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Bullerfrågan måste lösas
ALE. För höga framtida 
bullernivåer stoppar all 
byggnation i stationsnä-
ra lägen i Ale.

Den framtida tillväx-
ten är därmed hotad.

I måndags träffade 
Ales kommunledning 

ort, regiondirektör Hå-
kan Wennerström, för 
att diskutera krisen.

Länsstyrelsen godkänner 
inte detaljplanerna för tre 
angelägna bostadsprojekt 
i Älvängen. Gula villan på 
Göteborgsvägen bakom 
Coop, Alebyggens planera-
de hyresfastighet på Ängga-
tan och Sernekes höghus på 
Gustava Plats är också hotat. 
Stationsnära lägenheter har 
varit prioriterat sedan pen-
deltåget började gå. 

Grundtanken med infra-
strukturprojektet BanaVäg i 
Väst som har kostat skatte-
betalarna närmare 14 miljar-
der är bland annat att öka re-
sandet med kollektivtrafiken 
och indirekt öka Ales attrak-
tionskraft som boendekom-
mun. Göteborgsregionen 
har för avsikt att växa längs 
de stora pendelstråken, där 
Ale naturligtvis är en av till-

växtkommunerna.
I samband med antagan-

det av detaljplanen för ut-
byggnaden av Gula Villan 
i Älvängen uppdagades ett 
problem med de beräknade 
bullernivåerna. De blir en-
ligt Länsstyrelsen för höga 
i framtiden och därför kan 
ingen bostadsbyggnation i 
stationsnära lägen tillåtas. 
Utredningar visar att det 
främst är järnvägen som är 
källan till oljudet. Viktigt att 
poängtera är att dagens nivå-
er inte utgör något problem, 
utan det är utredningarna för 
de framtida nivåerna med en 
ökad trafikmängd på järn-
vägen som sätter stopp för 
byggnation. 

Högt i tak
Med anledning av detta kall-
lade kommunledningen i Ale 
till möte med Trafikverkets 
högsta ledning. De repre-
senterades bland andra av 
regiondirektör Håkan Wen-
nerström och tidigare pro-
jektchefen för BanaVäg i 
Väst, Sara Distner. För Ale 
kommun medverkade kom-
munalråd Paula Örn (S) 
och Mikael Berglund (M), 
kommunchef Björn Järbur 
och sektorchef för samhälls-
byggnad, Carita Sandros.

– Det blev ett intressant 
möte med högt i tak, där vi 
redogjorde för lägessitua-
tionen och Ales vision med 

betoning på samhällsbygg-
nad. Vi tycker inte lika i 
alla frågor, men ambitionen 
är att verka för en lösning 
av bullerproblematiken. Vi 
måste kunna bygga mer i Ale 
och samhället Sverige måste 
få en bättre utväxling av in-
vesteringen i dubbelspår och 
motorväg. Om vi har beta-
lat miljarder i ett pendeltåg 
måste vi också kunna bygga 
bostäder. Det ena får ju inte 
stoppa de andra i samhällsut-
vecklingen, säger Paula Örn.

Parterna enades kring 

problembilden och mötet 
resulterade i att ta fram ett 
scenario för hur situationen 
med bullernivåerna ska kun-
na lösas i Älvängen.

Scenario
– Ale kommun kommer att 
leda det arbetet i nära dialog 
med Trafikverkets expertis. 
Om två månader hoppas 
vi ha en tydligare bild över 
tänkbara åtgärder, kostnader 
och idéer kring hur en finan-
siering kan se ut, säger Paula 
Örn och tillägger:

– Jag tycker att vi genom 
att ta på oss ledartröjan har 
visat hur angelägen frågan är 
för Ale, men det är inte bara 
vi som egentligen berörs. 
Göteborgsregionen, Tra-
fikverket, kommunen och 
exploatörerna måste alla se 
sin roll i att kunna förverk-
liga en stationsnära byggna-
tion. I ett modernt samhälle 
måste vi kunna köra fler tåg, 
utan att det sker på bekost-
nad av centrala lägenheter. 
Det är en nöt vi gemensamt 
måste knäcka.

Finansieringen kom-
mer att bli en huvudfråga, 
berörde ni den på dagens 
möte?

– Nej, först måste vi se 
vad som är tekniskt möjligt 
att göra för att minska bul-
lernivåerna. Efter det får vi 
titta på prislappen och sist 
hur notan ska fördelas. Just 
den juridiska aspekten får vi 
hantera separat, svarar Paula 
Örn diplomatiskt.

Parterna ska träffas igen 
om två månader, då lär dis-
kussionen bli mer konkret.

Tåget och då främst godstågen är källan till de beräkna-
de höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas 
menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bo-
städer i stationsnära lägen ska klubbas igenom.
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