
I samarbete med Väst-
trafik kommer BanaVäg i 
Väst att bygga sju pendel-
tågstationer: i Gamlesta-
den, Surte, Bohus, Nö-
dinge, Nol, Älvängen och i 
Tingberg söder om Lödöse. 
Det skapar nya möjlighe-
ter att välja var man vill 
bo, arbeta och studera.  

Idag är stationen i Nödinge den 
mest synliga för allmänheten. 
Där har trafikanter och boende 
under den senaste månaden 
kunnat se två torn växa fram. 
De ska sedan bindas ihop av två 
stålbroar och bilda en gångtun-
nel för resenärerna att ta sig 
över motorvägen och ner på 
perrongen. 

Broar lyfts på plats
De två broarna som binder sam-
man de två tornen sätts på plats 
med hjälp av en stor lyftkran. 
Broarna väger total över 60 ton 
så detta moment är noggrant 
planerat i förväg.  

Identisk design
Alla pendeltågstationer är utfor-
made efter samma grundidé och 
design. Tre väntkurer kommer 
att finnas på respektive perrong. 
Dessa kommer att vara inredda 
med bänkar, informationstavla, 
papperskorgar och högtalarsys-
tem.

I förberedelserna inför byg-

get av en pendeltågsstation är 
det mycket att tänka på och 
många personer är inblandade. 

Banverket ansvarar för 
schaktning och för att bygga 
starka och hållbara fundament. 
Enligt ett avtal med Västtrafik 
ansvarar Banverket för all bygg-
nation upp till 58 centimeter ner 
i plattformen. Därifrån övertar 
Västtrafik ansvaret, vilket bland 
annat innebär att se till att tåg-
stationerna får fasadbeklädnad, 
informationsskyltar, tidtabeller 
och belysning.

Byggs för höghastighetståg
Den nya dubbelspåriga järnvä-
gen dimensioneras för hastighe-
ter upp till 250 kilometer i tim-
men. Det medför att säkerheten 
på en station är ytterst viktig. 
Det gäller att förutse vilka risker 
som kan uppstå. 

Till exempel så måste allt 
som är strömförande jordas. 
Pendelstationerna ska också 
uppfylla höga krav på funktio-
nalitet och vara anpassade för 
handikappade. För synskadade 
bygger man exempelvis ett spe-
ciellt ledstråk i perrongen som 
anvisar var av- och påstignings-
området börjar.

Säkerhetszon
Bakom de två tornen finns en 
säkerhetszon, som är en förläng-
ning av perrongen på 20 meter. 
Detta innebär att om ett tåg 
skulle spåra ur så kolliderar det 
med plattformen istället för en 
mer sårbar punkt. 

Övergripande mål för hela 
utbyggnaden av ny järnväg är att 
bidra till en bättre miljö, bättre 
framkomlighet och ökad trafik-
säkerhet.

Pendeltågstationerna 
börjar växa fram
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Upphandlad marken-
treprenad överprövas

Upphandlingen av marken-
treprenaden på sträckan 
Hede-Älvängen överprövas. 
Det innebär att planerade 
mark- och tunnelarbeten inte 
kommer igång under maj. 

Planerad byggstart kom-
mer därför att bli minst en 
månad försenad, allt bero-
ende på hur lång tid ärendet 
tar hos Länssrätten.

Järnvägsentreprenaden 
kommer dock att starta som 
planerat i maj med arbeten 
kring Alvhems bangård. 

Även arkeologiska utgräv-
ningar pågår under april-juli 
vid Holmaberget/Hajs sjö 
samt på Kattleberg.

Östra bron över 
Sköldsån klar 

Den östra järnvägsbron  över 
Sköldsån är nu färdigställd. 
Spårläggning ska genomföras 
under sommarens tågstopp 
som i år är planerat till veck-
orna 28-32.

Broarna i Nödinge 
och Nol gjutna

I början av maj göts bron över 
E45 vid Nol. Det innebär att 
de båda broarna i Nol och 
Nödinge nu är färdigsställda. 
Trafiken på broarna planeras 
att släppas på till semestern 
2009. Under andra halvan av 
2009 byggs av- och påfarts-
ramper till blivande E45.

Välkomna till vår 
informationslokal!

BanaVäg i Västs informations-
lokal i Nol är öppen torsdagar 
klockan 14.00-18.00.Torsda-
gen den 18 juni (dagen före 
midsommarafton) är dock 
lokalen stängd. 

Boka besök för en grupp 
Kontakta Lottie Lorentzon på 
telefon 031-63 11 14.
Adress 
Nol Teknikpark, 
Alevägen 47, Nol
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Hallå där…
… Bo Björklund, ansvarig 
för projektering  sträckan
Agnesberg-Älvängen

Hur beslutas om bullerskydd?
– I ett tidigt skede i ett väg- eller 
järnvägsprojekt genomför vi 
bullerutredningar. Utifrån för-
väntad trafikmängd från väg 
och tåg simuleras bullernivå-
erna med stöd  av beräknings-
modeller. Beräkningarna ger 
bullervärden både vid fasader 
och inne i huset. I de fall be-
räkningarna visar värden som 
ligger över rekommenderade 
riktvärden fattar vi beslut om 
bullerskyddsåtgärder.

Vad finns det för olika typer 
av bullerskydd?

– Vi jobbar med bullervallar, 
bullerskärmar och fasadåt-
gärder. Där det finns utrymme 
bygger vi i första hand bul-
lervallar, annars sätter vi upp 
skärmar. De finns i trä eller 
med glas ovan en betongsockel. 
Det normala är en höjd på un-
gefär 3,5 meter. I Göta älvdalen 
använder vi till stor del glas, så 
att inte det unika landskapet 
skyms för mycket. Träskärmar 
sätter vi där det inte finns så 
mycket bebyggelse nära vägen. 
Vad gäller ljudrutor så kan 
det liknas vid att vi monterar 

”3-glasfönster” i de fastigheter 
där det krävs.

Är det mycket jobb kvar att 
göra?

– Den största delen av fasadåt-
gärderna är gjorda. I BanaVäg i 
Väst har vi haft som strategi att 
göra så mycket jobb som möj-
ligt i förväg, så vi ligger bra till. 

Är det inte risk att det blir 
orättvist – ”varför får gran-
nen men inte jag”?

–Jo, men vi har dock riktvärden 
att hålla oss inom. Enligt våra 
beräkningar förväntas ingen i 
få mer buller än idag på sträck-
an Agnesberg-Älvängen..

Redaktörer Lennart Mossberg, 
Lottie Lorentzon och 
Lisa Memborn
Ansvarig utgivare Bo Larsson 
Kontakt Besök www.banavag.se, 
mejla till info@banavag.se eller 
ring oss på 020-40 35 00
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Bygget av ny pendeltågstation i Nödinge har börjat …

… och så här ska det se ut när det är klart!


