
Gångbroarna monteras i närheten av 

stationsområdet och lyfts sedan på plats.

I Nol och Nödinge är fasaderna 
på stationsbyggnaderna i princip 
klara och det går att få en ganska 
god bild över hur stationerna 
kommer att se ut. På fl era plat-
ser är också de kortare gång-
brodelarna över järnvägsspåren 
monterade och till sommaren 
börjar Västtrafi k montera de 
långa gångbrodelarna över vägen. 

– Vi försöker förlägga ar-
betet med monteringen av 
broarna så att trafi ken påverkas 
så lite som möjligt, säger Lars-
Erik Pedersen, projektledare 
Västtrafi k.

Helhetsgrepp på närområdet
Västtrafi k bygger för ett ökat 
resande och vid samtliga sta-
tioner kommer det att fi nnas 
pendelparkeringar och an-
knytande gång- och cykelvägar. 

Busshållplatserna ligger i nära 
anslutning till stationsområdet.

– Målsättningen är att skapa 
en attraktiv resandemiljö och 
vi försöker få med oss hela det 
närliggande området, säger 
Lars-Erik Pedersen.

Kortare restid
Restiden Trollhättan–Göteborg 
kommer i och med utbyggnaden 
av dubbelspår att minska från 
50 minuter till cirka en halvtim-
ma. Att resa från Nödinge till 
Göteborg kommer att ta runt en 
kvart. Den framtida trafi keringen 
för pendeltågstrafi ken är under 
planering. 

Sju nya stationer
Totalt byggs sju nya pendel-
tågsstationer inom ramen 
för BanaVäg i Väst. Fem av 

stationerna (Surte, Bohus, 
Nödinge, Nol och Älvängen) 
får utseendet enligt bilden ovan, 
med trapptorn och gångbroar 
mellan station och respektive 
samhälle. Till Älvängens sta-
tion byggs även ett resecentrum 
med bussterminal.  Stationerna i 
Gamlestaden* och Lödöse södra 
får två sidoperronger med 
sammanknytande gångtunnel.
* Pendeltågsstationen i Gamlestaden

färdigställs fullt ut av Trafi kverket.

Den här veckan beräknas 
trafi kstörningarna på 
Göteborgsvägen minska något.
Det pågående arbetet med ny 
vattenledning som genomförs 
åt Ale kommun fortsätter vid 
sidan av huvudgatan söder om 
Repslagarevägen. 

Dock kommer arbetet att 
inskränka på några av de 
befi ntliga parkeringsplatserna.

Refl exerna kommer att sät-
tas upp på bland annat det 
nya H4-räcket mot järnvägen, 
allt för att höja säkerheten 
ytterligare. 

Många undrar när de får börja 
köra på nya E45 mellan Nol 
och Älvängen. Enligt planerna 
beräknas vägen öppna för 
trafi k i mitten på juni. 

Arbetet pågår med att lägga 
de sista lagren asfalt som inte 
hanns med innan jul.

Arbetet med att göra om 
Göteborgsvägen i Surte till 
miljöprioriterad gata är i full 
gång. Ett körfält kommer etap-
pvis att vara avstängt under 
byggtiden. Samtidigt påbörjas 
bergarbeten i södra Surte.  

Under nästkommande veck-
or startar röjning, trädfällning 
och bergrensning inför kom-
mande sprängningsarbeten.  

Inga in- eller utfarter till 
Surte södra kommer att stän-
gas under byggtiden.

Trafi kstörningar 
minskar i Älvängen

Extra refl exer på 
nya E45

Vad är det som kommer att 
hända?
Bohuskorsningen stängs och 
trafi ken förläggs till den norra 
halvan av rondellbron och till 
de norra ramperna. All trafi k 
in och ut ur Bohus leds via 
Skårdalskorsningen och en ny 
trafi kljusstyrd korsning som 
byggs i Djupedal.

Hur ser tidsplanen ut?
Arbeten utförs under augusti 
och första halvan av september. 
Själva trafi komläggningen sker 
över en helg i andra halvan av 
september.

Vilka påverkas och på vilket 
sätt?
Alla som passerar på E45 
förbi Bohus utan att svänga 
får en smidigare resa, det-
samma gäller jobbpendlare 
som kör norrifrån västerut 
på morgonen och vice versa 
på eftermiddagen. De som ska 
söderifrån västerut eller 
västerifrån söderut samt de 
som bor i Bohus måste köra 
till Stora Viken och vända där, 
så de får det lite sämre.

Varför görs 
trafi komläggningen?
Omläggningen av trafi ken görs 
för att möjliggöra rivning av 
den ”gamla” Jordfallsbron och 
därmed bereda plats till det 
östra landfästet av den ”nya” 
rondellbron.

På gång

... Veli Taatila
projektledare för 

deletappen Bohus–

Nödinge, angående 

trafi komläggningen vid 

Bohus som sker i slu-

tet av sommaren med 

anledning av arbetet 

med Jordfallsbron.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Full fart på arbetet 
i Surte

Den som väntar på 
något gott
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Pendeltågsstationerna 
börjar ta form
I samband med att BanaVäg i Väst står färdigt i december 2012 tas 

sju nya pendeltågsstationer i bruk på sträckan Göteborg–Trollhättan. 

Trafi kverket har gjort grundläggning och fundament och överlämnat 

till Västtrafi k som nu färdigställer stationerna.

Pendeltågsstationen i Nol.

Busshållplatser, parkeringar 

och gång- och cykelvägar 

ansluter till stationsområdet.


