detta. Skisser-
na på ett hästnära boende 
låter också intressant, vilket 
vi gärna medverkar till, säger 
Tore och Carl-Hugo Ham-
negård.

Överklagandet av järn-
vägsplanen ligger nu på re-
geringens bord. Handlägg-
ningstiden är beräknad till 
tre till sex månader.

På BanaVäg i Väst bekla-
gar man att parterna inte har 
kommit överens.

– Vi hade gärna fortsatt 
förhandla, men det blir ju 
svårt när de nu har överkla-

gat, säger övergripande pro-
jektledare, Bo Larsson och 
tillägger:

– Vi kan bara erbjuda kom-
pensation för intrång och 
skada i pågående verksamhe-
ter. Vilka framtidsplaner som 
eventuellt går i stöpet i sam-
band med en väg- och järn-
vägsutbyggnad kan vi inte 
värdera eller ersätta någon 
för. När det gäller Hamne-
gårds krav på järnvägsunder-
gång och bro över Grönån 
har vi bedömt dem som 
varken nödvändiga eller eko-
nomiskt försvarbara.

Den åsikten delas inte av 
bröderna Hamnegård.

– Vi talar om åtskilliga ar-
betstillfällen i ridverksamhe-
ten och dessutom om möjlig-

heten att på lång sikt kunna 
fortsätta driva ett rationellt 
jordbruk. Regeringen har ju 
talat sig varm för landsbygds-
utveckling, återstår att se om 
de menar allvar...

Äldre brodern Tore kliar 
sig i huvudet.

– Det här är rätt lustigt. 
Vi trodde det handlade om 
att bygga "broar" när staten 
vill dra fram en ny väg och 
järnväg, men så var det tyd-
ligen inte.
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"Vi trodde det handlade om att bygga broar"

Vill bygga broar med Banverket. Carl-Hugo Hamnegård har tillsammans med sin bror överklagat järnvägsplanen Hede-
Älvängen. En bro över Grönån handlar tvisten om. Det må låta som en bagatell, men det räckte för att stoppa järnvägsbyg-
get.

Tore och Carl-Hugo Hamnegård.

– Bröderna Hamnegård om varför de stoppade järnvägsbygget


