
VECKA 48         NUMMER 44|14

ALE. Bullernivåerna är 
inte högre idag än vad 
projektet anpassades 
för.

godståg än banan är 
byggd för som sätter 
stopp för byggnationen 
i Götaälvdalen.

Det hävdar Bert 
Andersson, som var 
involverad i BanaVäg i 
Väst för Ale kommuns 
räkning, från start till 
mål.

– Jag är enormt besviken 
och tänker visa att det visst 
är möjligt att förtäta i Ales 
tätorter, säger Bert Anders-
son, som efter rapporterna 
om bullerproblematiken en-
gagerat sig för flera exploa-
törer.

I Älvängen har Länssty-
relsen stoppat två pågående 
detaljplaner för bostads-
byggnation. Det gäller 
Bengt Bengtssons till-
byggnad av Gula Villan och 
Alebyggens 75 lägenheter på 
Änggatan. Skälet är att färska 
utredningar visar på för höga 
bullernivåer.

– Det är säkert korrekt, 
men de bygger på fel fakta. 
När vi antog väg- och järn-

vägsplanerna gjordes flera 
bullerutredningar. Dessa ba-
serades på att det skulle kö-
ras 110 tåg varav 40 godståg 
på anläggningen. Det gav en 
acceptabel bullernivå, vilket 
skapade förutsättningar för 
kommunen att planera för 
förtätning av bostäder i tät-
orterna. När exploatörerna 
nu vill få igenom sina de-
taljplaner visar nya bullerut-
redningar på förhöjda nivåer. 
Det beror på att Trafikverket 
plötsligt har meddelat att 
man tänker köra 165 tåg 
varav 60 godståg per dygn. 
Alltså fler än man tidigare 
angett och som vi har god-
känt planerna på. Det gör att 
de beräknade bullernivåerna 
för år 2025 blir för höga och 
därför är Länsstyrelsen nu 
kritisk, berättar Bert Anders-
son.

Han är både förvånad och 
besviken över hur Trafikver-
ket har agerat. Grundtanken 
med hela det nya moderna 
pendelstråket var att skapa 
attraktiva och centrala bo-
städer för att öka tillväxten i 
Ale och Göteborgsregionen.

– Miljarder är investerade, 
men plötsligt får man inte 
lov att bygga. Självklart mås-
te vi hitta en lösning på det 
här. Så här får det inte gå till, 
det förstår vem som helst, 

menar Bert Andersson.
Enligt honom är järnvä-

gen anpassad för maximalt 
180 tåg per dygn, ändå har 
Trafikverket meddelat att de 
planerar att köra 275.

– Det är inte ens möjligt. 
Jag förstår inte varifrån de 
har fått den siffran, än min-
dre begriper jag hur tågen 
ska få plats. Jag får ändå er-
känna mig ganska sakkunnig 
kring den här anläggningen. 
Jag tror inte siffrorna är ett 
misstag och jag kan bara 
spekulera i varför Trafikver-
ket gör så här. Dessa får jag 
behålla för mig själv tills jag 
säkert vet hur de har tänkt, 
avslutar Bert Andersson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tidigare stadsarkitekt Bert 
Andersson.

För många godståg 
stoppar byggnationen
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