
Järnvägen är ett utmärkt 
alternativ ur miljösyn-
punkt. Utsläppen av 
växthusgaser är närmast 
obefintliga i jämförelse 
med utsläppen från bilar 
och lastbilar. Även när det 
gäller buller bedrivs ett 
intensivt arbete för att 
minska olägenheterna.

Bullret uppstår framför allt i 
samband med tågets kontakt 
med rälsen, men också signaler 
och inbromsningar alstrar ljud 
som kan störa omgivningen.

Banverket bedriver ett om-
fattande arbete för att minska 
bullret från järnvägen. Det hand-
lar både om att göra tågen och 
järnvägen tystare och att vidta 

bullerdämpande åtgärder vid 
sidan av spåret, till exempel bul-
lerskärmar eller fönsterbyten på 
fastigheter. 

Inom BanaVäg i Väst påverkas 
bullernivån på många distanser 
både av  E45 och järnvägen. Där-
för har beräkningarna av fram-
tida bullernivåer samordnats 
för väg och järnväg för att sä-
kerställa att rätt åtgärder vidtas. 
Det handlar om att ta hänsyn 

till såväl behovet av bullerskydd 
som estetiska och ekonomiska 
värden.

Ljudnivån mäts i så kallat A-
vägt decibel, dB(A). A-vägningen 
innebär att frekvensområdet 
som uppfattas bäst av det 
mänskliga örat ges större vikt. 
Utbredningen av buller påverkas 
av väderlek, eftersom ljudets 
hastighet varierar med tempera-
tur och vindförhållanden.

Hallå där…
… Per-Inge Söderström, 
projektledare BEST 
(Bana-El-Signal-Tele)

Hela vecka 48, från kl 00.00 
måndagen 23 november till 
kl 24.00 söndagen 29 novem-
ber råder tågstopp mellan 
Trollhättan och Göteborg. 
Varför?

– På många etapper byggs det 
nya dubbelspåret väldigt nära 
det befintliga och på en del 
ställen korsar det nya spåret 
det gamla. När vi då ska koppla 
in det nya dubbelspåret är det 
omöjligt att göra det samtidigt 
som tågen rullar.

Vad är det för arbeten som 
ska göras under tågstoppet?

– Vi ska riva det befintliga, 
grundlägga, bygga nytt och 
installera signalsystem och 
kontaktledning.

– Under helgen vecka 46 hade vi 
en mindre avstängning för att 
besikta och gör en del provning-
ar. Det var viktiga förberedelser 
för att minimera alla risker.

Innebär detta att tågen kan 
gå i högre hastigheter på nya 
dubbelspåret från vecka 49?

– Nej, även om nya dubbelspåret 
tas i drift från vecka 49 så går 
det inte att utnyttja kapacite-
ten förrän hela dubbelspåret 
mellan Trollhättan och Gö-
teborg är klart. Förklaringen 
är förstås att man inte kan 
använda dubbelspåret på en 
begränsad sträcka när det finns 
flaskhalsar i form av enkelspår i 
vardera änden.

Något annat du vill under-
stryka?

– Ja, att det är utomordentligt 
farligt att vistas i järnvägsom-
rådet även under tågstoppet. 
Hela anläggningen kan be-
traktas som spänningsförande 
och spårgående arbetsfordon 
trafikerar både befintlig och 
ny bana.
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Trafik på nya E45 
Nödinge–Nol

Trafiken rullar nu på delar av 
nya E45 på sträckan Nödinge-
Nol. Det är de nya södergående 
körfälten som först togs i bruk 
för dubbelriktad trafik, norr om 
Ale torg. Senare började denna 
trafiklösning gälla även norrö-
ver, upp till Axel Christiernsson, 
med undantag för en sträcka av 
cirka 600 meter. 

Oden fick uppdrag 
på Nol-Älvängen 

BanaVäg i Väst har skrivit kon-
trakt med entreprenören Oden 
Anläggningsentreprenad AB. 
Uppdraget omfattar väg, järn-
väg och broarbeten.  

– Det känns bra och det 
gläder mig att bygget kom-
mer igång, säger Lars Sjöberg, 
projektledare för deletappen 
Nol-Älvängen.

Byggstart på 
Hede-Älvängen 

Det blir byggstart för deletap-
pen Hede-Älvängen i december 
2009.  Peab har erhållit mar-
kentreprenaden och BEST-en-
treprenad (bana, el, signal, tele) 
har gått till Balfour Beatty Rail.

Fortsatt stort intresse 
för BanaVäg i Väst

Vår webbplats, www.banavag.
se fortsätter att locka många 
besökare. Enligt vår färska 
statistik ligger vi kvar på mer 
än 5.000 besök per månad. Det 
är mer än något annat vägpro-
jekt i Sverige. När det gäller 
Banverkets projekt ligger vi på 
tredje plats, strax efter Hal-
landsåstunneln och Citybanan 
i Stockholm

i BanaVäg i Västs informa-
tionslokal i Nol har antalet 
studiebesök ökat till rekordsiff-
ror under hösten.

Välkommen till vår 
informationslokal!

BanaVäg i Västs informations-
lokal i Nol är öppen torsdagar 
klockan 14.00-18.00.
Adressen är Nol Teknikpark, 
Alevägen 47 i Nol.
Hjärtligt välkomna!
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Nya milstolpar passeras

Bulleråtgärder samordnas 

BanaVäg i Väst rullar vi-
dare mot målet: Ny E45 
och ny dubbelspårig järn-
väg mellan Göteborg och 
Trollhättan 2012. Aktuellt 
just nu i slutet av 2009 är 
byggstarter på järnvägs-
etapperna Hede-Älvängen 
och Olskroken-Agnesberg, 
samt byggstart på E45-
etappen i Trollhättan mel-
lan Sjuntorpsvägen och 
Göteborgsvägen.
Så här kan läget för BanaVäg i 
Väst sammanfattas när 2009 
närmar sig sitt slut:

Agnesberg–Älvängen: Ett 
intensivt arbete pågår på alla 
deletapper i det så kallade sam-
verkansprojektet mellan Agnes-
berg och Älvängen. Här dras väg 
och järnväg parallellt och ut-
byggnaden sker samordnat i en 
gemensam projektorganisation 
för Banverket och Vägverket. 

E45 norr om Älvängen
På E45 mellan Älvängen och 
Stenröset pågår just nu faststäl-
lelseprocesser för arbetsplaner. 
Byggstarter är planerade till 
2010 och 2011 beroende hur 
processerna fortlöper. Se www.
banavag.se för uppdaterad in-
formation om byggstarter.

I Trollhättan sker byggstart 
för sträckan Sjuntorpsvägen-
Göteborgsvägen i december 

2009. Sträckan norr därom, från 
Göteborgsvägen till Stallbacka 
i Trollhättan är redan i trafik 
sedan länge. 

Dubbelspåret
För dubbelspåret gäller att 
sträckan mellan Bohus och 
Älvängen kopplas in efter tåg-
stoppet vecka 48. Därefter är 
trafiken öppnad på samtliga 

deletapper utom Agnesberg-
Bohus (byggen pågår), Hede-
Älvängen (byggstart december 
2009), Olskroken-Agnesberg 
(byggstart december 2009) och 
Velanda-Prässebo (byggstart 
under 2010). 

Det innebär att cirka tre mil 
av totalt 7,5 mil är i drift efter 
inkopplingen vecka 48.
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