
ALE. Förslaget om väg-
tullar till Göteborg har 
väckt debatt.

Frågan är dock större 
än så.

Det handlar om att 
möjliggöra en infra-
strukturförändring i 
och runt Göteborg till 
en kostnad om 30 mil-
jarder kronor.

Behovet av att bygga ut infra-
strukturen i och runt Göte-
borg är stort. Det finns nu en 
politisk enighet i Göteborgs-
regionen kring hur ett infra-
strukturpaket skulle kunna fi-
nansieras.

– Åtgärderna som är före-
slagna kostar totalt cirka 30 
miljarder. I förslaget avsätter 
staten medel i infrastruktur-
planen till 2021 för att täcka 
halva kostnaden. Den andra 
halvan finansieras med träng-
selavgifter och regionalt stöd, 
säger kommunstyrelsens ord-
förande i Ale, Jarl Karlsson 
(S).

Införandet av trängselav-
gifter som i så fall ska bidra 
med 12 miljarder har väckt 
debatt.

– Det är klart att vi helst 

hade önskat slippa dessa, 
men vi kan heller inte bara 
sitta stilla i båten. Behovet 
av åtgärder i infrastruktu-
ren är stort och då gäller det 
att få något gjort. Om det 
här förslaget leder till att vi 
öppnar dörrar för en utveck-
ling av Västsverige är det inte 
mycket att tveka på, säger Jarl 
Karlsson.

Det västsvenska paketet fi-
nansieras kort sammanfattat 
med 15 statliga miljarder, 12 
miljarder från trängselavgif-
ter och 3 miljarder från be-
rörda regioner och kommu-
ner.

– Avgifterna är beräknade 
att gälla i 25-30 år och detal-
jerna kring dem utreds just 
nu. Var betalstationerna ska 
ligga och hur stora avgifter-
na ska vara diskuteras. Siffran 
som nämnts är 10-15 kronor 
vardagar kl 06-18. Helgtrafi-
ken ska vara avgiftsfri, berät-
tar Jarl Karlsson.

Många fördelar
Förutom att åtgärderna är 
betydelsefulla för trafiken ser 
kommunstyrelsens ordföran-
de många andra fördelar. En 

av dem är sysselsättningen.
– Dessa gigantiska insatser 

kommer att innebära många 
nya arbetstillfällen i Västsve-
rige, påtalar han.

Det har också riktats kritik 
till att förslaget har kommit 
hastigt, att den demokratis-
ka processen inte har fått ha 
sin gång.

– Vi har diskuterat infra-
strukturen i Göteborg så 
länge jag kan minnas, men 
det går alltid fort i slutet. 
Kommer vi inte in med ett 
förslag före 1 november 
missar vi infrastrukturplanen 
2021. Det vore förödande för 
utvecklingen i Göteborgsre-

gionen, anser Jarl Karlsson.
Den enskilt största insat-

sen är den så kallade Västlän-
ken. Flera tågstationer under 
centrala Göteborg till en 
kostnad av 16 miljarder.

– Nuvarande centralsta-
tion är en säckstation. Du 
kommer in, men inte ut. Ska 
vi skapa ett effektivt och att-
raktivt järnvägsnät krävs åt-
gärder som Västlänken. Då 
blir det till exempel möj-
ligt att snabbt ta sig från Ale 
till Stockholm med ett och 
samma tåg, säger Jarl Karls-
son.

Det finns nu en politisk 
styrgrupp som leder arbetet 

med att få fram ett åtgärdsför-
slag med tillhörande finansie-
ringsplan. I denna sitter re-
gionråd Kenth Johansson 
(C), kommunalråden i Göte-
borg, Annelie Hulthén (S) 
och Jan Hallberg (M). Före 
den 1 november ska närings-
departementet ha tagit emot 
handlingarna för att kunna 
bereda dem.

Vad regeringen sedan be-
slutar återstår att se.
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Trängselavgifter kan utveckla regionen

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
Infrastrukturpaketet för Göteborg 
innehåller:
Västlänken; en järnvägstunnel med 
stationer under centrala Göteborg 
som ska bidra till att öka kapacite-
ten. Kostnad 16 miljarder.
Marieholmstunneln; planerad 
vägtunnel under Göta älv. Kostnad 
3,5 miljarder.

Ny Göta älvbro; den gamla är sliten 
och en ny beräknas kosta 3,5 miljar-
der varav 2 ska belasta paketet.
Kollektivtrafikåtgärder; omställ-
ningar som möjliggör ett fördubblat 
kollektivresande till 2025.
Förbättrad framkomlighet; miljö- 
och trafiksäkerhetsåtgärder.

En ny älvförbindelse, Marieholmstunneln, planeras för att underlätta trafiken i Göteborg. Åtgärden finns med i det Västsvenska infrastrukturpaket som regi-
onen föreslår regeringen att anta. Denna bild visar Partihallsförbindelsen när den är klar. Det är också en åtgärd som kommer att underlätta trafiken.

Montage: Vägverket

Nu utökar vi våra öppettider för våra 
nuvarande och blivande kunder

Våra nya öppettider är: 

Mån kl. 10.00-18.00, Tisd-Fre kl. 10.00-15.30 
Vi har även en bankomat i Bohus, öppet dygnet runt. 

För övriga ärenden fi nns vi på kontoret dagligen från kl. 09.00 
alt via internet www.handelsbanken.se/surte 

Ring och boka en tid för ekonomisk rådgivning!

Handelsbanken i SURTE, Göteborgsvägen 78, Tel 031-98 12 20

Nu startar vi en

Studiecirkel om
vvåld i nära relationeråld i nära relationer

på Vuxenskolan i Kungälv

Måndagar med start den 5 oktober
kl 18.00-21.00 

Anmälan senast 2 oktober till
Kvinnojouren Kungälv/Ale
Ring 0303-249 250 eller maila till
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


