
NOL. Nya infrastruk-
turministern, Catha-
rina Elmsäter-Svärd 
(M), gästade BanaVäg i 
Väst i veckan.

– Den framgångsrika 
samverkan mellan Väg-
verket och Banverket i 
detta projekt ligger till 
grund för nya Trafikver-
ket, konstaterade hon.

Några nya pengar för 
att undvika flaskhalsar 
i Göta och vid Torpa-
bron hade hon däremot 
inte med sig.

Vägverket och Banverket har 
sedan en tid gått samman i 
den gemensamma organisa-
tionen Trafikverket. Projek-
tet BanaVäg i Väst har redan 
från starten varit ett samarbe-
te mellan det tidigare Vägver-
ket och Banverket.

– Ni är ett konkret bevis 
på att det fungerar, säger in-
frastrukturminister Cathari-
na Elmsäter-Svärd när hon 
hälsar på i informationsloka-
len i Nol.

Där gav Bo Larsson, över-
gripande projektledare för 
väg- och järnvägsutbyggna-
den mellan Göteborg och 
Trollhättan, en redogörelse 
över vad som har utförts och 
vad som väntar.

– Järnvägen har vi under 
kontroll, men det finns en 
förhöjd risk att vägutbygg-
naden norr om Älvängen 
inte hinner klart till decem-
ber 2012. Vi har en del över-
klaganden som vi inte vet hur 
snabbt departementet hinner 
hantera, säger Bo Larsson 
som i stora delar bara hade 
positiva besked och slutsatser.

– Vi ligger bra till och de 
utmaningar som projektet 
har sått inför har vi klarat av. 
180 000 ton förorenad mark 
har transporterats bort, vi 
kommer att ha förstärkt väg- 
och järnvägsbanan med 920 
mil kalkcementpelare för att 
klara de geotekniska svårig-
heterna.

Den största framgångs-
faktorn anser Bo Larsson att 
kommunikationen har varit.

– Vi har haft en mycket bra 
dialog med berörda kommu-
ner och vårt informations-
arbete mot allmänheten har 
också fungerat bra.

I planerna för utbyggna-
den saknas pengar till en ny 
genomfart i Göta. Inte heller 
en ny bro över Slumpån är fi-
nansierad.

– Vi ställs ständigt inför 
prioriteringar och i det här 
fallet har vi uppenbarli-
gen valt något annat, men 
det verkar som att satsning-
en trots allt gör en stor sam-
hällsnytta, svarar ministern.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. Nödinge har 
fått en ny gång- och cykel-
bana. Den är något av ”den 
felande länken” i ett system 
av trygga vägar för alla 
som går och cyklar. Norra 
Kilandavägen var tidigare 
en osäker väg med mycket 
snabb och tidvis tät trafik. 
De oskyddade trafikanterna 
var tvungna att dela utrym-
met på 70-vägen med alla 
sorters fordon.

– Nu känner man sig 
trygg när man går hem 
från Ale Torg, ler en dam 
som bor i området förnöjt. 
– Och alla jag talat med är 
också nöjda. Vi tycker att 
det gick väldigt snabbt att 
bygga, skriv det också, till-
lägger hon. 

I februari 2007 beslöt 
fullmäktige i kommunens 
trafikplan att en bred gång- 
och cykelbana och en säker 
busshållplats skulle priori-

teras på den här sträckan. 
Nu 2010, på bara cirka två 
månader, september till 
november, gjordes jobbet. 
Det kostade 2,5 miljoner för 
en 400 meter lång sträcka 
med busshållplats. Efter-
som Trafikverket ansva-
rar för vägen behöver Ale 
kommun bara stå för hälften 
av kostnaden.

– Vi är väldigt nöjda i dag, 
säger Jesper Gustafsson, 
gatuingenjör. Det har gått 
så smidigt med alla inblan-
dade, Tyréns konsult som 
utformat ritningarna, Nor-
consult som ledde bygget 
och Markbygg som gjorde 
själva jobbet. Det har inte 
varit några onödiga stopp 
någonstans.

– Vårt uppdrag är ju att 
skapa säkrare trafikmiljöer. 
Och nu knyter Fyrklöver-
gatans cykelbana och den 
här nya delen ihop hela 

området. Det blev väldigt 
bra, tycker Carita Sandros, 
biträdande gatuchef.

Trafikingenjör Sara 
Johansson vill framhålla 
de nya busshållplatserna, en 
på varje sida av vägen, och 
är mycket nöjd med att nu 
behöver ingen längre kliva 
av eller på en buss mitt ute 
på vägen.

I den bleka november-
solen glittrar små iskristal-
ler i den nylagda asfalten. 
Tidens tand har inte hunnit 
sätta minsta spår på de frä-
scha busskurerna, lyktstol-
parna, markstenarna och 
räckena. Den tiden kommer 
också, men trafiken är redan 
lugnare, och på gång- och 
cykelbanan kan man tryggt 
ta sig fram i sin egen takt.

Claes Jenninger 
Tekniska förvaltningen

Trafiksituationen har förbättrats i Nödinge
Jesper Gustafsson, Sara Johansson och Carita Sandros på Ale kommun är nöjda när de 
ser hur trygg trafikmiljön har blivit vid Lövängsvägen i Nödinge.
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se
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Tvättmaskin
Bauknecht WAEco 8766
• 8kg
• 1400 varv
• 5 års garanti
• Snabb tvätt 15 min
• Super Eco
• Hygiene 95°

Soda 
Stream
Cola Jet
• 2 pet flaskor

• Gaspatron

•  Nattsvart glansigt 
utförande40%

RABATT

30%
RABATT

Gäller så 
långt 
lagret 
räcker!
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"BanaVäg i Väst 
är ett fram-
gångskoncept"

Catharina Elmsäter-Svärd (M), Catharina Elmsäter-Svärd (M), 
ny infrastrukturminister i reger-ny infrastrukturminister i reger-
ingen Reindfeldt informerade sig ingen Reindfeldt informerade sig 
om BanaVäg i Väst.om BanaVäg i Väst.


