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Bana Väg i Väst är Sve-
riges största pågå-
ende infrastruktur-

projekt. Det är knappast en 
nyhet för någon. Syftet att 
med en fyrfältsväg och dub-
belspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhättan 
skapa bättre kommunikatio-
ner för pendlare har skapat 
framtidstro i hela Götaälv-
dalen. Att från både Ale och 
Lilla Edet enkelt kunna nå 
arbetsplatser i hela Göte-
borgsregionen ska bidra till 
utbyggnad av nya attrakti-
va bostadsområden. Det är 
en förväntad utveckling som 
fram till förra veckan kändes 
lika given som självklar. När 
uppgiften att Trafikverket 
som är ytterst ansvarig för 
infrastrukturprojektet plöts-
ligt har upptäckt att det inte 
finns tillräckligt med plats 
på Göteborgs central för 
Alependeln kändes det först 
som ett försenat aprilskämt. 
Sen kom chocken. 

Det var verkligen sant. Tra-
fikverket föreslår att antalet 
pendeltåg från Ale ska halv-
eras. Den utlovade kvartstra-
fiken ska istället bli ett tåg i 
halvtimmen under rusnings-
tid – alltså en försämring 
mot dagens bussförbindelser. 
Utbyggnaden av Bana Väg i 
Väst för knappt 14 miljarder 
ger oss förvisso en fin väg, 
men ambitionen att förmå 
människor att börja åka kol-
lektivt blir ett brutalt miss-
lyckande. Om situationen 
inte löser sig på säckstatio-
nen i Göteborg tyder allt på 
att aleborna kommer att få 
ägna mycket tid åt att vänta 
på perrongerna. Pendeltåget 
blir en enda stor smolk i den 
uteblivna glädjebägaren och 
alla bussens vänner kommer 
konstatera att det var bättre 
förr.

När chocken lagt sig, 
om den någonsin gör det, 
kommer många frågor att 
behöva redas ut. Varför 
investera miljarder av våra 
gemensamma resurser i 
något som inte är möjligt 
att genomföra? Hur kan 
man ens prioritera att bygga 
pendeltågstationer när det 
inte finns plats att stanna 
tågen på ändstationen? Hur 
kan ett mångmiljardprojekt 
få fortgå när förverkligandet 
bara är en myt? Köerna och 
trafikkaoset under den fem 
år långa byggtiden längs 
E45 har varit tärande för 
trafikanterna. Tålamodet 
har lutat sig mot att fram-
tiden ser ljus ut. Pendeltåg 
och fyrfältsväg kommer höja 
många värden i Götaälvda-
len, inte minst för de som 
bor här och eventuellt pend-
lar dagligen. Hur det blir nu 
när bilen trots allt kanske 
förblir det bästa alternativet 
kan vi bara spekulera i. Blir 
det ingen kvartstrafik kan 
vi bara konstatera att infra-
strukturprojektet Bana Väg 
i Väst definitivt har satt Ale 
och hela Götaälvdalen på 
kartan – som ett gigantiskt 
fiasko utan motsvarighet i 
svensk historia.

Trafikverket har också 
hamnat i blåsväder när det 
gäller lagar och förord-
ningar. Plan och bygglagen 
gäller som bekant inte bara 
i Sverige i stort, utan 
även i Ale – i samtliga 
orter. Ale kommun 
har varit tydliga mot 
Trafikverket när 
det gäller buller-
skydd förbi tät-
orterna. Dessa 
ska vara av 
glasa och inga 
träplank 
ska gömma 

orterna. I Alvhem ansökte 
Trafikverket om bygglov 
för ett  3,5 meter högt bul-
lerskydd av trä, men fick 
som väntat avslag av Sam-
hällsbyggnadsnämnden. 
Trafikverket har överklagat 
beslutet till Länsstyrelsen, 
men istället för att invänta 
besked startades byggna-
tionen ändå – utan bygglov. 
Det är att beteckna som ett 
”svartbygge” och i min värld 
är det djupt beklagligt när 
statliga verk representerar 
den typ av maktmissbruk. 
De om någon ska föregå 
med gott exempel. Det är 
inte bra när Sven Svensson 
bygger ut sitt garage utan 
lov, men han kanske kan för-
svara sin handling med att ”i 
brist på bättre vetande gjorde 
jag ett misstag”. Trafikverket 
hoppas jag innerligt inte 
tänker så. Om våra statliga 
verk inte kan lagtexten kring 
byggnation som är deras 
kärnverksamhet blir jag 
djupt oroad, men förvånad? 
Knappast. Inte efter den här 
veckan.
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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Livsstilsmässa 11-12 aug

Prova-på behandlingar
Prova på Yoga, Qi Gong m.m
Försäljning och Föreläsningar
Ekologiskt mässcafé  med mat

Läs mer på www.andhämtning.nu

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 10-16.

Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041

BanaVäg i Väst

Ny plattform vid stationen 
i Älvängen
Måndagen den 13 augusti börjar 
tågen mellan Göteborg och Troll-
hättan att gå igen efter sommarens 
trafi kavbrott. 
I samband med det tas en ny 
plattform i bruk vid stationen i 
Älvängen. Vi vill uppmärksamma 
resenärer på att det kan behövas 
något längre tid för att ta sig till 
och från stationsområdet.

www.trafi kverket.se/banavag

HEMBYGDSDAG
PÅ GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård

Lördag 11 augusti 
kl 12-15
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Välkomna!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

DDDAAAGGGEEENNNSSS LLLUUUNNNCCCHHH

Gäller kl 11-14
 kr

ALE TORG

Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se


