
harmonera med respektive 
station. Varje station är också 
försedd med en unik kulör. 
I Nol är färgen röd och ska 
anknyta till ortens batte-
rifabrik. Älvängen är gul, 
Nödinge grön, Bohus blå 
och Surte svart.

Fortfarande återstår ett 
visst arbete innan stationerna 
är helt klara. Bland annat ska 
det upp informationsskyltar 
och digitala displayer med 
realtidsvisning för buss- och 
tågtrafiken.

– Det har varit en lång resa 
och snart är vi i mål. I mitten 
av 90-talet väcktes frågan 

första gången, den proviso-
riska stationen i Älvängen 
byggdes för att väcka mark-
naden och 2005 fattades ett 
beslut om trafikstrukturen. 
Snart är det dags för den 
efterlängtade invigningen, 
konstaterar Stefan Ekman.
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NOL. Nu är det bara en 
dryg månad kvar till 
invigningen av Alepen-
deln.

I förra veckan öpp-
nade Västtrafi k dörren 
till en förhandsvisning 
av Nol station.

– Vi är mycket stolta 
och glada. Arkitekturen 
håller hög klass, förkla-
rade Västtrafi ks infra-
chef Stefan Ekman.

I torsdags gläntade Väst-
trafik på dörren till Nol sta-
tion. Media fick tillsammans 
med kommunledningen i Ale 
chansen att titta lite närmare 
på en av de fem pendeltågs-
stationer som kommer att 
vara i drift från och med den 
9 december.

– Inledningsvis blir det 
halvtimmestrafik, men den 
7 januari rullar vi igång med 
kvartstrafik morgon och 
eftermiddag. Det känns helt 
fantastiskt att få uppleva 
denna satsning med ny bana, 
nya stationer och nya tåg, 
säger Västtrafiks tågtrafik-
chef Jarl Samuelsson.

Det är Västtrafiks största 
enskilda satsning sedan 
Kungsbackapendeln starta-
des upp i början av 90-talet. 

– Vi har satsat 330 miljo-
ner kronor i det här projektet 
och i den summan ingår de 
fem stationerna i Ale, sta-
tionen Lödöse Södra, Gam-
lestadens första etapp samt 
resecentret i Älvängen. Där-
utöver tillkommer investe-
ringar som Trafikverket och 
Ale kommun gjort, berättade 
Stefan Ekman.

Tidlös design
Robusta material och en 
enkel och självklar struktur. 
Det är vad som kännetecknar 
de nya pendeltågsstationerna 
i Ale enligt Stefan Ekman.

– Det ska vara tidlöst, 
tryggt och säkert. Tillgäng-
lighetsfrågan har varit viktig 
då vi planerat utformningen 
av stationerna, säger Ekman.

I stationsbyggnaden är 
väggarna av klinkers, golvet 
av kalksten och räckena av 
stål. Vissa inslag av trä finns 
också. Den frispända bron 
över vägen, som förbinder 
tornen, utgörs av laminerat 
glas.

– Transparensen är viktig 
för den upplevda säkerhe-
ten och att man ser när tåget 
kommer, säger Ekman.

Väderskydden på platt-
formen är utspridda och ska 

ALE. Trafi kverkets byg-
gande av dubbelspår 
mellan Göteborg och 
Trollhättan går nu in i 
sitt slutskede. 

Under den här veckan 
kopplar Trafi kverket 
in det nybyggda dub-
belspåret och måste då 
stänga av all tågtrafi k 
mellan Göteborg och 
Trollhättan.

Ersättningsbus-
sar kommer att gå på 
sträckan enligt särskild 
tidtabell.

I december ska det vara klart 
med dubbelspårig järnväg 
hela sträckan Göteborg-

Trollhättan, något som 
minskar restiden väsentligt 
för tågresenärerna. Arbetet 
som utförs 5-11 novem-

ber innebär 
att tåg som 
t r a f i k e r a r 
G ö t e b o r g –
Trollhättan-
Vänersborg 
kommer att 
ersättas med 
buss.

S t o p p e t 
p å v e r k a r 
tågtra f iken 

mellan Göteborg-Karl-
stad och Göteborg-Oslo, 
som ersätts med buss på 
sträckan Göteborg–Troll-
hättan. Västtågen Göteborg-
Vänersborg ersätts med buss 
hela sträckan, med undantag 
för Öxnered. 

– Ersättningstrafiken är 
planerad i samarbete mellan 
alla berörda järnvägsföretag 
och det bussbolag som kör 
ersättningsbussarna, för att 
skapa bästa möjliga lösning 
för alla resenärer, säger Jarl 
Samuelsson, ansvarig för 

Västtrafiks tågtrafik.
Västtrafiks reseplanerare 

är uppdaterad med alla tider 
för ersättningstrafiken. Det 
kommer att finnas stations-
värdar i Göteborg och bus-
skoordinatorer i Trollhättan 
och Göteborg under perio-
den. Anslag med trafikin-
formation kommer också 
att sättas upp på berörda 
stationer och Trafikverket 
kommer att göra utrop på 
stationerna.

JONAS ANDERSSON

Lång resa som snart är i mål
– Förhandsvisning av Nol station

Fem pendeltågsstationer i Ale kommer snart att vara i drift. 
I förra veckan hade Västtrafi k bjudit in till en förhandsvis-
ning av Nol station.

Idel glada miner på förhandsvisningen av Nol station. Fr v: 
Projektledare Lars-Erik Pedersen, infrachef Stefan Ekman, 
Ales kommunalråd Mikael Berglund och Trafi kverkets Bo 
Björklund.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ingen tågtrafi k mellan Göteborg och Trollhättan
– Buss ersätter tåg 
den här veckan

Buss kommer att ersätta tåg på sträckan Göteborg-Trollhättan under perioden 5-11 november.
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MELLAN 9-20 NOVEMBER HAR VI 
20% PÅ HELA VÅRT SORTIMENT

SVEDBERGS|NOVEMBER

Erbjudandena gäller så långt lagret räcker till 20/11 2012. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PASSA PÅ!

GÄLLER ENDAST MELLAN9-20 NOVEMBER

20%

Måndag-torsdag 09-18, Fredag 09-16, Lunchstängt 12-13
För mer info:
Facebook: Müllers mur och kakel
www.mullers-mk.se
0707-43 00 78

Vi kan fasad och bad
Hantverkare med 
yrkesstolthet


