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ALE. Fallande stenar 
från ett borrningsar-
bete i Bohus föll ner på 
Kristina Sjöbergs bil 
och orsakade bucklor i 
motorhuven. 

Skadan är anmäld 
till Trafi kverket, men 
någon ersättning får 
hon inte.

– Man undrar hur 
många fl er som drab-
bats på samma sätt, 
säger hon.

Det var den 2 juli som Kris-
tina Sjöberg från Grunne 
kom körande söderut på E45. 
I höjd med Bohus strax innan 
motet small det plötsligt till i 
motorhuven. 

– Jag såg något komma 
farande uppifrån berget på 
vänster sida, men jag kunde 
inte göra något. 

Stenarna landade på 
motorhuven och orsakade 
bucklor och kraftiga repor i 
lacken.

Hon anmälde händelsen 
till Trafikverket, med hopp 
om att kunna få ersättning för 
skadan. 

Dessvärre gjorde de en 
annan bedömning. I sitt utlå-
tande bekräftar man att det 
pågick arbeten med borrning 

inför sprängning på berget 
vid det aktuella tillfället, men 
menar samtidigt att det inte 
går att bevisa att Trafikverket 
eller entreprenören Svevia 
har orsakat skadan genom ett 
vårdslöst agerande. 

Samma besked fick hon på 
sin omprövning.

”Osannolikt”
– Jag uppfattar det som att 
man måste kunna visa på 
vårdslöshet för att få chans 
till ersättning, det räcker inte 
med att jag kan visa på de 
skador som uppstått på min 
bil, där man tydligt ser att 
föremålen kommit uppifrån. 

Enligt Trafikverkets 

bedömning är det osanno-
likt att sten sprätter iväg vid 
den typen av borrning, då 
det endast är borrkalk som 
kommer upp. Trafikverket 
menar också att entreprenö-
ren inte noterat den aktuella 
incidenten, något som får 
Kristina Sjöberg att gå i taket.

– Står man och borrar uppe 
på ett berg med hörselskydd 
går det väl inte att ha full koll 
på exakt vad som sker runt 
omkring. Jag tycker inte att 
det är försvarbart och man 
undrar hur många fler som 
drabbats på samma sätt och 
inte heller beviljats ersätt-
ning, säger Kristina Sjöberg.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Lätta på 
gasen och ha ett brett 
seende när du kör.

Den uppmaningen 
kommer från Ale Jakt-
vårdskrets.

– Nyligen hade vi fem 
älgolyckor inom loppet 
av en vecka. Samtliga 
inträffade mellan Han-
delsplats Älvängen och 
Ljungbergs Såg, säger 
Janne Johansson.

Janne Johansson är samord-
nare i Ale Jaktvårdkrets och 
Åke Niklasson ordförande i 
densamma. De sitter inne med 
aktuell statistik över antalet 
viltolyckor i kommunen. Det 
är vid den här tiden på året 
som de allra flesta incidenter 
sker.

– Älgarna stöter bort sina 
fjolårsungar och det innebär 
att det rör sig mycket vilt, för-
klarar Åke Niklasson.

Viltstängsel finns längs med 

E45 genom hela kommunen, 
men det är vid trafikplatserna 
som djuren letar sig in på väg-
banan.

– Det finns inget stäng-
sel vid trafikplatserna. När 
djuren väl tagit sig in i området 
kommer de inte ut igen, för-
klarar Janne Johansson.

Kända älgstråk
Provisoriska älgvarningsskyl-
tar har nu satts upp i norr- och 
södergående färdriktning i 
Älvängen. Förhoppningsvis 
ska detta få bilförarna att rea-
gera. 

– Vi har flera kända älgstråk 
i vår kommun. Tyvärr har vi 
bara en viltbro i Ale och varför 
det är så kan man sätta ett 
stort frågetecken för. Vår enda 
viltbro finns i Äskekärr, säger 
Janne Johansson.

I Ale kommun rapportera-
des 90 viltolyckor under 2012, 
från Surte i söder till Alvhem i 
norr. Janne Johansson tror att 
siffran blir ungefär densamma 

även i år.
– Nu gäller det att vara 

extremt vaksam, framförallt i 
gryningen och i skymningen. 
De olyckor som har skett i 
Älvängen på senare tid har alla 
inträffat på förnatten.

Skulle olyckan vara framme 
är föraren skyldig att anmäla 
händelsen till polisen.

– Det är ett lagkrav på det, 
oavsett om djuret blivit skadat 
eller inte. Vid fysisk kontakt 
med vilt ska polisen underrät-
tas. Det krävs också en anmä-
lan för att man ska få ut något 
på sin försäkring, i annat fall 
betraktas det som smitning, 
säger Åke Niklasson.

– Olyckor som ska rap-
porteras omfattar allt hjortvilt 
samt vildsvin. Man ringer 112, 
så tar polisen alla uppgifter. 
Du får också i uppdrag att 
märka ut olycksplatsen. Det 
finns särskilda remsor som 
Bilprovningen tillhandahåller. 
Remsorna syns bra i mörkret 
och underlättar arbetet för 
de jägare som ska påbörja ett 
eftersök.

Jaktvårdskretsen har stän-
dig jour, beredd att rycka ut 
om polisen ringer.

– Polisen är vår arbetsgivare 
i samband med eftersök. Då 
finns inga markgränser utan 
vi söker till dess att vi hittar 
djuret, säger Janne Johansson.

Uppklarandefrekvensen är 
så hög som 85 procent. Ett 
skadat djur brukar inte för-
svinna särskilt långt innan det 
lägger sig.

– Våra jägare är alltid utrus-
tade med orange väst och går 
med hund som har lång lina. I 
likhet där det pågår vägarbeten 
bör man som trafikant iaktta 
försiktighet och dämpa farten, 
avslutar Janne Johansson.

JONAS ANDERSSON

Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper. 
 
Ring 0303-33 16 32, eller kom in till mig på
kontoret i Ale, så berättar jag mer.

Cathrin Söderström, Privatrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg

*Sparformen har en årlig avkastningsskatt. 

ar.se/alvsborg

årlig avkastningsskatt.

Vid halv åtta-tiden på onsdagskvällen blev en man påkörd 
av ett tåg vid Nols station. Mannen, som fi ck benet avka-
pat i samband med olyckan, ringde själv till SOS Alarm. 
Den skadade mannen avfördes till Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg. Lokföraren chockades.
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– Fick benet avkapat

Man påkörd av tåget i NolMan påkörd av tåget i Nol

Åke Niklasson och Janne Johansson i Ale Jaktvårdskrets vid den plats i Älvängen där fl era 
älgolyckor rapporterats den senaste tiden. Provisoriska älgvarningsskyltar har nu satts upp 
på E45 mellan Handelsplats Älvängen och Ljungbergs Såg.

Viltvarning utfärdad
Upprörd. Kristina Sjöbergs bil träffades av fallande sten från 
ett bergsarbete i Bohus. Händelsen är anmäld till Trafi kver-
ket, men någon ersättning för skadan får hon inte. 

– Kristina
Sjöberg nekas 
ersättning från 
Trafi kverket

Bilen träffades av fallande sten

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare 
som har köparna!

Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent,  
Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare, Nadia Largo Westin - mäklare, 

Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se


