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Västtrafik fattar beslut om 
att investera i nya pendelsta-
tioner i Ale. Det innebär att 
upphandlingen av vem som 
ska genomföra arbetet påbör-
jas i höst. Byggstarten plane-
ras till första halvåret 2010.

Investeringen i de nya 
pendelstationerna i Ale är en 
del i det mycket omfattande 
arbetet med ett nytt dub-
belspår mellan Göteborg och 
Trollhättan. Det nya dub-
belspåret är dimensionerat 
för 250 kilometer i timmen 
och ger större kapacitet för 
person- och godstrafik än 
dagens enkelspår. Samman-
lagt ska fem nya pendelsta-
tioner byggas i Ale kommun i 
orterna Nödinge, Bohus, Nol 
och Älvängen.

– Att styrelsen nu formellt 
har fattat beslut om investe-
ringar i de nya alestationerna 
innebär att projektet kan 
rulla vidare i planerad skala. 
Alla stationerna i Ale är 
projekterade och med inves-
teringsbeslutet kan vi börja 
upphandlingen, säger Lars 
Backström, vd på Västtrafik.

Tätare turer och snab-
bare restid

Dubbelspåret ger ett 
stort lyft för alla pendlare i 
Göta älvdalen. Med den nya 
pendeltågstrafiken blir det 
kvartstrafik från stationerna 
i Älvängen och Nödinge, 
medan övriga orter i Ale 
får en tur i halvtimman till 
Göteborg. Att resa från 

till exempel Nödinge till 
Göteborg kommer att ta en 
kvart. Trafikstarten för den 
nya trafiken är beräknad till 
december 2012.

Höjer trafiksäkerheten
Projekteringen av tågsta-
tionerna har skett i nära 
samarbete mellan Västtrafik, 
Banverket och Vägverket. 
Vid samtliga stationer blir det 
planskilda övergångar med 
broar mellan tågstationer och 
respektive samhälle, något 
som höjer trafiksäkerheten 
väsentligt. Västtrafik har lagt 
mycket arbete för att skapa 
nära och tydliga förbindelser 
mellan olika trafikslag och 
miljöer. Kopplingarna mellan 
stationer och kringliggande 
funktioner, busshållsplatser 
och pendelparkeringar är 
tydliga.

– Vi har lagt stor omsorg 

vid utformningen av tåg-
stationerna, säger Stefan 
Ekman, avdelningschef på 
Västtrafiks infrastruktur-
avdelning. De ska sticka ut 
formmässigt, men framförallt 
ge resenären en trygg, säker 
och bekväm miljö. Det blir 
också pendelparkeringar vid 
alla tågstationerna.

Enkelhet och tydlighet 
dominerar formspråket. Sta-
tionerna kommer att bestå av 
tre trapptorn i stål och glas 
och långsidor med ett antal 
öppningar i fasaden för att 
skapa utblickar. I tornen ska 
det finnas trappa, hiss och 
väntutrymmen som sam-
manlänkas av uppglasade 
gångbroar över väg och 
järnväg. Allt är anpassat för 
funktionshindrade. Samtliga 
stationer får pendelparkering 
och täckta cykelparkeringar.
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KUNGÄLV. Håkan Lund-
gren är nybliven rädd-
ningschef i Kungälv/
Ale.

Han tillträdde tjäns-
ten formellt fredagen 
den 24 april, dagen 
innan den stora skogs-
branden i Vättlefjäll 
bröt ut.

– Det var rätt in i het-
luften, säger Lundgren 
till Alekuriren.

Håkan Lundgren, 46, efter-
träder Lars Anderman 
som flyttat till Stockholm. 
Håkan, som ursprungligen är 
Göteborgare men som bor i 
Stenungsund sedan 1971, tog 
anställning inom räddnings-
tjänsten 1984.

– Jag började i Stenungsund 
med inriktning mot process-
industrin. Den tjänsten avslu-
tade jag efter 19 år när jag 
istället blev ställföreträdande 
räddningschef i Strömstads 
kommun, berättar Håkan.

I Strömstad jobbade han 
fram till 2006 då räddnings-
tjänsten Kungälv/Ale blev 
nästa arbetsgivare.

– Jag har verkat som chef 
för räddningsavdelningen. Jag 
har arbetat såväl med opera-
tiva som förebyggande frågor 
och det känns tryggt när jag 
nu antar denna utmaning som 
räddningschef.

Någon mjukstart i rollen 
som  räddningschef blev det 
aldrig tal om. Ett dygn efter 
att Håkan Lundgren officiellt 

tillträtt sin nya tjänst, kom 
larmet om skogsbranden i 
Vättlefjäll.

Höga krav
– Jag har fått ett kvitto på att 
organisationen fungerar väl 
och målsättningen är givet-
vis att den ska utvecklas hela 
tiden, säger Håkan Lundgren 
och fortsätter:

– Ale växer hela tiden och 
en utbyggd infrastruktur 
gör att ännu fler människor 
kommer att passera genom 
kommunen. Det ställer också 
höga krav på räddningstjäns-
ten och att vi hänger med i 

utvecklingen. Det är en utma-
ning.

Beskedet om en ny 
brandstation i Surte väl-
komnar du naturligtvis?

– Ja, det är jättepositivt. Det 
borgar för att personalen får 
det verktyg som krävs för att 
utföra ett bra jobb. En stimu-
lerad och välutbildad perso-
nal är den viktigaste resursen, 
avslutar Håkan Lundgren.

FOTNOT. Håkan Lundgren är 
stationerad i Kungälv. Däremot har 
ställföreträdande räddningschef, 
Joakim Hermansson, sin placering 
på brandstationen i Nol.

JONAS ANDERSSON

Håkan Lundgren ny räddningschef

Håkan Lundgren, nybliven räddningschef i Kungälv/Ale. 
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